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do Prata, e dá outras providências - Publicado no D.O.
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de 19 e retificado no de 24 de
janeiro de 1973
71.733 - Decreto de 18 de janeiro de 1973 - Regulamenta
a Lei nv 5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre
a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço
da União no exterior - Publicado no o.o.. de 19 e retificado no de 24-1-73
71.734 - Decreto de 18 de janeiro de 1973 - Revoga o Decreto no 10.536, de 29 de outubro de 1913, que concedeu
à empresa Continental Products Company, autorização
para funcionar na República
Federativa do Brasil - Publicado no D.a. de 19-1-73 ....
71.735 - Decreto de 19 de janeiro de 1973 - Cancela autorização para funcionamento
no Brasil da The Tokio Marine and Fire Insurance Company Limited - Publicado no
D.O. de 22-1-73
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80

71. 736 -

60

61

63

Decreto de 22 de janeiro de 1973 - Dispõe sobre
a subordinação do Centro Regional de pesquisas Educacionais João Pinheiro e dá outras providências - Publicado
no D.O. de 23-1-73
71.737 - Decreto de 22 de janeiro de 1973 - Transforma
em Departamento de Ensino
Supletivo o Departamento de
Educação Complementar e dá
outras providências - Publicado no D.O. de 23 e retificado
no de 29-1'73
71.738 - Decreto de 22 de janeiro de 1973· - Dispõe sobre
a vinculação do Programa Intensivo de Preparação de Mãode-Obra (PIPMO) Publicado no D.a. de 23-1-73 ....

65
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71.739 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, o terreno que
menciona - Publicado no D.O.
de 24-1-73

71.740 - Decreto de 23 de jeneiro de 1973 - Declara sem
efeito o Decreto nc 53.283, de

81
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16 de

dezembro de 1963 .

Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1973
71.741 - Decreto de 23 de jeneíro de 1973 - Declara sem
efeito o Decreto nv 25.075, de
9 de junho de 1948. Publicado no D. O. de 24 de janeiro de 1973
I
71.742 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Declara sem

81

82

efeito o Decreto nv 55.707, de

2 de fevereiro de 1965. ~ Publicado no D. O. de 24 de janeiro de 1973

82

71.743 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 Autoriza a

cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado na Cidade
de Castro, Estado do Paraná.
- Publicado no D. O. de 24
de janeiro de 1973
71. 744 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 Autoriza a
cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado
em
São
Luis, Estado do Maranhão. _
Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1973
71. 745 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Torna sem
efeito aproveiamento de disponível no Ministério da Marinha. - Publicado no D. O.
de 24-1-73
71.746 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento no Ministério da Marinha de funcionária do Hospital dos Servidores do Estado em disponibilidade.
Publicado no
D. O. de 24-1-73
71. 747 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Torna sem
efeito a cassação de disponibilidade de servidor do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 24-1-73
71. 748 - Decreto de 23 de janeiro de 1973
Retifica o
art. te do Decreto nv 19.574,
de 5 de setembro de 1945. Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1973

82
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71.749 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Altera o artigo 10, do Decreto nc 71.535,
de 13 de dezembro de 1972, que
dispõe sobre a progressão funcional na carreira de Diplomata. - Publicado no D. O.
de 24-1-73
71. 750 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Cria Organização Militar e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 24-1-73

85

86

71. 751 - Decreto de 23 de janeiro de 1973 - Cria Organização Militar e dá outras
provídênclas , - Publicado no
D. O. de 24-1-73

86

71.752 - Decreto de 24 de janeiro de 1973 - Fixa os preços mínimos líquidos básicos
para financiamento ou aquisição do algodão em pluma
da safra de 1973 produzido nos
Estados do Acre,
Amazonas,
Pará, Maranhão, Piaui, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e nos Territórios
do Amapá e Roraima. - Publicado no D. O. de 25 e retificado no de 29-1-73

87

71.753 - Decreto de 24 de janeiro de 1973 - Retifica o artigo 19 do Decreto nc 61.696,
de 13 de novembro de 1957.
- Publicado no D. O. de 25
de janeiro de 1973

89

71.754 - Decreto de 24 de janeiro de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Educação, Ciências e Letras "Urubupungá", mantida
pela Associação de Ensino e
Cultura "Urubupungá", Pereira Barreto, São Paulo. - Publicado no D. O. de 25 e retificado no de 29-1-73
71. 755 - Decreto de 24 de janeiro de 1973 - Altera a denominação do
Gabinete de
'Identificação da lMatiinha e
aprova o Regulamento para o
Serviço de Identificação da
Marinha.
Publicado no
D. O. de 25 e retificado no de
29-1 e no de 2-3-73
71. 756 - Decreto de 24 de janeiro de 1973 - Regulamen-
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ta, para a Aeronáutica, a Lei
nc 5.821, de 10 de novembro
de 1972, que dispõe sobre ~s
promoções dos Oficiais da AtIva das Forços Armadas.
Publicado no D. O. de 25 e
retificado no de 29-1 e no de
14-2-73
.

92

71.757 - Decreto de 25 de janeiro de 1973 - Retifica decretos de aproveitamento de
disponíveis no Quadro de p~~
soal do Ministério do ExércI ~
to. - Publicado no o.o. de 110
26 de janeiro de 1973
..
71. 758 - Decreto de 25 de [aneiro de 1973 - Concede reconhecrmento aos cursos de Matemática,
Letras, História e
Pedagogia, da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Tupã, da Instituição "Tamoios" de Ensino e Cultura,
Tupã, São Paulo. _ publicado
no D. O. de 26-1-73 ........ 111
71. 759 - Decreto de 25 de janeiro. de 1973
FiXa par.a
1973 os efetivos dos OficiaIs
dos Quadros Complementares
de Oficiais da Marinha, criados pelo Decreto-lei nv 610, ~e
4 de junho de 1969. _ pnblícado no D. O. de 26-1-73 .. , 111
71. 760 - Decreto de 25 de janeiro de 1973 _ Autoriza o
funcionamento da FacUildade
de' Educação, Ciências e Letras "Notre Dame" mantida
pela Sociedade Educacional
"Notre Dame" Rio de Janeiro, Estado da' Guanabara. Publicado no D. O. de 26 de 111
janeiro de 1973
.
Decreto
de
26
de
ja71. 761 neiro de 1973 - Inclui as Comissões de Conciliação e .J~
gamento do Instituto do Acucar e do Alcool na classificar
çâo de
órgãos de deliberação
coletiva de que trata o Decreto nv 70.310, de 21 de março de 1972. _ publicado no
D. O. de 29-1-73
. 112
71. 762 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 _ Autoríee o
funcionamento da Faculdade
de Artes Plásticas de Santos,
mantida pelo Instituto Sup~
rior de Educação Santa CeCIlia, Santos - São Paulo
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Publicado no D. O. de 29
113
de janeiro de 1973
71.763 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 - Transforma
cargo em comissão do Quadro
de Pessoal do Ministério do
Exército.
Publicado
no
D. O. de 29-1-73
113
71. 764 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 - Retifica o Decreto Coletivo n« 71.038, de
29 de agosto de 1972, que declarou de utilidade pública
várias Sociedades Clvís ,
publicado no D. O. de 29 de
janeiro de 1973
113
71.765 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de
Formação de Professores
do Centro Educacional de Niterói, mantida pela Fundação
Brasileira de Educação, Niterói, Estado do Rio de Janeíro
- Publicado no D. O. de 29
113
de janeiro de 1973
71. 766 - Decreto de 26 de, janeiro de 1973 Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Educação Antônio Augusto
Reis Neves, da Associação
Universitária Soares de Oliveira, de Barretos, São Paulo I
- Publicado no D. a. de 29
113
de [aneíro de 1973
71. 767 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas D. Pedro lI, da
Associação dos Empregados no
Comércio de São Paulo, São
Paulo. - Publicado no D. a.
de 29-1-73
114
71.768 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de
Farmácia e Odontologia da
Universidade do Amazonas,
Amazonas.
Publicado no
D. O. de 29-1-73
1 114
71. 769 - Decreto de 26 de janeiro de' 1973
Autoriza a
instalação, no Campus avançado da Universidade Federal
de Santa Maria, em Boa Vista,
Território Federal de Roraima, dos cursos de Estudos Sociais e Letras. - Publicado no
D. O. de 29-1-73
114
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71.770 - Decreto de 26 de janeiro de 1973 - Dispõe sobre
a destinação, no exercício de
1973, dos recursos para a execução do Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo
à Agroíndústria do Norte e
Nordeste (PROTERRA).
Publicado no D. O. de 29-1
e retificado no de 1-2-73 .... 115
71.771 - Decreto de 29 de janeiro de 1973 - Altera o Decreto nv 68.065, de 14 de janeiro de 1971, e dá outras provídêncías.,
Publicado no
D. O. de 30-1-71

116

71.772 - Decreto de 29 de janeiro de 1973 - Incluí, na relação aprovada pelo Decreto
nc 70.025, de 24 de janeiro de
1972, os órgãos de deliberação
coletiva que
especifica, da
área do Mínístérío da' Educacação e Cultura. - Publicado
no D. O. de 30-1-73
116
71.773 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Concede a
Francisco Altamírano de Barros o direito de lavrar minério de ferro no município de
Rio Piracicaba, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 1-2-73
116
71.774 - Decreto de 31 de janeíro de 1973 - Concede a Vicente de Faria Melo o direito
de lavrar rosroríta e rocha potásslca no município de Cedro
do Abaeté, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. O.
de 1-2-73
\ 117
71.775 - Decreto de 31 de janeiro de 1973
Concede _à
Companhia de Cimento Salvador o direito de lavrar calcáriono munícípío de São
Francisco do Conde - Estado
da Bahia.
Publicado no
D. O. de 1-2-73

118

71.776 - Decreto de 31 de janeiro de 1973
Concede a
Benedito Ferreira Lopes o direito de lavrar caul1m e argila
no município de BiriUba-Mirim - Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 1
de fevereiro de 1973
119
71.777 - Decreto de 31 de janeiro de 1973
Concede à

Mineração Abel S. A. o direito de lavrar areia quartzosa no município de Peruíbe,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 1-2-73 .. 120
71.778 - Decreto de 31 de ja.:neíro de 1973
Concede a
Empresa de Mineração Nelson
Guimarães Barros o direito de
lavrar granito no município
de Peruíbe, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 1 e retificado no de 5 de
fevereiro de 1973
121
71 779 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Concede à
Cláudio Baílone & Cla. o direito de lavrar feldspato e
quartzo no município de Inconfidência, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.O.
de

1-2-73

122

71.780 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos sobre terrenos que menciona. - Publicado no D. O. de
1-2-73

123

71.781 -t-, Decreto de 31 de janeiro, de 1973 - Declara de
utilidade pública as institu~
çóes que - mencíona , - PubI1cada no D. O. de 1-2-73
124
71.782 ....:.... Decreto de 31_ de janeiro de 1973 - Dispoe sobre
o Quadro de Pessoal do rnstrtuto Nacional de Previdência
Social, e dá outras provídênelas. - Publicado no D. O.
de 31-1-73 (Suplemento)
125
71.783 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Autoriza o
Presidente da Comissão Coordenadora .do Projeto Aeroporto Internacional de Manaus CCPAIM a gerir recurso proveniente de empréstimos externos e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 1 de fevereiro de 1973 .. 126
71.784 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 ...;.... Autoriza o
funcionamento da Faculdade
Bandeirante de Odontologia
mantida pelo Instituto de Ensino Superior da Região Bragantina, Bragança Paulista,
São Paulo. - Publicado no
D.

O. de 1-2-73

126
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Decreto de. 31 de janeiro de 1973 - Cria Organizações Militares e dá outras
providências. .,- Publicado no

71.785 -

D. O. de 1-2-73

127

PÁGS.

enquadramento de servidor do
Ministério das Minas e Ener
gia e da outras providências.
Publicado no D. a. de 2 de
136
fevereiro de 1973

71. 786 -

Decreto de 1 defevevereiro de 1973 - Aproveita,
me - Quadro da Universidade
Federal da Bahia, servidores
em disponibilidade, e dá outras providências - Publica127
do no D.a. de 1-2-73

71. 794 -

Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Aprova o Regulamento da Diretoria de Cadestro e Avaliação, do Departamento Geral do Pessoal
do Ministério do Exército, e
dá outras providências.
Publicado no D.a. de 1-2-73 128
71.788 - Decreto de 31 de ja
ncíro de 1973 - Aprova o Regulamento da Diretoria de
Contencioso de Pessoal, do
Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Exército,
e dá outras providência - Publicadon o o,o, de 1-2-73 130
71. 7H9 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Torna sem
efeito cassação de disponibilidade de servidor da antiga
Comissão do Vale do São
Francisco e dá outras providências. - Publicado no D.a.

71.795 -

71. 782 -

de 1.2.73
132
71.790 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Institui o

Ano Nacional do Turismo e
dá outras providências.
Publicado no o.o. de 6.2.73 132
71.791 - Decreto de 31 de janeiro de 1973 - Dispõe sobre
zonas prioritárias para o desenvolvimento do turismo e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 2.2.73 .... 136
71. 792 - Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede reconhecimento aos cursos de
Geologia, Ciências Biológicas
e Ciências (Licenciatura de 19
grau) da Universidade de Brasília, mantida pela Fundação
Universidade de Brasília, Brasília. - Publicado no D. a.

de 2-2-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
71.793- Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Retifica o

Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede à
S.A. Indústrias Votorantim
o direito de lavrar dolomita
no município de Itararé, Estado de São Paulo. - Publicado no D. a. de 2-2-73 .... 137

Decreto de 1 de janeiro de 1973 ~ Concede o
Amado Soares o direito / de
lavrar mica no município de
Nacíp Raydan, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
-

D.O. de 2-2-73

137

Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede à
Mineração Jtapuá Ltda. o direíto de lavrar calcário no
Munlcípío de Cachoeira do
Sul, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D.O.

71.796 -

de 2.2.73

139

Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede à
Magnesita S. A. o direito de
lavrar olívina no município de
Patrocinfo, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D.a.

71.797 -

de 2.2.73

140

71. 798 - Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede à
Mineração Geral do Nordeste
S.A. o direito de lavrar caulím no município de Guaramiranga, Estado do Ceará. Publicado no D.a. de 2.2.73 141
71.799 - Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede à
Mineração Socoimex Ltda , o
direito de lavrar minério de
ferro no Município de São
Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais.
Publicado no o,o, de 2.2.73 141
Decreto de 1 de janeiro de 1973 - Concede à S.
A. de Cimento, Mineração e
Cabotagem CIMIMAR o
direito de lavrar argila no município de Arujé - Estado de
São Paulo. - Publicado no

71. 800 -

D.O. de 2.2.73

142
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71.801 Decreto de 1 de janeiro de 1973 Redistrfbuí

cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras provi-

dências. de 2.2.73

Publicado no

D.a.

143

71. 802 - Decreto de 2 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre

o enquadramento de servidor
no Ministério dos Transportes
e a dá outras providências. -

Publicado no

71.803 -

D.a. de 5.1.73 148

Decreto de 2 de feve-

reiro de 1973 -

Retifica o De-

creto nv 70.93'8, de 4 de agosto de

a

1972, que dispõe sobre

reintegração de

funcioná-

rios do Ministério da Agricul-

tura, atingidos pelo Decreto

nc 62.234, de 7.2.'68, e dá ou-

tras providências. do no

Publica-

D.a. de 5.1.73 ...

71.804 reiro de

0.0

149

Decreto de 5 de feve1973 -

Autoriza a

transferência direta, para a
Fundação Cultura Riograndense, da concessão outorgada à
Rádio Nossa Senhora de Fátima Ltda. Publicado no
D.O. de 6.2.73

149

71.805 - Decreto de 5 de fevereiro de 1973 - Autoriza a
transferência direta, para a
Fundação Cultural Riograndense, da concessão outorgada
a. Rádio São Francisco Ltda.
~ Publicado no D.a. de 6 de
fevereiro de 1973
149
71. 806 - Decreto de 5 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre
o Quadro de Pessoal da Superintendência Nacional da
Marinha Mercante e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 8-2-73

15U

71.807 - Decreto de 6 de fevereiro de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento de dísponíveís ao Instituto de Previdencia e Assistencia aos Servidores do Estado no Quadro
de Pessoal do Ministério da
Marinha, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de

7.2.73

Decreto de 6 de fevereiro de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade

71.808 -

150

EXECUTIVO

PÁGS.
de Turismo e Letras, mantida
pelo Instituto de Cultura e
Ensino Padre Manoel da Nóbrega, São Paulo. - Publicado no D.a. de 7-2-73
151
71. 809 - Decreto de 6 de fevereiro de 1973 Autoriza o
Serviço
do Patrimônio da
União a aceí tar a doação do
terreno que menciona, situado
no Município de Camoclm,
Estado do Ceará. - Publicado no D.a. de 7-2-73
151
71.810 - Decreto de 6 de fevereiro de 1973 Autoriza o
funcionamento da Escola Superior de Educação Física,
mantida pela Fundação Educacional ao Estado de Santa
Catarina, Florianópolis, Estado de Santa Catarina. - Publicado no tr.o, de 7-2-73 .. 152
71. 811 - Decreto de 6 de fevereiro de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Escola Superior de Medicina-Veterinária de Lages, mantida pela
Fundação Educacional do Estado de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina. - Publicado no D.a. de 7-2-73 .. 152
71.812 - Decreto de 6 de feveretro de 1973 Autoriza o
funcionamento dos cursos de
Pedagogia e Letras da Faculdade de Educação de Marilia
mantida pela Associação de
Ensino de Marilia, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.O.

de 7-2-73

152

71. 813 -

Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Redístríbuí
cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências. - Publicado no D.
O.

de

8.2.73

152

71.814 - Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Medicina de Campos, Estado
do Rio de Janeiro. ~ Publicado no D.O. de 8-2-73
154
71.815 - Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Administrativas
de Canoínhas, mantida pela
Fundação Universitária do
Planalto Norte Catarinense -
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canoinhas - SC. - Publica
do no D.a. de 8-2-73
155
71. 816 - Decreto de 7 de fevereiro de 1973. - Concede
reconhecimento ao curso de
Ciências Contábeis da Escola
de Economia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
São Leopoldo, Rio Grande do
sul. - Publicado no D. a.

de 8.2.73
155
71.817 - Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Concede re-

conhecimento ao curso de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Fundação Educacional Ro s e m a r Pimentel,
Barra do Píraí, Estado do Rio
de Janeiro. - Publicado no

D. O.
71.818 -

de 8-2-73

Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre a utilização de GruposTarefa no Ministério da Saúde
- Publicado no D. a. de 8
de fevereiro de 1973
71. 819- - Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a receber em doação
terreno que. menciona e dá
outras providências. - Publicado no D. a. de 8-2-73' . . . .
71. 820 - Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Aprova a
constituição da ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro Sociedade Anônima e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 8 e retificado no de
14 de fevereiro de 1973 .....
71. 821 - Decreto de 7 de fevereiro de 1S73 - Autoriza a
cessão do acervo do Centro de
Tratoristas e do Curso de Preparação de Economia Doméstica Rural que menciona. Publicado no D. a. de 8 e
retificado no de 14-2-73 ....
71.822 - Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Muda a sede
do 19 Esquadrão Independente de Cavalaria e dá outras
providências. - Publicado no
D. O.
71.823 -

de 8-2-73

Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Reorganiza
o Departamento de Ensino e
Pesquisa do Ministério do

155

156

PÁGS.

Exército e dá outras providências.
Publicado no
D. O.
71.824 -

de 8-2-73

O,

de 8-2-73

D.

157

165

71.-825 - Decreto de 8 de fevereiro de 1973
Aprova
cláusulas que passarão a regular as relações de en tidades com o Governo e o público em geral, quando atendidos
os pedidos de renovação de
concessão ou permissão para
execução de serviços de radiodifusão sonora. - Publicado
no D. a. de 9-2-73
166
71.826 - Decreto de 8 de fevereíro de 1973 - Concede a
Cimento Santa Rita Sociedade Anônima o direito de
lavrar calcário no Município
de salto de Pirapora, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O,
71. 827 -

156

165

Decreto de 7 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre
o recolhimen to da Taxa Rodoviária única e dá outras
providências. - Publicado no

de 9-2-73

167

Decreto de 8 de fevereiro de 1973 - Aprova alteração intraduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas
Brasileiras Sociedade Anônima - ELETROBRAS. - Publicado no D. a. de 9-2-73 168
71.828 Decreto de 8 de fevereiro de 1973 - Altera o
§ 29 , do art. 19 , do Decreto
nc 71.576, de 18 de dezembro
de 1972.
Publicado no
D. O. de 9-2-73
169
71.829 - Decreto de 8 de fevereiro de 1973 - Redistribui

cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências. Publicado no

D. O.
71. 830 -

164

165

de 9-2-73

169

Decreto de 8 de fevereiro de 1973 - Concede reconhecimento à Escola Superior de Educação Física de
Cruzeiro, Estado de São Paulo.
- publicado no D. O. de 9
de fevereiro de 1973
171
71.831 - Decreto de 8 de fevereiro de 1973 ---' Confisca
bens da senhora Carmelita da
Silva Braga, domiciliada no
Estado de Mato Grosso, para
a reparação de danos causa-
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dos ao patrimônio público, e

dá outras providências. - Publicado no D. O. de 9 de
fevereiro de 1973
71. 832 - Decreto de 9 de fe-

171

Goiás. - Publicado no D. O.
de 12-2-13

172

vereiro de 1973 - Autoriza o
funcionamento dos cursos de
Direito e Administração da
Faculdade
Anhanguera
de
Ciências Humanas, da Associação de Goiana de Ensino,

71.833 vereiro

Decreto de 12 de fede 1973 Concede
à
Companhia

autorização
Construtora

Norberto

Ode-

brecht S. A. - Comércio e
Indústria, com sede em Sal-

vador, Estado da Bahia, para
operar em águas brasileiras
com as embarcações especializados

"TLC-9"

"A-CAPI-

TüL", Raymond lB" e "Raymond IV", de nacionalidade

norte-americana, nos serviços
que especifica. - Publicado no
D. O, de 13 e retificado no
de 19-2-73
172
71.834 - Decreto de 12 de fevereiro de 1973 - Transforma
em "Grupo de Apoio" aos
Órgãos de Direção-Geral e de
Assessoramento do Ministério
da Aeronáutica a Superintendência criada pelo Decreto
nc 63.003, de 17 de julho de
1968, aprova o Regulamento
do "Grupo de Apoio" e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 13 de
fevereiro de 1973
172
71.835 - Decreto de 13 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre a matricula em estabelecimentos de ensino superior
de dependentes de representantes diplomáticos e consulares de carreira acreditados
junto ao Governo Brasileiro,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 14 de
fevereiro de 1973
175

Decreto: de 13 de fevereiro de 1973 - Altera o
§ 29, do art. 34, do Regulamento aprovado pelo Decreto
ne 50.146, de 27 de janeiro' de
1961, que dispõe sobre a fiscalização do comércio de fertilizantes e produtos correlatos

71.836 -

PÁGS.

destinados à agriculutra.
Publicado no D. a. de 14 de
fevereiro de 1973
175
71.837 - Decreto de 14 de tevereíro de 1973 - Dispõe sobre o
exercício de servidores federais
nos estabelecimentos de nsíno agrícola cedidos pelo Ministério da Educação e Cultura a
governos locais. ~ Publicado
no D.O. de 14-2-73
175
71.838 - Decreto de 14' de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre a
Comissão Especial para a Execução do Plano de Melhoramento e Expansão do Ensino
Superior (CEPES) e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 14-2-73
176
71.839 - Decreto de 14 de fevereiro de 1973 - Concede autorização à empresa Internacional Aero Servíee Corporatdon
para, juntamente com a empresa brasileira Lasa Engenharia e Prospecções S.A., executar no território nacional
aerolevantamento com a utilização de sensoriamente remoto, a serviço do Departamento Nacional de Produção
Mineral. - Publicado no D.O.
de 15 e retificado no de 19
de fevereiro de 1973
176
71.840 - Decreto de 15 de fevereiro de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Direito, mantido pela Fundação
Universidade de Itaúna, Itaúna, Minas Gerais. - Publicado no D.a. de 16-2-73 .... 177
71. 841 - Decreto de 15 de teveretro de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o domínio útil e
respectivas
benfeitorias do
imóvel que menciona, necessário ao Ministério do Exército - Publicado no D. O. de
1'6-2-73

,......................

177

71.842 - Decreto de 15 de fevereiro de 1973 - Aproveita, no
Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha, servidores em
disponibilidade e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 16-2-73
177
71.843 - Decreto de 15 de fevereiro de 1973 - Altera o De-
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ereto nv 64.714, de 18 de junho
de 19,69 - Publicado no D. O.
de 16-2-73 . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 178
71.844 - Decreto de 15 de teveretro de 1973 - Aproveita, no
Quadro de Pessoal do Ministério do Exército, servidor em
dísponíbíltdade, e <lá outras
providências Publicado no
D.O. de 1{;-3-73
178
71.845 - Decreto de 16 de fevereiro de 1973 - Concede à Sociedade Anônima de Mineração
de Amianto o direito de lavrar
amianto
no Município de
Uruaçu, Estado de ootãs
Publicado no o.o, de 19-2-73 178
71.846 - Decreto de 16 de fevereiro de 19'13 - Declara de utl!idade pública as instituições
que menciona - Publicado no
D.O de 19-2-'73 t............. 179
71.'847 - Decreto de 16 de feveretro de 1973 - Retifica aproveitamento de disponível no
dro de Pessoal do Ministério da
Marinha - Publicado no D.O.
de 19-2-73
180
71.848 - Decreto de 16 de fevereiro de 1973 - Regulamenta
para o Exército, a Lei nc 5.821:
d~ 19 de novembro de 1972 que
dlSp?e. sobre as promoções dos
Ofícíais da Ativa das Forças
Armadas - Publicado no D. O.
de 19-2-73
181
71.849 - Decreto de 19 de fevereiro de 197.3 - Aprova a reforma parcial do Estatuto da;
Caixa Econômica FederalCEF. - Publicado no D. O. de
c-.

20-2-73

"....

192

71. 8~O - Decreto de 19 de fevererro de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Adminlstraoão de Empresas, da FaCl,lld'aAde, de Ciências Políticas e
Econômicas do Rio de Janeiro
m.antida pela Sociedade' Brasi~
le~ra de Instrução, GB, - PublIcado no D. O de 20-2-73 ,. 197
71.8~1 - Decreto de 19 de feverem) de
1973 - Concede a
Gustavo eous Rosa (firma ínvídual , o direito de lavrar minério. de zinco no Município de
Vazante, Estado de Minas Ge'raís ....... Publicado no D.O. de
20-2-73
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
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Decreto de 19 de fevereiro de 1973 -Concede à Sílex do Brasil Ltda. o direito de
l~vrar cianita no município de
vídual, o direito de lavrar míMateus Leme, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D.O. de 20-2-73
198
71.853 - Decreto de 19 de fevereiro de 1973 - Autoriza a
LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. a construir subestação e linha de transmissão e
dá outras providências. ~ Publicado no D. O, de 20 e retificado no de 22-2-73
199
71. 854 - Decreto de 19 de fevereiro de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
São Paulo - Publicado no
D. O. de 20 e retificado no de
22-2-73
200
71. 855 - Decreto de 19 de tevereiro de 1.973 - Declara de utilidade pública, para fins de
construção de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de São
Paulo _. Publicado no D, O.
de 20-2-72
201
71. 856 - Decreto de 19 de fevereiro de 1973 - Retifica o Decreto nv ,51.651, de 9 de janeiro de 1963, que dispõe sobre
o enquadramento do pessoal TI,a
Parte Especial do Quadro de
Pessoal da antiga Universidade
Paraná - Publicado no
do
D.O. de 20-2-73
20Z
71.857 - Decreto de 19 de fevereiro de 1973 - Altera o Decreto '67.433-70, que dispõe sobre o "Projeto para implantação integrada na pesquisa e
experimentação florestal". Publicado no D. O. de 21-2-73 202
71,858 ...... Decreto de 19 de fevereiro de 1973 - Promulga o
Acordo sobre COoperação Comercial, Brasil-Iraque - Publicado no D. O. de 22 e retificado' no de 27':2-73
202'71.859 ,.;.;... Decreto de 19 de: fevereiro de 1973 - Altera disposi'71.852 -
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tivos do Regulamento do Ministério da Agricultura, aprovado pelo Decreto nc 68.594,
de 6 de maio de 1971 - Publicado no D.O. de 22-2-73 ..
0

202

Decreto de 19 de fevereiro de 1973 - Transfere, com
o respectivo cargo, para o Ins-_
tituto de Previdência e Assistência dos servidores do Esta-

71.860 -

do, funcionário do Quadro de

Pessoal em Extinção da Fun- ,

dação IBGE - Publicado no
1D.a. de 23-2-73 ............• 203
']1.861 - Decreto de 22 de fevereiro de 1973 - Extingue Organização Militar e dá outras
providências PUblicado no
D.a. de 23-2-73
203
71.862 - Decreto de 22 de fevereiro de 1973 Autoriza a

contratação de operações de
crédito externo para financiamento do projeto de construção da Usina de Agua Vermelha -

Publicado no

D.a.

de
23-~-73
".... ,203
71.863 - Decreto de 23 de fevereiro de 1973 - Exclui do re-

lacionamento de disponibilidade constante das Portarias 273
e 355-69, do Ministério do Interior, os cargos e servidores
que menciona - Publicado no
D. O. de 26 e retificado no de
2B-2~73
'
204'
71.8-64 - Decreto de 26 de fevereiro de
1973 - Autoriza o
Serviço do
Patrimônio da
União a aceitar a doação de
terras devolutas situadas em
Manaus, .Estado do Amazonas.
. destinadas ao Ministério da
Aeronáutica Publicado na
D.a. de 27-2-73' .............W4
71.865 - Decreto de 26 de fevereiro de 1973 - Publica os indíces de atualização monetária
dos salários dos últimos 24
(vinte e
quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei nümero ü.éet; de 12 de junho de
1968. e dá outras provídêrrclas
- Publicado no D. O ~ de 27
de fevereiro de 1973 ....,.... 4 205
'7·1-..866 - DeCreto de 26 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre
o tratamento ífscal ' aplicável
às operações previstas no ar-

PÁGS.

tígo 19 do Decreto-lei ns 1.248,
de 29 de novembro de 1972, e
regulamenta o regime de entreposto aduaneiro - Publicado no D.O. de 27-2-73
205
'11.867 - Decreto de 27 de fevereiro de 1973 - Altera o Decreto nv 58.516, de 27 de maio
de 1900, que aprovou o Quadro
Único de Pessoa da Universidade Federal Rural de Pernambuco - Publicado no D.O..
de 1-3-13
209
11. 868 - Decreto de 27 de fevereiro de 1973 - Concede autorízaçâo à empresa Zapata
"jcor-th Sea Inc. para operar
no mar territorial do Brasil,
fixado pelo Decreto-lei número 1.098, de 25 de março de
1970, a embarcação de perfuração "VINEGARROON", de
nacionalidade panamenha, a
serviço da Petróleo Brasileiro
S.A. -

blicado

PETROBRAS - PuD. O. de 28-2-73

DO

210

Decreto de 27 de feveRevoga a autorização concedida à empresa.
GRETWAVE
INTERNATIONAL, INC.,
para operar no
mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto nv 1.098, de
de 25 de março de 1970, a embarcação de perfuração TOPPER lII", de nacionalidade
norte-americana. - Publicado
no D.a. de 28-2-73 .......... 210,'

71.869 -

reiro de 1973 -

Decreto de 26 de fevereiro de 1973 - Institui Grupo de Traablho para examinar
o problema do pessoal da Polí-.
cia Militar e do Corpo de Bombeiras 'do antigo Distrito Federal, ainda vinculado à União
para efeito de pagamento e dá'
outras provldêncías.. PU"
blícado no D. O. de 1-3-73' .. -.

71. 870 -

71.871- - Decreto de 28 de fevereiro de 1973 - Muda a subor-

2~O

. dinaçâo do
Estabelecimento
Central de Transportes (ECT)
- Publicado no D.O. de 1 de
março de 1973 ..•••......,...', , 211
71.872- Decreto de 28 de reve-:
reíro de 1973 -'- Muda a sede
de Organízaçôes Militares e' dá'
outras provtcténcías
Publica-:"
'do no D.a. de 1-3-73 .... :. 211
c-,
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71.873 - Decreto de' 28 de !evereiro de 1973 - Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados. - Publicado
no D. o. de 13 e retificado no
de 15-3-73 .... ,..............

211

71.874 - Decreto de 28 de fevereiro de 1973 Altera o
Decreto nc 68.810, .de 25 de
junho de _1971, que dispõe sobre a utilização de Colaboradores para a execução de atividades ligadas ao Plano Nacional de Combate à Febre
Aftosa, e dá outras providências. - Publicado no D. o. de
212
28 de fevereiro de 1973
71.875 - Decreto de 28 de fevereiro de 1973 - Dispõe sobre o
Quadro de Pessoal, da Escola
Técnica Federal do Espírito
Santo e dá outras 'providências. - Publicado no D. O. de
2 de março de 1973
212
1]1.876 - Decreto de 1 de março
de 1973- Retifica o Decreto
nv 68.362, de 17 de março de
1971, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Ministério
do Exército. - Publicado no
D.O. de 2 de março de 1973 213
71.877. - Decreto de 1 de março
de 1973 - Retifica o Decreto
nc 62.358, de 6 de março de
1968, que aprovou o, enquadramento do, pessoal de nível superior da
Buperintendêncía
Nacional do Abastecimento e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 2 de marÇO

de 1973 ...•...............•

213

71.878,- Decreto de 1 de, março
"de 1973 ----, .Altera o enquadramente de, funcionários do Ministério da Aeronáutica e dá
outras providências. _ Publicado no D. O. de2 de março
de 1973 •......•..•....•....••

214

71.879' - Decreto de 1Q de março
de 1973 .:- Retifica' o Decreto
'nQ 68:873,de" 5 de julho de
1971, que altera a área e estabelece os limites do Parque
Nacional 40 Araguaia. ,- 'Pu';'
bllcado no D. 0.- de 2 de março de 1973 ..•................ 214
7J~~80~--Dééreto de 'l'de "tharço
'de 1973 --Cria'a Comisso: Na:",

PÁGS.

cional para o Programa Global
de Pesquisas 'Atmosféricas
(GARP) .
Publicado no
D. O. de 2 de março de 1973 215
71.S81 .- Decreto de 1Q de março
de 1973 .- Autóriza o· "funcionamento dos cursos de Turismo e Ciências. Domésticas da
Faculdade de Ciências Exatas,
Administrativas e Sociais de
Brasília, mantida "pela União
Pioneira de Integração Social
UPIS, DF. Publicado no
D;O. de. 1 de março de 1973 216
71.882 - Decreto de, 2 de março
de 1973 - Modifica a estrutura
da Universidade Federal do
Ceará. - Publicado no D. O.
de 8 de março de 1973
216
71.883' - Decreto de 2 de .março
.de 1973 - Revoga os Decretos
ris. 31.401, de 8' de setembro
de 1952, 36.267, de lQ de outubro de 1954,44'.831; de 8 de
novembro de 1958, 50.218, de
28 de janeiro de 1961, e dá
outras providências . ....:... Publicado no D.o. de 8 de março
de

1973 .....•.... ,. . .. . . .. . . • 217

71.884 - Decreto de 8, de março
de 1973 -Torna:sem' efeito
aproveitamento de servidor do
Quadro Especial da 'Faculdade
de Direito de Sergip-e ,- Publicado no D. O. de 9~3-7'3 •. 217
71.385 - Decreto de 9 de março
de 1973 - Aprova O Regulamento da Lei n Q'5".859, de 11
de dezembro de 1972.. que dispõe .sobre a profissão de empregado doméstico, e, dá outras provídênóías.
Publicado no D. O. de 9"3-73 .... 217
'71Al86 - Decreto. de 9 de: março
de 1,973 ----, Autoriza o funcionamento da Escola Superior
de Educação Física' de' Catan- '
duva, Catanduva, ,.São .Paulo.
- Publicado no n. O.de 12 de
março de 1973..... ~: ..... ,.. 219
71.887 - Decreto,;.det,9 de-março
de 1973 - "Concede, reconhecímento .do.curso" dei.Cíêneías,
Licenciatura de 19: ",grau, do
, Jnstdtuto de Tecnologia, .da
Universidade Federal. . de. , São_
Carlos. ·~lJublic',~'~~:·Il(j"D. o,
de 13-3-73 ...• ;..............

'219
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71.888 -

Decreto de 9 de março

de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Direito
da Faculdade de Direito

do

oeste de Minas, mantida pela
Sociedade Educacional e Cultural de Divínópolís, MG. Publicado no D. O. de 13-3-73.
"71.~9 -

219

Decreto de 12, de março

de 197,3 - Aproveita funcionários no Quadro de Pessoal do

Departamento de Polícia Fe·
deral, e

cias. -

dá

outras providên-

Publicado no D. O. de

13-3-1'3
'.. '"
71. '890 -r- Decreto de 12 de março
de 1973 - Concede reconhecimento Ià Faculdade PortoAlegrense de Educação, Ciên-

de 1973.
220

cias e Letras, da Sociedade
Universitária Bul-Rlogranden-

se. - Publicado no D. O. de
13-3-73 . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

220

'1'1.891 - Decreto de 12 de março
de 1973 ----'- Concede reconhecimento aos cursos de Matemática, Física e Química da Universidade de Brasília - DF.
mantida pela Fundação Universitária de, Brasília. - Publicado no D. O. de 13~3~73. 221
'11.892 - Decreto de 12 de março
de 1973 - Autoriza o Iuncíonamento da Faculdade de FfIosofia de Santa Dorotéía, da
Congregação de Santa Dorotéía do Brasil. - Publicado
no D.O. de 13-3-73
221
'71.893 -'- Decreto de 13 de março
de 1973 - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Federação
das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara FEFIEG - e dá outras provídêncías ,
Publicado no
D. O. de 19 e' retificado no de
26-3-63.

.....•....•...........

221

'71.894 - Decreto de 13 de março
de 1973 - Autoriza.o funcio-

namento dos cursos de Engenharia Civil, ,e Engerrharf a
Química da Faculdade de Engenharia de Blumenau, mantida pela Fundação Universidade Regional de' Blumenau,
SC. - Publicado no D. O. de
14-3~73

..................•....

'11.895 ~ Decreto de 13' de, março
de 1973 - Concede reconheci-

menta à Faculdade de Odcntologta de rtaúna, mantida
pela Fundação Universidade
de Itaúna, Minas Gerais. Publicado no D. O. de 14 de
março de 1973.
223
71. 896 - Decreto de 13 de março
de 197'3 - concede reconhecimento à Faculdade de Educação Fisica da União da Associação de Ensino de Ribeirão
Preto, São Paulo. Publicado no D. O. de 14 de março

222

223

71.897 - Decreto de 13 de março
de 1973 - Autoriza o funcio-

namento da Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão
Pires, mantida pela Organização Educacional de Ribeirão
Pires, São Paulo. Publicado no D.O. de 14-3-73 .... 223
71.89& - Decreto de 13 de março
de 19'73 - Autoriza o funcionamento do Curso de Licencíatura em Ciências Biológicas
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Taubaté
- São Paulo.
Publicado
no D. O. de 14-3-73
224
71.899 -'Decreto de 14 de março
de 19m - Dá nova redação
ao artigo 81> do Decreto número 71.236, de 11 de outubro
de 1972, que dispõe sobre o
Grupo - Serviços Auxiliares.
- Publicado no D. O. de 15
março de 197'3
224
-71.900 - Decreto de 14 de março
de 1973 - Dispõe sobre o Grupo - Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 15-3-73 ....•.......
71.901 - Decreto de 14 de março
de 1973 Dispõe sobre o

225

Grupo - Polícia Federal, a
que se refere o artigo 20 da
Lei nv 5.645', de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 15-3-73
228
71. 902 ...... Decreto de 14 de março
de 1973 - Concede o reconhecimento à Escola de Educação Física de Assis, na cidade de' Assis -'-São Paulo.
- Publicado- no D. Q. de 15 de
março de 19'71l. .....•........ 233
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lavrar gipslta no município de
Trindade, Estado de Pernambuco. - Publicado no D. O. de

'11.903' - Decreto de 14 de março
de 19'1,3 - Altera o Decreto

no 71..344, de 9 de novembro
de 1972, que concedeu recon~e
cimento à Faculdade de FIlosofia, Ciências e Letras de
Jandaia do Sul, Estado do
Paraná. - Publicado no D. O.
de 15-3-7'3

16-3-73

233

71.904 - Decreto de 14 de março
de 1973 ....:... Declara interdita,

para fins de atração de grupo
indígena, área que discrimina
no Município de Chapada dos
Gulmarães.. Estado de Mato
Grosso. - Publicado no D. O.
de

15-3-73

233

71.905 - Decreto de 14 de março
de 197,3 - Concede à Compa-

nhia Paulista de Mineração o
direito de lavrar argila no
Município de Uberaba, Estado
de Minas Gerais. - Publicado
no D. O. de 16-3-73.
71.9Ü'B. - Decreto de 14 de março
de 19'1'3' - Concede à Companhia de Estanho Minas Brasil
o direito de lavrar cassiterita,
tântalo, columbíta e djalmíta,
nos Municípios de Cassiterita
e Ritápolis, Estado de Minas
Gerais. - Publicado no D. a.
de 16-3-73 n.907 - Decreto de 14 de março
de 1973 - concede à QUIMINA Química Industrial e Agrí-cola Ltda.. .« direito de lavrar
caulím no Município de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de
16 de março de 1973
711.908 - Decreto de 14 de março
de 1973 - concede à Companhia Nacional de Grafite Limitada o direito de lavrar grafita no município de Jtapecírica, Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O. de 16 de
março de 1973 ... . . . . . . . . . . .
71.909 - Decreto de 14 de março
de 1973 - Concede à Mineração Geral do Nordeste S.. A.
o direito de lavrar calcário no
Munícípío de Boqueirão. Estado da Paraíba. - publicado
no D. O. de 16-3-73. ... ••..•
'71.910 - Decreto de 14 de março
de 1973 - Concede à KéhrIe

Mineração

T.. tda.

o direito de

. . . . . . . . . . . . •. . . . •.•. . .

238

71. 911 - Decreto de '14 de março
de 1973 - Concede à Partezan ,& Cla.. Ltda . o direito

de lavrar. calcário dolomítdco,
no Município de Rio Claro,
Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 16 de
março de 1973
239
7'1. 912 - Decreto de 14 de março
de 1973 - Concede à Mineração Geral do Nordeste S. A. o
direito de lavrar argila no municípdío de Camaçari, Estado
da Bahia. Publicado no
D. O. de 16-3-73 .' . . . . . . . . 24a
7'l 913 -Decreto de 14 de março
de 1973 - Concede a Mibrasil

_ Mineração Industrial Brasileira S. A. o direito de lavrar
234
areia quartzosa no Município
de Jacobina, Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 16 de
março de 1973. ..•.....•..••• 240
71.914 - Decreto de 14 de março
de 1973 - Autoriza a cessao
gratuita de imóvel ao Governo
do Estado de São Paulo Publicado no D.O. de 15-3-73 241
235
71.915 ----' Decreto de 14 de março
de 1973 - Abre a Encargos
Gerais da União - Programas
Especiais - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar de
Cr$ 60.000.000,00, para reforço
de dotação consignada no ví236'
gente Orçamento - Publicado
no D.O. de 15-3-73
242
71.916 - Decreto de 15 de mar90
de 1973 - Dá nova redação

236

237

e altera os quantitativos previstos no art. 12 do Regimento
da Ordem do Mérito do Trabalho, aprovado pelo. Decreto
no 62.819, de 4 de Junho de
1968, e dá outras providências
- Publicado no D.a. de 16 de
março de 1973
,
, . 243
71.917 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço
Social "Ministro Tarso Dutra"
- Publicado no D.o. de 16 de
março de 1973 ..... . . . . . . . . . 243
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71.918 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Autoriza o funcíonamento do curso de Psicologia do.. Instituto de Ciências
Humanas, das Faculdades Integradas de Uberaba, mantidas pela Sociedade de Educação do Triângulo Mineiro,
MG - Publicado no D.a. de
16 de março de 1973
243
71.919 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Concede reconhecimenta à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pela Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul
(APESC), RS - Publicado no
D.O. de 16-3-73

243

71.920 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divínópolís, mantida pela Fundação Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Dívinópolís, MG
Publicado no
D.O. de

16-3-73

244

71.921 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Autoriza o Iuncíonamento do curso de Letras
da Faculdade "Tiradentes".
mantida Pelo Instituto Bandeirante de Educação e Cultura - SP - Publicado no
D. O.

de 16-3-73

244

71.922 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Altera o Decreto
n . . 66.222, de 17 de fevereiro
de 1970 que reorganizou o Departamento Administrativo do
Pessoal Civil - DASP, e dá
outras providências - Publicada no D.a. de 19 e retificado no de 26-3-73......... 244
71.923 - Decreto de 15 de março
de 1973 - Dispõe, sobre a classificação e transformação de
cargos, função e empregos para
as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil - Publicado no D.a.
de

19-3-73

71.924 - Decreto de 16 de março
de 1973 - Concede reconheci-

245

mento aos cursos de Desenho,
Estudos Sociais, Ciências Biológicas e Matemática da Faculdade "Auxilium" de Filosofia, Ciências e Letras - Publicado no D.O. de 19-3-72 .. 246
71.925 - Decreto de 16 de março
de 1973 - Aproveita no Quadro de Pessoal do Ministério
da Marinha dtsponíveís do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de

19-3-73

246

71.926 - Decreto de 16 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, o imóvel que menciona. necessário ao Ministério do Exército - Publicado
247
no D.a. de 19-3-73
71.927 - Decreto de 19 de março
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade Francana de Filosofia - Publicado
no D.a. de 20-3-73
24.7
71.928 - Decreto de 19 de março
de 1973 - Autoriza o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, da Faculdade
de Administração, Economia
e Ciências Contábeis, mantida. pelo Instituto Educacional Paulopoli tano de S. Paulo,
SP - Publicado no D.a. de
20-3-73

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247

71.929 - Decreto de 19 de março
de 1973 - Autoriza o funcionamento do curso de Matemática, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo Instituto Educacional Seminário Paulopolitano
de São Paulo - SP - Publicado no D.a. de 20-3-73 .. 248
71.930 - Decreto de 19 de março
de 1973 - Publica os índices
de atualização monetária dos
salários dos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei nv 5.451,
de 12 de junho de 1968, e dá
outras providências - Publicado no D.a. de 20-3-73 .... 248
-I1.931-- Decreto de 19 de março
de 1973 - Concede a Cristais
Bering S .A,. o direito de lavrar arenito e areia quartzosa
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MunicípiO de Lontr~. Esde Santa Catarina

no

tado. do no D.a. de 20 de
publlca de 1973

março

71.932
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de 19 de março
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COPELMI o di-
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reltM~~icíPio de Triunfo, Es-
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R' Grande do Sul tad o. dadO l~O n.o. de 20-3-73

publl ca

249
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973 __
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vra r.

Estado do Paraná -
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de 20-3-73

250

Decreto de 19 de março

73 __

71.934
Retifica o art. 1~
de 19 eto n" 67.646, de 23 de
do Dec; de 1970 - Publicado
novenlorode 20-3-73
251
no D. .

Decreto de 19 de março
71.935
Concede a. Moacyr
de 1~ a Valenti - Mmeraçao
. . no
d.e .LUl1
'to de lavrar ca 1cano,
o dl1~el." ia de Cantagalo, EsJ\l!unlClP R: o de Janeiro - Puta~~to nd D.O. de 20 e retibll C
no de 27-3-73
252
fícado
Decreto de 19 de março
71.936 973 .- Concede à Mínede} Abel S.A. o direito de
raçao areia quartzosa no Mu ~
lavra! de perufbe, Estado de
n~cíPl~aulo _
publicado no

73 _

6a

D .oo.

de

20-3-73

253

Decreto· de 19 de março
"71.937 _ concede à Empresa
de ~I~eração Afrodízio ~itzel
de. 'to de lavrar quartzito e
o, dlrelgrafitoso no Município
Xlst Traz de Vasconcelos, Esde e
São Paulo - Publitado de D O de 20 e retifido na . '
g~do na de 27-3-73
255
Decreto de 19 de março
71.938
Concede à Compade-. 1 Mineira de Metais o dint: 1a de lavrar minérios de
r~lto
chumbo no Município
zmc~ :ante Estado de Minas
de ,a
p~blicado no D.O. de
g:~~~~
256
Decreto de 19 de março
71;;9
_ Concede à S.A. de
1973

F

973 .-

- ,.... ..............

257

'/1.940 - Decreto de 19 de março
de 1973 - Retifica o art. 1'/
do Decreto nc 63.926, de 30 de
dezembro de 1968 - Publícade
no D.a. de 20-3-73
257
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Cimento Mineração e Cabotagem "CIMIMAR" o direito de
lavrar basalto no Município de
Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul - Publicado no D.O.

71.941 - Decreto de 19 de março
de 1973 ~ Encampa bens e

..J

instalações que constituem a
usina termo-elétrica de propriedade da UTE - Serviços
de Eletricidade S.A., situada
no município de Tubarão, se
- Publicado no D.O. de 20-3-73 258
71.942 - Decreto de 19 de março
de 1973 - Encampa bens e
instalações que constituem a
usina termo-elétrica de Alegrete, da Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S.A. - ELETRQSUL - Publicado no D.O.
de

20-3-73

258

71.943 - Decreto de 20 de março
de 1973 Dispõe sobre a

anulação do enquadramento de
servidor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e dá outras providências - Publicado
259
no D.O. de 21-3-73
71.944 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Torna sem efeito o
aproveitamento de servidor do
Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, e cancela a sua disponibilidade _
Publicado no D.O. de 21-3-73 259
71.945 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Altera o aoroveítamento de disponível "do extinto Território Federal de
Ponta Porá Publicado no
D.O. de 21-3-73
259
71.946 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

pública para fins de constituição de servidão faixas de
terra destinadas à passagem
de linhas de transmissão no
Estado do Espírito Santo _
Publicado no D.O. de 21-3-73 260
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mcipio de Araguaina, no Estado de Goiás - Publicado no

~1.947

- Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de consti-

D.O. de

tuição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de

tuição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
transmissão, nos Estados da
Bahia e de Pernambuco -

'71.949 -

261

Declara de utilidade

pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado da
Bahia Publicado no D'.O.
de 21-3-73

262

..•....................

265

pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Sergipe - Publicado no D.O.
266

pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Goiás - Publicado no D'.O.
de 22-3-73

266

71.957 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

262

71.951 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara a cessação

de exploração de serviços públicos de energia elétrica, outorga concessão e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 21-3-73

22-3-73

de 22-3-73

pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Goiás - Publicado no D'.O.

71.952 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Goiás - Publicado no D.a. de

71.956 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

71.950 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

de 21-3-73

264

71.955 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

Decreto de 20 de março

de 1973 -

............•

71.954 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade

Goiás Publicado no D.O.
de 21-3-73
260
71.948 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de consti-

Publicado no D.O. de 21-3-73

22-3-73

pública, para fins de desapropriação, áreas de terra destinadas à instalação de uma
subestação no Município de
Araucária, no Estado do Paraná - Publicado no D.O. de
22-3-73

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

267

71.958 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Prorroga o prazo

263

pública para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado do
Ceará - Publicado no Ir.O, de
21 e retificado no de 27-3-73 264
71.953 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Outorga à Centrais
Elétricas de Goiás S.A. concessão para o aproveitamento
da energia hidráulica de um
trecho do Rio Lontra, no Mu-

da concessão de aproveitamento de energia hidráulica,
para uso exclusivo - Publicado no D.a. de 22-3-73 .... 268
71.959 - Decreto de 20 de março
de f973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de
Mato Grosso - Publicado no
o.c. de 22-3-73
288
71.960 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Autoriza a encampação dos bens e instalações
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vinculados aos serviços públicos de energia elétrica em diversos municípios dos Estados
do Espirito Santo e Rio de
Janeiro, determina intervenção administrativa e dá outras
provtdênci as - Publicado no
D.a. de 22-3-73
71.961 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destlnada à passagem de linha
de cransm'ssão no Estado de
Goiás - Pt.blícado no D.a. de
22-3-73 ....
71.962 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Goiás - Publicado no D.O. de
22-3-73 ..
71.963 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, área de terra situada no Estado do Jãspírtto
Santo. - Publicado no D.O.
de 22-3-73
71.964 - Decreto de 20 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
São Paulo
Publicado no
D.o. de 22-3-73 ..
71.965 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, áreas de terra complementares, destinadas à segurança da central nuclear de
energia elétrica, no Município
de Angra dos Reis, no Estado
do Rio de Janeiro - Publlcada no D.O. de 22-3-73 ....
71.966 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, áreas de terra situadas nos Estados de Goiás
e Minas Gerais --,- Publicado
no D.a. de 22-3-73
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71.967 - Decreto de 21 de março
de 1973 Dispõe sobre a
reintegração de funcionários
do Ministério da Agricultura,
atingidos pelo Decreto número 62.234, de 7 de fevereiro
de 1968, e dá outras providências - Publicado no D~a.
de 22-3-73
71.968 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Retifica o Decreto
nc 63.627, de 14 de novembro
de 1968, que dispôs sobre o
aproveitamento do pessoal da
Faculdade de Filosofia e Letras, da Universidade Federal
de Juiz de Fora - Publicado
no Ir.O, de 22-:-3-73
71.969 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Aproveita, no Quadro de Pessoal do Ministério
da Aeronáutica, servidor em
disponibilidade e dá outras
providências - Publicado no
Doa. de 23-3-73 ..
Decreto no 71. 970 ainda não foi
publicado no Diário Ojicial.
71.971 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Retifica o enquadramento de pessoal da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, amparado pelo disposto no parágrafo único, do
art. 23, da Lei no 4.069, de
11 de junho de 1962, e dá outras providências - Publicado
no D.O. de 23-3-71
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274

71.972 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Retifica o Decreto
nv 63.614, de 13 de novembro
de 1968, que aprovou o Quadro de Pessoal extinto do exTerritório Federal do Acre e
dá outras providências - Publicado no D.O. de 23-3-73 .. 275
Decreto nv 71. 973 ainda não foi
publicado no Diário a jicial.
71.974 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação em favor da Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S.A.
- ELETROSUL, as áreas que
menciona
Publicado no
D.O. de 23-3-73
275
71.975 - Decreto de 21 de março
de 1973 --: Declara de utilidade
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pública, para fins de desapropriação, áreas de terra desti-

nadas à construção de uma
subestação, no Estado de São
Paulo - Publicado no -D~O.
de 23-3-73

276

71.976 -

Decreto de 21 de março
de 1973 outorga a João
Baptista concessão para o
aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio Uba, situado no Distrito de Acioli, município de Ibiraçu, Estado do
Espírito Santo - Publicado no
tno. de 23-3-73
276
71.977 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Dá nova redação
ao art. lQ e seus parágrafos,
da Decreto nc 37.584, de 11 de
julho de 1955 - Publicado no
D.a. de 23-3-73 . .. . .. .. .. .. 277
71.978 - Decreto de 22 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de consti-

tuição de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem
de linha de transmissão entre
as subestações de Araucária e
Bariguí, no Estado do Paraná
- Publicado no D.a. de 23 de
março de 1973 . . . .. . .. . . . . . 277
71.979 - Decreto de 22 de março
de 1973 ~ Declara de utilidade
pública para fins de constituição de servidão administrativa uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de
São Paulo Publicado no

D.a. de 23-3-73

278

71. 980 ~ Decreto de 22 de março
de 1973 - Declara a cessação
de exploração de serviços Públicos de energia elétrica, outorga concessão, revoga decreto
e dá outras providências. Publicado no D. a. de 23-3-73 279
71. 981 - Decreto de 22 de março
de 1973 - Promulga a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais. Publicado no D. O. de 23-3-73 279
71.982 - l)ecreto de 22 de março
de 1973 - Dispõe sobre a retificação do enquadramento de
servidor do Serviço de Navegação da Bacia do Prata, e dá

outras providências. - Publicado no D. O. de 23-3-73 ...• 280
71.983 - Decreto de 22 de março
de 1973 - Torna sem efeito a
redistribuição de servidor do
Ministério dos Transportes para
o --Ministério da Educação e
Cultura, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
23-3-73

280

71.984 - Decreto de 23 de março
de 1973 - Altera o Regulamento dos- serviços Rodoviários Interestaduais e Internacionais
de Transporte Coletivo de Passageiros, aprovado pelo Decreto
ns 68.961, de 20 de junho de
1971. - Publicado no D. O.
de 26-3-73

231

71.985 - Decreto de 23 de março
de 1973 - Altera o Decreto nv
71.688, de 12 de janeiro de
1973. - Publicado no D. O.
de 26-3-73

283

71. 986 - Decreto de 23 de março
de 1973
Retifica relação
nominal anexa ao Decreto nc
71. 646, de 2 de janeiro de 1973,
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 26-3-73 283
71. 987 - Decreto de 26 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública as instituições que
menciona.
Publicado no
D.

a.

de 27-3-73

283

71. 988 - Decreto de 26 de março
de 1973 - Aprova o Estatuto
da Companhia Brasileira de
Armazenamento- CIBRAZEM.
- Publicado na D. O. de 27
de março de 1973 . . . . . . . . . 284
71.989 - Decreto de 26 de março
de 1973 - Promulga o Acordo
sobre Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados
ao Espaço Cósmico. - Publicado no D. O. de 27-3-73 ... 290
71. 990 - Decreto de 26 de março
de 1973 - Declara de utilidade
pública a Fundação dos Sócios
do Rotary Club do Rio de Janeiro, com sede no Rio de Janeiro Estado da Guanabara.
_ PUblicado no D.
de março de 1973

a.

de 27
290
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71. 991 --.c Decreto ~e 26 de março
de 1973 Cría e suprime
Agências de Capitanias de Portos. - Publicado no D. a. de
27-3-73 ..'..................... 290
71.992 - Decre~ .de. 26 de m~rço
de 1973 - Disciplina a aplicação rías despesas de administração do Fundo de Líquidez da Previdência Social e ~á
outras provídêncías, - Publicado no )). a. de 27-3-73
291
Decretos n" 71.993 e 71.994 ainda
não foram publicados no D.a.
71. 995 - Decreto de 2? de março
de 1973 - Redistribuí cargos
com os respectivos ocupantes,
e dá outras providências. publicado no D. O. de 27 e
reto no de 30-2-73
292
71. 996 - Decreto de 27 de março
de 1973 - Outorga a Ernesto
José Annoni concessão para o
aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio Sepultura
Grande, no Estado do Rio
Grande do Sul. - Publicado
no ú.o, de 28-3-73
71.997 - Decreto de 27 de março
de 1973 - Concede à Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários S.A. IBAR o direito de lavrar argila no Município de Salesópolls, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.a. de 28-3-73
71.998 - Decreto de 27 de março
de 1973 - Concede à Companhia Brasileira de Alumínio o
direito de lavrar bauxita no
Município de Poços de Caldas,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D.a. de 28-3-73
71. 999 - Decreto de 27 de março
de 1973 - Concede à Mineração
Satélite Limitada o direito de
lavrar fluorita. no Município
de Pedras Grandes, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. a. de 28-3-73
72.000 - Decretó de 27 de março
de 1973 - Concede à Companhia Estanífera do Brasil o
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DECRETO N.

ÇI

71.645 -

DE

2

DE JANEIRO DE

1973

Altera o Decreto nr 60.906, de 28 de junho de 1967, que aprovou o Quadro
único de pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no ar-

tigo 56, da Lei n q 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta;

Art. !/' Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto n,v 60.906, de 28
de junho de :967, que aprovou o Quadro único de Pessoal da universidade
Federal do Rio Grande do Sul, a fim de remanejar cargos, sem aumento
de despesa e aplicar a proporcícnalidade prevista no artigo 20,· da Lei
n." 3.78{J, de 12 de julho de 1960.

Art. 2." Ficam -suprimidos 60 (sessenta) cargos vagos constantes da
classe de Auxtllar de Bibliotecárlo. Código EC-lü2 :7, e 26 (vinte e seis) da
série de classes de Zeladcr, Código GL-IOl. 7.A, para compensar a despesa
com a medida a que- se refere o presente Decreto.
Art. 3.° Em consonância com o disposto no artigo 5.°, do Decreto
n.s 67.326, de 5 de outubrc de 1970, que dispõe sobre o Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal (SIPEC), fica transformada a atual Divisão
de Pessoal da Universídade Federal do Rio Grande do Sul em Departamento
de Pessoal, subordinado direiamente ao Reitor, integrado das Divtsôes
de Legislação, Direitos e Deveres, Controle de Cargos e Empregos, e Seleção
e Aperfeiçoamento.
Art. 4." A despesa cem a execução deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vedado,
para esse fim, o encaminhamento de proposta de abertura de Crédito
Especial.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de Janeiro de 1973, 152.° da Independência e 85.0 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D.O. de 12-1-73.

4

ATOS

DECRETO N° 71. 646 JANEIRO

DE

DE

2

DO PODER EXECUTIVO

DE

1973

Dispõe sobre o enquadramento de servidores da Superintendência das Bmpresas Incorporadas ao Patrimóicio
Nacional e dá outras prooíâéncíae,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constituição, e ten-

do em vista- o disposto no parágr-afo

único, do artigo 23, da Lei n'' 4.069,
de 11 de junho de 1962, e o que consta do Processo nO 2.359, de 1972, do

Departamento Administrativo do P ~-:;
eoal Civil, decreta:

Art. 10 Fica aprovado, na forma da
tabela numérica e da relação nominal anexas, que são partes integrantes
deste decreto, o enquadramento de
servidores da Superintendência ces
Empresas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional, de acordo com o parágrafo
único do artigo 23 da Lei n- 4.069,
de 11 de junho de 1962, em cumprimento de sentença judicial transitada
em julgado, em face da decisão anotada pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário n- 71. 290.
Art. 2° O enquadramento a que se
refere o artigo anterior retroage, pera
todos os efeitos, a 15 de junho de :1.962,
salvo quanto:
a) aos admitidos em datas posteriores, casos em que o enquadramento produzirá efeitos a partir da data
do exercício de cada um; e
b) aos estrangeiros, cujo enquadramento prevalecerá a contar da vigência do respectivo ato de naturalização.
Art. 3" Fica reclassificado, com seu
ocupante, no nível 20, a partir de 29
de junho de 1964, com vigência financeira a contar de 1 de junho de
1964, o cargo de Técnico de Administração, AF-601.17, constante dos anexos, de acordo com o artigo 9", da Lei
n'' 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 4° As diferenças de vencimentos constantes da relação nominal a
que se refere o artigo 1° SM obrigatoriamente consideradas absorvidas deixando de ser pagas a partir da data
em que, por qualquer motivo, cada
um dos seus beneficiários passou a
perceber vencimento igualou superior
ao valor do respectivo nível de enquadramento, fixado pela Lei n- -1.069,

de 11 de junho de 1962, acrescido da
diferença de vencimentos indicada.
Art. 5° Os cargos resultantes do enquadramento de que trata o artigo 1"
deste decreto ficam incluídos, com
seus ocupantes, a partir de 13 de dezembro de 1963, no Quadro de Pessoal
~ Parte Especial - do Ministério da
Indústria e do Comércio, de conformidade com o artigo 3" do Decreto
n'' 53.250, de 12 de dezembro de 1963.
Art. 6" As disposições deste decreto
não homologam situação que, em iate
de sindicância ou inquérito administrativo venha a se revelar ilegal ou
contrá~ia 'a; normas administrativas
vigentes.
Art. 7" O órgão de pessoal compctente expedirá portarias declaratórras
aos servidores abrangidos por este decreto.
Art. 8." As despesas decorrentes
da execução deste decreto cpr.rerao ,à
conta dos créditos orçamentarlOs proprios.
Art. 9.0 Este decreto entrar~ em vigor na data da sua pubhcaçáo ~evo
gadas as disposições em -contrárto ,
Brasília, 2 de janeiro de 1273;
1520 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinícius Pratini de Mor·x'3S

Os anexos mencionados no art. li?
foram publicados no D. O. de 12-1-73,
N.O 71.647, DE
JANEIRO DE 1973

DECRETO

2 »e

Retifica o enquadramento de p~s~oal
do Ministério da Saúde. beneticiaao
pelas Leis n.Os 3.967, de 5 de 'Jutubro de 1961 e 4.069, de 11 de íuntio
de 1962, a que se referem os DecretfJS

nos 65.973 e 65.974, de, respectt-

vamente, 26 e 29 de dezembro de
1969, e 67.778, de 10 de dezembro
de 1970.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
3.780, de 12 de julho de 1960, 3.967, de
5 de outubro de 1961, 4.069, de 11 de
junho de 1962, 4.345, de 26 de junho

5
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de 1964 é no Decreto-lei n.v 299, de
28 de fevereiro de 1967, e o que consta
dos Processos n.ss 364-71, 2.189-71 e
2.872-72, do Departamento Administrativo do Pessoal CIVIl, decreta:
Art. 1.0 Ficam retificados, na forma das relações numéricas e nominais
anexas, o enquadramento do pessoal
do Ministério da Saúde, beneficiado
pela Lei n" 3.967, de 5 de outubro de
1961, a classificação dos cargos de
nível superior e a reclassífícaçâo dos
cargos integrantes do Grupo Ocupacional P-1700 - Medicina, Farmácia
e Odontologia, a que se referem os
Decretos n.Os 65.973, de 26 de dezembro
de 1969, e 67.778, de 10 de dezembro
de 1970.

Parágrafo úníco. Os efeitos decorrentes das retificações previstas neste
artigo prevalecem a partir de 1.0 de
julho de 1960, se relativos a enquadramento, 29 de junho de 1964, com vantagens financeiras retroativas a 1.0 de
junho de 1964, se conseqüentes do
cumprimento dó disposto no artigo 9.°,
da Lei n.e 4.345, de 26 de junho de
1964, e 28 de fevereiro de 1967, se resultantes da aplicação do disposto no
Decreto-lei n.s 299, da mesma data.
Art. 2.° Fica retificado o enquadramento de pessoal do Ministério da
Saúde, amparado pela Lei no 4.069, de
11 de junho de 1962, de que trata o
Decreto n.s 65.974, de 29 de dezembro de 1969, para efeito de excluir. de
seus anexos, 1 (um) cargo de Redator, EC-305 .16. A, com o respectivo
ocupante, Ismar Chaves da Silveira, e
incluí-lo na classe inicial,
.
TC-801. 20. A, da série de classes de
MédIco.

Parágrafo único. Os efeitos teçais
da retificação de enquadramento constante deste artigo são considerados a
partir da data de vigência da Emenda
Constitucional n.o 20, de 25 de maio
de 1966.

Art. 3.° As medidas contidas neste decreto não homologam sttuações
funcionais que, em virtude de denún..
cía, sindicância ou inquérito administrati vo, venham a ser consideradas
nulas, ilegais ou contrárias às normas
administrativas "Vigentes aplicáveis à
espécie.
Art. 4.° O órgão de pessoa] do .'Minístérto da Saúde expedirá, aos funcionários abrangidos por este decreto,

atos declaratórios da respectiva situação funcional com observância do
disposto no artigo 99, da Emenda
Consttucional n.« 1, de 17 de 'outubro
de 1969.
Art. 5." As despesas decorrentes da
execução deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários préprios do Ministério da Saúde.
Art. 69 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaç o. cevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Lemos

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.O. de 12-1-73.

DECRETO N° 71.648
JANEIRO DE 1973

DE

2

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Biiucaçtio de Monte Aprazível, da Sociedade Civil de Ensino
Dom Bosco de Monte Aprazível, São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar ..
tígo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da LeI
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
.
n,v 223.249-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação
de Monte Aprazível, com os cursos de
Pedagogia e Estudos Sociais, mantida pela Sociedade Civil de Ensino
Dom Bosco de Monte Aprazível, com
sede na cidade de Monte Aprazível,
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de janeiro de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N." 71.649 -

no

DE

2

PODER

DE

JANEIRO DE 1973

Concede reconhecimento do Curso ae
Psicologia da Faculdade de Filosotia, Ciências e Letras Santa üreula, da Associação Universitána Santa nrmua, Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem UI, da Constituição, de
acordo com _o artigo 47, da LeI
.

EXECUTIVO

cursos de Letras, Geozrafía, História e Pedagogia, mantida pela Fundação de Ensino do Pólo Géo-Educactonal do Vale do rtajaí com sede na
cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Art. 2° Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo .
Brasília, 2 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
Repúbllca.

n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-lei n- B42, de
9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o que consta do Processo

MÉDICI

.

n- 256.835-71 do Ministério da Educa-

ção e Cultura, decreta:
Art. 1" E' concedido reconhe-cimento ao curso de Psicologia (Iicenciatura e formação de psicólogo) da. Faculdade de Filosofia, Ciências e LetrasSanta úrsula, mantida pela Associação Universitária Santa úrsute. com
sede na cidade do Rio de aaneuo, Estado da Guanabara.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogadas as disposições em contráno.
Brasília, 2 de janeiro de
1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

EMÍLIO G.

Jarbas G. Passarinho

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 71.650 - DE 2 DE
•TANEIRO DE 1973
Concede reconhecimento da racniaocc de Filosofia, Ciências e Letras,
do Vale do lta1ai, cc Fundação de
Ensino do Polo Gec-Bâucaciotuü do
Vale do Itajaí, Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem lII, da Constituição, deacordo com o artigo 47, da Lei. .....
hO 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' l:I42, de
9 de setembro de 1969, e rendo em
vista o que consta do Processo
.
n- 224.803-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconuccímento da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras do Vale do Jtajai, com 03

DECRETO N° 71.651
DF.: 2 DE
JANEIRO DE 1973
Autoriza o funcionamento aa Escola
Superior de Educação Físícá e Técnica Desportiva, da runaaçôo Educacional de Ananuiino. São Paulo.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, ítem lII. da Constttuicâc, de
acordo com o artigo 47, da Lei. .....
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 84:d, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo
.
nO 243.098-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. ·10 FIca autorizado o runcionamento da Escola Superior de Educação Fisica e Técnica Desportiva, mantida pela Fundação Educacional de
Andradina, com sede na cidade de
Andradina, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vrgor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de janeiro de 1973:
152° da Independência e 850 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.652 - DE 2 DE
JANEIRO DE 1973
Extingue o Grupo Nacional de Desenvolvimento das Construções Escclares e dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ertí-

.AfrOS DO PODER ExECUTIVO

d Constituiç:1o, dego 81, item IlI, a
ereta:
.
tinto o Grupo Nacío.
Art. 1° FICavoel~imento das Construnal de Desen criado pelo Decreto,.
Ções Escolares:h de janeiro de 19ô7, e
n'' 60.155, de Decreto ns 61. 050, de 21

alte~~~o Ps~~seqüente.

de J
o acervo material do
Art. 2° Todo será transferido para
referido. GruINacio nal de Estudos e
°pesqUIsas
In?tltu~ducacionais (INEP I .
..
t Decreto entrara em viArt. 3.° Es ~e sua publicação, revogor na data sições em contrária.
gadas as diSPO

.

•.
2 de janeIrO de 1973;
Brasd1l Ia , Independência e 1)5° da
1520
a
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

2 DE

JANEIRO DE 1973

'.

disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
do Ministério do Interior;
IH) no cargo de Servente, codlgo
GL-I04.5:
a) Adélia Henrique Silveira, em ClIbponibilidade em igual cargo do Qua.dro de Pessoal do Departamento NG1,cional de Obras Contra .as Secas, do
Ministério do Interior;
b) Delma Beatriz Ferreira Ratberger e Florita Miranda, em disponibil1dada em igual cargo do Quadro de
Pessoal -r- Parte Especial - da Escola
.Técníca Federal de Minas Gerais;
IV) no cargo de Porteiro, códtgc

UL-302.9.A:
José Salvador da Silva, em dísponi.hilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de

Obras Contra as Secas, do Ministério
do Interior;

Jarbas G. passarinho

DECRETO N." 71. 653 -

7

Quadro (Jnico de Pes-

AProvezta'un~ ersidade Federal de i\>Jisoal da .mvservidores em d2sponibi~
nas GerazS,.
"d - .
.
da' outras provz enczas.
lzdade, e

.
t da República, usando
O pr~sl~e~ e ue lhe confere o ar..
das atn~Ulço1iI q da constitmção, _~
tigo 81, ítem t que ao caso é de aphtendo em VIS a logia o disposto no arcar-se, por 0and' Do.~reto-Iei n." 200, de
tigo 99. § 2. ! Ode 1967 decreta:
25 de fevereiro
'
.
aproveitados nos carArt. 1.0 F.lCa~ dos no Quadro único
gos abaixo ~nd~~iversidade Federal de
de. pessoal ~ os segiuntes se~vi~l?:e5
Mmas G~raIs, ntido o regime JUrIOiCO
disponfve1S, ma
dos mesmos:
de Datilógrafo, código
1) no cargo
AF-503. 7 .A:
edo Coutinho Neto. em
Alfr~? . Azev
i ual cargo do QuadisponIbIlIdade er :5epartamento '\Ia~
1
so
dro de pes • 5 °contra as secas, do
oional de Obra
'.
Ministério do InterIOr,
de Artífice de Manum- no 'digo
cargo 305-6.
Atençao,
co
da . silva, ?rancl[o,~

Domin:gos A~: Santos ambos em
co Rodngues

Parágrafo único. Os aproveitamentos de que trata este artigo são feitos
em vagas constantes das Tabelas anexas ao Decreto n." 51.359 de 24 de novembro de 1961; alterado pelo de oumero 60.938, de 4 de julho de 1967.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa, situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a' normas administrativas
vigentes.
Art. 3.° Os órgãos de pessoal 0.0
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e da Escola Técnica 1:"ederal de Minas Gerais remeterão ao
da Universidade Federal de Minas Gerais. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de vigência deste De-.
ereto. os assentamentos funcíonais dos
servidores mencionados no .artigo 1.0.
Art. 4.° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 2 de janeiro de 1973;
Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MtDICI

152.° da

Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 71.654 JANEIRO DE 1973

DE

3

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Boa Esperança, da Fundação
Educacional Boa Esperança, Minas

Gerais.

o Presidente da República, usenco
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei no, ••.•

mantida pela Fundação Educacional
Edson Queiroz, com sede na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

6.540, de 28 de novembro de 1968, al-

terado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vteta
o que consta do Processo ..••.••••...
n- 269.020-72 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:

Art. l° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Boa Esperança,
com os cursos de Licenciatura Plena
em Letras, Pedagogia, Matemática e
Licenciatura de 1° Grau em Estudos
Sociais, mantida pela Fundação Educacional Boa Esperança, com sede na
cidade de Boa Esperança, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrara. em vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de janeiro
152° da Independência
República.
EMÍLIO

G.

de 197:);
e 85° da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.655
JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

Autoriza o funcionamento da Universidade de Fortaleza, mantida. pela
Fundação Educacional Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará.

DECRETO N° 71.656
JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

Concede reconhecimento da Faculdade de Medicina de Jundiaí, Estado
de São Paulo

O Presidente da República, usando
das atribuições que Ihe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de
.
acordo com o artigo 47, da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
ns 272.914-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecímento da Faculdade de Medicina de .Iundiaí, autarquia municipal, com sede
na cidade de Jundiaí, Estado de São
Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua punncação.Yevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem IlI, da Constituição, de
acordo COm o artigo 47, da Lei
.
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n« 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vísta c que consta do GM-BSB--7826-72
do Ministério da Educação e Cultura.
decreta:

Autoriza o funcionamento da Facul··
dade de Educação Física do Norte
do Paraná, mantida pelo Centro de
Estudos do Norte do Paraná, Londrina, Parando

Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Universidade de Fortaleza,

O Presidente da República, usanco
das atribuições que lhe confere o ur-

DECRETO N° 71.657 JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

9
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tigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Let .•.. _.
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vfsta o que consta do Prot. .
_..
GM-B8B-7.797-72 do Míníatér.ío da
Educação e Cultura, decreta;
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educacão Pi ~
sica do Norte do Paraná, manttde
pelo Centro de Estudos do Norte do
Paraná - CENOPA, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná.
Art. 20 Este Decreto entrará em vi ~
gor na data de sua publicação, tevegadas as disposições em contrário.
Braeílla, 4 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMíLIO G. MÉDICi

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.658 JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Formação de Professores para o En~
sino Normal, em funcionamento no
Instituto de Educação do Estado da
Guanabara

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
n" 260.099-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento ao Curso de Formação de ProfE:SSCres para o Ensino Normal, em funcionamento no Instituto de Educação do
Estado da Guanabara, com sede na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 659 JANEIRO DE 1973

DE

4

DF.:

Concede reconhecimento ao Curso de
Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Organização Mogiana de Educação e
Cultura, de duração plena, para habilitação de Educação Moral e Cívica, Mogi das Cruzes, São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
artigo 81, ítem 1I1, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei
.
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969,e tendo em vísta o que consta do Processo
.
rr' 271. 815-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhe-ímento ao Curso de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências c Letras mantida pela Organização Mogiana de Educação e Cultura, de DUração plena, para habilitação de Educação Moral e Cívica, com sede na
Cidade de Mogí das Cruzes, Estado de
São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

°

Brasília, 4 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 660
JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

Dispõe sobre planos de contas, íncorporação dos resultados e publicação dos balanços das entidades da
Administração Indireta.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artígo 81, inciso III, da Constituição, decreta:
Art. 10 As entidades enumeradaa
nas alíneas a e b, inciso II, artigo 4",
do Decreto-lei n'' 200, de 25 de feve-

10

AToS no

PODER

retro de 1907, com a redação alterada
pelo Decreto-lei nv 900. de 29 de setembro de 1969, terão seus Planos da

Contas revistos até 31 de dezembro
de 1973.

Parágrafo único. Os Planos de Con-

tas de que trata o "caput" deste artigo deverão ser ajustados aos padrões
e normas da Lei n'' 4.320, 1e 17 dF\

março de 1964, e, no que couber, â
estrutura do Plano de Contas Único
dos órgãos. da Administração Direta,
aprovado pelo Decreto n'' 64.175, de 6
de março de 1969.

Art. 2° Para efeito de tncorporaçac
dos resultados, as entidades a que se
refere o artigo anterior remeterão à
Inspetoria-Geral de Finanças do Mí-

nistério a que estejam vinculadas, até
o dia 15 (quinze) de fevereiro de ca-

da ano, impreterivelmente, os respectivos balanços anuais relativos á-O exercício anterior, em duas vias, sem
prejuízo do disposto na alínea c, \10
parágrafo único, do artigo 26, do Decreto-lei n- 200, de 25 de fevereiro de
lW7.

Parágrafo único.
As Inspetorias
Gerais de Finanças remeterão à Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, no mesmo prazo,
uma das vias dos balanços an uais referidas neste artigo, para fins de publicação" em seção especial junto ao"
balanços gerais da União.
Art. 3° As entidades federais, 0"1
âmbito nacional, consolidarão os balanços dos respectivos órgãos regionais, para os efeitos do disposto 0(0
artigo 2° deste Decreto, inclusive.
quando for o caso, para prestação ou
tomada de contas.
Art. 4° As Inspetorías-Gera.s C'('J
Finanças baixarão as instruções J1E'cessárias à execução do presente Deereto, representando ao respectivo
Ministro de Estado competente no ca50 de inobservância de suas disposto
ções.
Art. 5° Constará do Relatório anuat
a que se refere o § 2°, do artigo 29.
do Decreto-lei n- 199, de 25 ele tevereiro de 1967, a relação das entidades
omissas no cumprimento do presente
Decreto.
Art. 6° Este Decreto entrará em V"
gor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário e

EXECUTIVO

especificamente o Decreto c- 2.037.
de 15 de janeiro de 1963.
Brasrlía, 4 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Benjamim Mario Baptista
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
1iygino C. Ooreetti

DECRETO N° 71.661 JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

Altera a composição da Comissão Executiva do
Conselho de Política
Aduaneira.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item V, da Constituição, decre.ta:
Art. 10 Fica Incluído, na compostção da Comissão Executiva do Conselho de Política Aduaneira, de que
trata o artigo 2°, do Decreto.
c- 64.926, de 5 de agosto de 1969. um
representante da Procuradorta-Geral
da Fazenda Nacional.
. Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1973;
152° da Independência e S')" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
L. F. címe Lima
Júlio Barata
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
João Paulo dos Reis Vellosa
José Costa Cavalcanti

DECRETO N? 71.662 JANEIRO DE 1973

DE

4

DE

Redistribui cargos, com os respeciíncs
ocupantes, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o

ArTOS DO PODER EXECUTIVO

ti O si item IIJ, da Constituição,
ar Ig do' em vista o disposto no
e .ten 99 § 29, do Decreto-lei ne 200,
d~tIff~ de 'fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redistríbuídos, os
intes cargos e respectivos ocupan~egU~a forma abaixo indicada:
e~,
do Quadro de Pessoal - Parte
, -;;-ial - do Ministério da Educação
Esg;Itura para o Quadro de pessoal
~ parte Permanente, do Ministério
da Aeronáutica: 1 (um). cargo de Elet . ísta Enrolador, CÓdIgO A-SOl.S-A,
no pacto por Joaquim Braz da cunha;
()ctI _ do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - d? !VIiJ.1istério da Aerotica para idênticos Quadro e
~~~te do Ministério da; Ma.riJ.1ha: 1
rn) cargo de Almoxarífe código
i~_101.14-A, ocupado por Wenceslau
tísta de Carvalho;
B~~I _ Quadro de Pessoal - Parte
ane n te - do Ministério da Jus~e~para idênticos Qu~~ro e Parte do
D~partamento de POlICIa: Federal:. I
(Um) cargo de Serviçal, CÓ~lgO
GL_I02.5-A, ocupado por FranGISCO
Luiz gtma:
IV _ do Quadro de Pessoal - Parte
permanente - do DepartaI!1;et,lto Admistrativo do pessoal CIvIl para.
fctênticos Quadros e Parte do Depart menta Nacional de Obras de Saneá~ento: 1 (um) cargo de Escriturário,
código AF-202.10-B, ocupado por Idahna Fari~ Antunes, J?ant~do o reirne jUIldICO da servidora:
g V - do Quadro de Pe?s?~l - Parte
Permanente - do ~e~I1t~no Federal
de Rondônia para ídêntícos Quadro
e Parte do Ministério da Fazenda: 1
(um) cargo de Escriturário, código
AF-202.10-B, oc~pado por. Jorge Fernando de Almeida COUC€Iro;
VI - do Quadro de Pessoal - Parte
permanente - do 'I'err itório Federal
de Rondônia p~rô: .ídêntdcos Qu~dro
e Parte do Mínistérío da Educação e
cultura, mantido o regime turidíco do
servidor: 1 (um) cargo de. Professor
de Práticas EducatIvas, código
.
EC-511.16 e 1 (um) de Protesscr de
guslno pré-primário e Primário, -ódigo EC-514 .11, ocupados, em regime de
acumulação, por Herbert Alencar de
Souza;
VII - do Quadro de Pessoal -.
Parte suplementar - d.o Mini~t~rlO
da Indústria e do Comércio para ídênticos Quadro e. Pftr~ do Instituto Naoíonal de prevídêncía Soclal : 1 (um)
cargo de Inspetor de Indústria Ballneira, código P-2109.14-A, ocupado
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por Antônio Pires Gonçalves de Medeiros, mantido o regime jurídico do
servidor;
VIII - do Quadro de Pessoal .-'.
Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para o Instituto Nacíonaí
de Colonização e Reforma Agrária;
1 (um) cargo de Engenheiro Agrónvmo, código TC-I0l.20-A, ocupado por
Everton de Almeida, mantido o regime
jurídico do servidor;
IX - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente
do Ministério aos
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem: 1 (um) cargo
de Assistente de Administração, código
AF-602.14-A, ocupado por alga Duarte Lerário, mantido o regime juridíco da servidora;
X - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério dru.
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
obras de Saneamento: 1 (um) cargo
de Escriturário, código AF-202. S-A,
ocupado por Raimunda de Menezes
Batista da Costa, mantido o regime
jurídico da. servidora;
XI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério do Exército: 1 (um)
cargo de Inspetor de Linhas Telegráficas, código CT-209.16, ocupado por
Luiz Machado dos Santos;
XII - do Quadro de PesSoal -- ~
parte Especial, do Ministério da Saúde para o Quadro único de Pessoal da
universidade Federal do Rio Grande
do Norte: a) 5 (cinco) cargos de Motorista, código CT-401.S-A, ocupados
por Nelson Cordeiro da Costa, HOl'àcio Lima dos Santos, Francisco pereira, Waldilon Pinheiro de Melo e
Gilberto Paíva: b) 1 (um) cargo de
Mecânico de Motores a Combustão,
código A-1305.S-A, ocupado por Antônio Rodrigues da Silva, mantido o
regime jurídico dos servidores;
XIII - do Quadro de Pessoal _.
Parte Especial - da Superirstendêncía
do Desenvolvimento da Região do
Centro-Oeste para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica: 3 (três) cargos
de Trabalhador, código GL-402.1,
ocupados por Firmino Laurtndo de
Souza, José Francisco da Paixâc e
Joaquim Jorge do Carmo, mantido D
regime jurídico dos servidores;
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PODER

do Quadro de Pessoal

Parte Permanente - do extinto Departamen to dos Correios e Telégrafos,
atual Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, para idênticos Quadro

t:

Parte do Departamento de Policia
Federal, um cargo de Telegrafista,
código CT-2D7 .12-A, ocupado por José

Herval da Mata Couto;
XV -

do Quadro de

Pessoal -

Parte Permanente do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas para o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, 1
(um) cargo de Oficial de Administração, código AF-2Dl.12-A, ocupado por
Egídio José Saraiva Serpa, mantido o
regime jurídico do servidor.

Art. zc O disposto neste decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal Ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3Q OS ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelos
órgãos de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram aqueles cargos movimentados consignem
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 4Q OS assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1Q serão enviados, no prazo de
30 (trírrta) dias, a contar da publicação deste Decreto, aos órgãos de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1973;
152 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
Mário David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macedo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José Costa Cavalcanti
Hygino C. corsetu

EXECUTIVO

DECRETO N9 71.663 JANEIRO DE 1973

DE 4

DE

Icedistrioui cargos, com. os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
artigo 99, § 2Q, do Decreto-lei no 200,
de 25 de fevereiro de 1967, no Ato
Complementar nv 52, de 2 de maio de
1969, e na Lei nv 5.639, de 3 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 Ficam redlstrlbuídos, na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Agricultura para idênticos Quadro e Parte
do Ministério da Fazenda:
u) um cargo de Escriturário, código
AF-202.8.A, ocupado por Maria de
Nazaré de Melo;
b) um cargo de Escriturário, código
AF-2Ü2.10.B, ocupado por Ignez da
Rocha Ferreira;
c) um cargo de Técnico de Contabilidade, código P-701.13.A, ocupado
por Lucy Rodrigues da Silva;
d) um cargo de Fotógrafo, código
P-502.9.A, ocupado por José Oamllo
da Silva";
e) um cargo de Datilógrafo, código
AF-503. 7.A, ocupado por Jacira Martins Cavalcante;
j) um cargo de Auxiliar de Portaria.
código GL-303. 7 .A, ocupado por Raimundo Ar;:gelo Romeiro;
H - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das Relações Exteriores para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Marinha:
um cargo de Escriturário, código
AF-202.1O.B, ocupado por valqutna
Silva do Espírito Santo;
IH - do Quadro de pessoa'. Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Justiça: um cargo ele
Auxiliar de Artífice, código A-202.5,
ocupado por Lourival Lima da Silva,
oriundo da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira, mantidos
os regimes jurídico e previdenciário
do servidor;

Arras

DO

PODER

IV _ do Quadro de pe~s,?al,~ Parte
suplementar do J\!IImsterlO dos
Transportes (cargos oriundos do extinto Serviço de ~~vegaç_ao da Amazônia e de AdmmIstraçao do Porto
do .Pará) para o Quadro de. ~esso.al Parte permanente - do Ministério .da
Marinha, mantidos os relpmes jurídico
e previdenciário dos servidores: , .
a) um cargo de Soldador, ~ código
A_1706.10. C, ocupado por Antomo de
Pádua Ferreira;
b) um cargo de Motorista, código
CT-401.8.A, ocupado por Benedito
Ataíde pará;
..
c) um cargo de AUXIlIar de Portaria código GL-SOS.7.A, ocupado por
WalÚído Agostinho de Almeida;
d) dois cargos de Trabalhador, código GL-420.1, ocupado por. Manoel ~a
Conceição Neves e Genéaío de OlIveira pinto;
V - do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar do Ministério dos
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Ministério da Marinha: um
cargo de Taifeiro (Cr$ 524,00), ocupado por Antônio Raiol de Medeiros,
oriundo do extinto Serviços de Navegação da Amazônia e de Administração do porto do Pará m~ntidos ~s regimes jurídíoo e prevídenciárío do
servidor;
VI - do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar do Iy.IinistérlO dos
Transportes (cargos orlU~dos do e:~
tinto Serviço de Navegação da Bacia
do Prata - AF) para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Marinha,
mantidos os regimes jurídico e previdenciário dos servidores:
a) um cargo de 29 Condutor Motorista (Cr$ 691,00), ocupado por Wilson
Candelário Graus;
b) um cargo de Taifeiro Mercante
(Cr$ 482,00), ocupado por Egydio de
Souza Vieira;
c) um cargo de Praticante de Prático (Cr$ 751,00), ocupado por Edmundo Miguel de Moraes;
VII - do Quadro de Pessoal Parte suplementar - do Ministério
dos Transportes para iguais Quadro e
Parte do Ministério da Marinha, mantidos os regimes jurídico e previdenciário do servidor: um cargo de 29 Cozinheiro Mercante (Cr$ 544,00) , ocupado por João Gabriel dos Santos. oriundo do extinta Lloyd Brasileiro
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VIII - do Quadro de Pessoal Parte. Especial - do Ministério da
Indústria e do Comércio para o Quadro de Pessoal das secretarias do Ministério Público Federal, com lotação
na Paraíba: um cargo de Servente,
código GL-104.5, ocupado por Manoel
Francisco de Araújo, mantido o regime jurídico do servidor;
IX - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério dos
Transportes para iguais Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem: um cargo de
Contador, código TC-S02.20.A, ocupado por Edson Augusta Pereira, mantido o regime jurídico do servidor ;
X ~ do Quadro de Pessoal - Parte
Especial - do Ministério da Agttctutura para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem:
um cargo de Condutor de Topografia,
código P-1205.11.A, ocupado por Francisco Delmiro Barbosa, mantido o regime juridico do servidor;
XI ~ do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério da Saúde
para o Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal de Santa Maria:
um cargo de Operador de Raios X,
código P-1706.11.A, ocupado por wolney Gaspar Portallet, mantido o regime jurídico do servidor;
XII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para o Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do
Ceará: um cargo de Laboratarista, código P-1602.8.A, ocupado por Maria
Zilmar Parente Borges, mantido o regime jurídico da servidora;
XIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério das Relações Exteriores:
a) um cargo de Telegrafista, código
CT-207 .14.B, ocupado por Maria Dora
Bonadíes Vecchio;
b) um cargo de Agente Postal, código CT-205.14.B, ocupado por Maria
Martins Chaves;
XIV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Qua-
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dro de Pessoal ~ Parte Permanente
- do Ministério da Justiça: um cargo
de
Motorista, código CT-401.8.A,
ocupado por Angelo Custódio de Oliveira;

XV - do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de Pernambuco para o Quadro de· Pessoal Parte Permanente - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil: um
cargo de Oficial de Administração.
código AF-20L14.B, ocupado por Marilur Chagas Spinelli, mantido c regime jurídico da servidora;
XVI -'- do Quadro de Pessoal

~

Parte Permanente - do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
para idênticos Quadro e Parte do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária: um cargo de Engenheiro-Agrônomo, código TC-I01.21.B,

ocupado por Humberto Marinho de
Araújo, mantido o regime jurídico do
servidor;
XVII - do Quadro de Pessoal ~
Parte Permanente do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas para o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: um cargo de Assistente
de Administração, código AF-6D2.14.A,
ocupado por José Danilo de Medeiros,
mantido o regime jurídico do servidor;
XVIII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério do
Exército para iguais Quadro e Parte
do Estado-Maior das Forcas Armadas:
um cargo de Escriturário, código
AF-2D2.8. A, ocupado por Lournilda
Paranhos Santos;
XIX - do Quadro de Pessoal do
extin to Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério do Trabalho e previdência Social: dois cargos de Postalista, código CT-2D2.12.A, ocupados
por Ana Maria de Mello Vieira Rocha
e Enezi Perillo Fleury, transformandoos simultaneamente em Oficial de
Administração, código AF-2D1.12.A;
XX - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Oorreíos e
Telégrafos. atual Empresa Br'aallelra
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal --~ Parte Per-nanente
- do Ministério das Relações Exteriores: um cargo de Postalista. código
CT-202 .12. A, ocupado por Honestalda
de Magalhães, transformando-o, si-

multaneamente, em Oficial de êdmlnístraçâo, código AF-201.12. A.
Art. 29 O disposto neste decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito admlnístratívo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3Q OS ocupantes dos cargos ora.
redistribuidos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelos
órgãos de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram os
cargos deslocados consignem os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprtmento
do disposto neste ato.
Art. 49 Os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo19 serão enviados, no prazo de 30
(trinta) dias a contar da publicação
deste decreto, aos órgãos de pessoal
dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adatberta de Barros Nunes
Orlando Getset
Máno Gibson Barbosa
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes·
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Coreetti

DECRETO NQ 71.664
JANEIRO DE 1973

DE

5

DE

Concede reconhecimento da Faculdade de Medicina da Organização'
Mooiana de Educaçâo e Cultura,
de Mogi das Cruzes, Estado de SãO"
Paulo.

O Presidente da República, usandodas atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei

ATOS

nc 5.540, de 28 de novembro de 1988,
alterado pelo Decreto-lei no 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 255.'573-71 do Ministério da Educação e cultura, decreta:
Art. 19 lt concedido reconhecimento
da Faculdade de Medicina, mantida
pela orgamaação Mogiana de Educação e Cultura com sede na cidade de
Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de janeiro. de 1973,;
1529 da Independência e 859 da
República.

forem contratados com a Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
Art. 3º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de janeiro de 19731;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 71.666 JANEIRO DE 1973

DE

8

DE

Altera a estrutura do Instituto Brasileiro do Café e dá outras providências.

o

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71. 665 ~
JANEIRO DE 1973

15
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Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o artigo 81, itens IH e V, da Constituição,
e atendendo ao disposto no Decretalei n- 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. P Fica extinta, na estrutura
ao Instituto Brasileiro do Café, a
Contadoria Secional da Agência de
Tupã, criada pelo Decreto n'' 64.606,
oe 29 de maio de 1969.
da

DE

5 DE

Concede autorização à empresa PLAKLA - Oeeeuectuüt [iir Praktische
Laçeretâttenforsctuumç
G M B li,
para, juntamente com a sua consorciada PRAKLA Representações Técnicas de Geofísica S. A.,
executar, no território nacional, com
avião de sua propriedade, levantamento aeromaçnetométríco, a serviço da Petróleo Brasileiro S. ..-1. PETROBRAS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com o artigo 7.9, item I, do
Decreto no 71.267, de 25 de outubro
de 1972, e atendendo ao que consta. do
Processo MME-000138 de 1972, decreta:
Art. 19 lt concedida autorlzação à
empresa alemã PRA:K.LA-Gesellschaft

für Praktlsche Lagerstãtteraforschaung
GMBH, de Hannover, Alemanha, .para,
juntamente com a sua consorciada
PRAKLA-Representações Técnicas de
Geofísica S. A., executar no território nacional, com avião de sua propriedade, levantamento aeromagnetométrico de áreas compreendidas nas
bacias sedimeratares dos Estados do
Amazonas, Paraná e Acre, totalizando
97.000 kms, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS.
Art. 2º A autorização de que trata
este Decreto vigorará por prazo de
dois anos, prorrogável mediante novo
decreto, se necessário à realização dos,
trabalhos mencionados no art. 19, que

Art. 2° Fica criado, na Procurado-

na Juridica, do mesmo Instituto,
Serviço de Legislação Trabalhista

o
e

Previdenciária.
Art. 3° A função gratificada de
Contador Secional da Agência de Tupã. simbolo l-F, fica transformada
na de Chefe do Serviço de Legislação
'I'rabalhist- e
previdenciária,
símbolo 1-F .
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 8 de janeiro de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Má.rcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N9 71. 667 JANEIRo DE 1973

DE

8

DF,

Concede à Comuantua de Cimento
Salvador o direito de lavrar calcário
no município de Salvador, Estaâo
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
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artigo 81 item UI, da Constituição,
nos termOs do Decreto-lei n.c 227, de

gadas as disposições em contrário.

28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneração) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,

Brasília, 8 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDIC]

decreta:
Art. te Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador concessão
para lavrar calcário em terrenos de
propriedade da Marírrha no lugar de-

nominado Baía de Todos os Santos,

Distrito e Município de Salvador, Estado da Bahia, numa área de quinhen-

tos hectares (500 ha) . delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
mil e quarenta metros (1,040 m) , no
rumo verdadeiro de trinta e nove
graus nordeste (399 NE). da ponte
que liga a Ilha de Madre de Deus ao
Continente e os lados divergentes
desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil
metros (2.000 m) , este (E); dois mil
e quinhentos metros (2.500 mi. sul
(S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos <?s
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decrete-lei
ne 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66, do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo-

(DNPM -

14.107-67) .

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 71. 668 JANElRO DE 1973

DE

8

DE

Concede a certnmca de Guarulhos
S . A. o direito de lavrar magnesita,
no Município de Brumado, Estado
da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei núme318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Cerâmica de Guarulhos S.A., concessão para
lavrar magnesita em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Sítio Grande do Campo de Dentro, Distrito e Município de Brumado, Estado
da Bahia, numa área de cinqüenta e
nove hectares vinte e quatro ares e
sessenta e cinco centdares ~59,2465 neo ,
delimitada por um polígono irregular.
que tem um vértice a quatrocentos e
três metros e setenta e seis centímetros (403,76m), no rumo verdadeiro de
sete graus cinqüenta minutos noroeste (7°50' NW), da confluência dos
córregos Nível Aberto e outeiro e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e dez metros
.
.
(310m), oeste (W); cem metros
(lOOm), norte (N); cento e treze metros (113m), oeste (W); duzentos e
cinco metros (205m), norte (N); C'3nto e sessenta e sete metros (167m),
oeste (W); trezentos e noventa e cinco metros (395m), norte (N); trinta
e cinco metros (35m), leste (E); vinte e cinco metros (25m), norte (N);
quarenta metros (40m), leste (E);
trinta e cinco metros (35m), norte
(N); cento e trinta metros (l30m) ,
leste (E); cento e quarenta metros
<l40m) , norte (N); cento e noventa e
cinco metros (195m), leste (E); cento e cinqüenta metros (l50m) , norte
(N); trezentos e trinta metros (330m),
leste (E); novecentos e dez metros
(910m), sul (S); cento e quarenta
metros (140m), oeste (W), cento e
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ção), alterado pelo Decreto-lei núme318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Santa Mônica Ltda., concessão
para lavrar bauxita em terrenos devolutos no lugar denominado Serra
da Cruz Alta, Distrito e Munlcipío de
Ortxímíná, Estado do Pará, numa
área de nove mil novecentos e noventa e dois hectares (9.992 ha.), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a mil e quatrocentos
metros (1. 400m), no rumo verdadeiro
leste (E), da confluência dos::6r.regos Peixinho e José Maria e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dois mil e quatrocentos metros .... _.
(2.400m), sul (8); oito mil e sete1969.
centos metros (8700m), este (E); três
mil e seiscentos metros (3.600m), norArt. 3.° Se o concessionário não
te (N); dois mil e quatrocentos mecumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para tros (2.400m), oeste (W); oito mil e
lavrar será declarada caduca ou nula, cem metros (8.100m), norte (N); seis
na forma dos artigos 65 e 66, do Có- mil e trezentos metros (6.300m), oeste (W); nove mil duzentos e cindigo de Mineração.
qüenta metros (9.250m), sul (8);
Art. 4.° As propriedades vizinhas quatro
mil metros (4.000m), veste
estão sujeitas às servidões de sojo fi
(W); seis
mil e trezentos metros
subsolo para fins de lavra, na forma
(6. 300m), norte (N); três mil e seisdo artigo 59. do Código de Mineracentos metros (3. 600m), oeste I W);
ção.
três mil e trezentos metros (3. 300m),
Art. 5.° A concessão de lavra terá sul (8); mil e oitocentos metros
por título este Decreto, que será
(l.aOOm>, este (E): três mil e cintranscrito no Livro C - Registro dos qüenta metros (3. 050m), sul (8);
Decretos de Lavra, do Departamento
cinco mil e oitocentos metros
.
Nacional da Produção Mineral, do
(5.800m), este (E). Esta concessão é
Ministério das Minas e Energia.
outorgada mediante as condições consArt. 6.° Este Decreto entrará em tantes dos artigos 44, 47 e suas alineas, e 51. do Código de Mineração,
vigor na data de sua publicação, realém de outras constantes do mesmo
vogadas as disposições em contrário.
Código, não expressamente mencio(DNPM - 2.966-67).
BrasiIia, 8 de janeiro de 1973; nadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
152.° da Independência e 85.° da
fica sujeita às estipulações do ReguRepública.
lamento aprovado pelo Decreto númeEMÍLIO G. MÉDICI
ro 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
Antonio Dias Leite Júnior
e da Resolução n.s 3, de 30 de abril
de 1965. da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
DECRETO N,? 71.669 ~ DE 8 DE
Art. 2.° O conoeseíonãno fica
JANEIRO DE 1973
obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, Em
concede à Mineração Santa Mônica
cumprimento do disposto no DecretoLtda. o direito de lavrar bauxita:
lei número 1.038, de 21 de outubro de
no município de Oriximiná, Estado

quarenta metros (140m), sul (8).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução n." 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos os ,tributos devidos à União. em
cumprimento do disposto no Decretolei número 1.038. de 21 de outubro de

do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lI!, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n," 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-

1969.

Art. 3.° Se o conccssíonãno não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos erüaos 65 e 66. do Código de Mineração.
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Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-

ção.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C -

Registro dos

Decretos de Lavra, do Departamente
Nacional da Produção Mineral,
Ministério das Minas e Energia.

elo

Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 815.634-69).

Brasília, 8 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 71.670 JANEIRO DE 1973

DE

8

DE

norte (N); dois mil e trezentos metros (2.300m). este (E); oitocentos e
setenta e cinco metros (375m), sul
(S); quatrocentos metros (400!tÜ,
oeste (W); duzentos e vinte metros
(220m), norte (N); oitocentos e cinqüenta metros (350m), oeste (W).
Esta concesão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.v 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fira
obrigado a recolher aos cofres públícos os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no. Decretolei número 1.038, de 21 de outubro ele
1969.

Concede à tâmeraçõo Geral do Nordeste S.A. o direito de lavrar argila no Municipio de Poiuca, Estado
da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração>, alterado pelo Decreto-lei núme318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Geral do Nordeste S.A. concessão para lavrar argila em terrenos
de propriedade do Sr. João r.ncno e
herdeiros no lugar denominado São
José da Várzea, Distrito e Município
de Pojuca, Estado da Bahia, numa
área de cento e vinte e dois hectares, dezessete ares e cinqüenta centlares (122,1750 ha,'), delimitada por um
polígono retilíneo irregular, que tem
um vértice a trezentos e trinta metros (330m), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e nove graus nordeste (59°
NE), do pontilhão da V.F.F.L.B.
(RFFSA) sobre o córrego denominado
Riacho Caboclo, afluente do Rio Catu,
no Km 83,9; e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e cinqüenta e cinco metros (355m), norte
(N); mil e cinqüenta metros (1. 050m),
oeste (W); trezentos metros (300m)
j

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
<DNPM -

SD4.929-70) .

Brasília, 8 de janeiro de lS73;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Lette Júnior

DECRETO N9 71. 671 - DE 3 DE
JANEIRO DE 19'73
Declara sem efeito o Decreto n Q 35.119,
de 25 de fevereiro de 1954.

O Presidente de República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artdgo
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m n? UI, da constituição, nos
Decreto-lei n» 227, de 28 de

81, Ite d

termo~ ode 1967 (Código de Mineraf~vere~~erado pelo Decreto-lei nv 318,
ça o)14 de março de 1007, e tendo em
de ta o que consta no processo DNPM~61-50, decreta:
4. t ív Fica declarado sem efeito o
.A~ to n» trinta e cinco mil cento e
Decl eove (35.119), de . vinte e cinco
dezende fevereiro de. mi I novecentos e
(~5) uenta c quatro' 19fi4) que con~e:
ctnqu cidadão brasileiro Albino Medici
de~" ~~to de lavrar caulim em terrenos
o irei propriedade situados no lugar
de s:inado Linha .jurubatuba. msde.~O e Município de sao Bernardo de
m 0po Estado de São Paulo. face à
Caro,
·t 1
renúncia do ti u ar.
Art. 2° Este Decreto ~ntr~rá em vior na data d~ :;ua publícaçâo, .revogaâas as disposlçoes em contrário .....

cional de Aguas e Energia Elétrica e
mediante convênio, atribuirá à centrais Elétricas de São Paulo S. A. CESP a administração provisória doa
serviços de energia elétrica no município de Redenção da Serra.
Art. 3" As despesas decorrentes da
encampação correrão por conta doe
recursos previstos no artigo 4", da Lei
n- 5.655, de 20 de maio de 1971.
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1973;
152" da Independência e 85" da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.9 71.673 JANEIRO DE 1973

(DNPM-4.961-50) .

Brasília 8 de janeiro de 1973;
da' Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. ~DICI
1529

Antônio

tnas Leite Juntar

DECRETO N" 71.672 - DE 8 DE
JANEIRO DE 1973
Autoriza a encampaçtio dos bens ~
instalações vincuz.çutas. a.0s serviços
públicos de energzG:., elétrica no município de R_edençao da Serra. na
Estado de Sao Paulo.

O presIdente da República, usan~o
da atribuição que lhe c01?-fe~e_ o artí81 ítem IH, c . Constituição, e ae
gonfo~midade com o disposto no ar~?gO 167 do Decreto n" 24.643, de 10
dI julh~ de 1934 (Código de Águas),
eetendo em vista o que consta no Prosso n" 707.571-72, do Departamento
~acionaJ de Aguas e E~ergia Elétri·
ca. do Ministério das Mmas e Energia, decreta:
Art. 1" Fica. a.utorizada a Centrais
Elétricas BrasIleIras S.A. .
EI..ETROBRAS a encampar, na rorma da legislaç~o em vigor, os ber:s e
"nstalações vinculados aos serviços
Iúblicos de energia elétrica de que é
fitular a oompanhía Taubaté I_ndu8~
trtar, no mumcIpIo~ de Redenção ~a
Serra, Estado. de Sa~ Paulo, em VIrtude do Mamfesto n 79-35.
Art 2"' O Ministério das Minas e
Energia, através do Departamento Na-

DE S DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóveis na cidad~
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, destinados à construção de
estação receptora de energia elétri-

ca.

o Presidente da República, no USO
das atribuições que Ihe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, tendo
em vista o art. 151, letra b, do Código de Aguas, o Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941 e o que consta do
processo MME 705.340-71, decreta:
Art. 19 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis da rua Maxwell número 54, casas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e a
respectiva rua da vila, no bairro de
Aldeia Campista, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara, destrnados à construção de uma estação
receptora de energia elétrica.
Art. 29 Os diversos imóveis referidos
no artigo anterior compreendem aqueles constantes da planta de situação
ne 3 .164, relativa ao projeto aprovado
pelo Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia, apresentado no processo M.M.E.
705.340-71.

Art. 39 Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S. A. a promover a desapropriação dos referidos
imóveis, na forma da legislação vígen-

te.
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Parágrafo único. A Light - Serviços
de Eletricidade S. A. poderá invocar,
em Juizo, as medidas necessárias à
desapropriação de caráter urgente utilizando o processo judicial estabelecido
no Decreto-lei nc 3.365, de 21 de ju-

nho de 1941, COm as modificações intro~uzidas

pela Lei nv 2.786, de 21 de

maio de 1956.

Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 85!) da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ" 71.674 JANEIRO DE 1973

DE

8

DE

Concede à Mineração Aíoarerununno:
Ltda. o direito de lavrar águas ma~
Tinhas no Município de Alvarenga,
Estado de Minas Gerais.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número
318, de 14 de março de 1967, decreta;
Art. 111 Fica outorgada à Mmeração
Alvarenguinha Ltda. concessão para
lavrar águas marinhas em terrenos
de propriedade de Raphael Sobrinho
no lugar denominado Ajvarengumha,
Distrito e Município de Alvarenga, Estado de Minas Gerais, em uma área
de quarenta hectares, três centdares e
quarenta ares (40,0340ha), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a duzentos e cínquenta
metros (250m), no rumo verdadeiro
graus sudeste
de sessenta e três
(63 SE), da confluência do Córrego
Alvarengutnha com o Ríbeírão Alva;
renga e os lados a partir desse verti,
ce, os seguintes comprimentos e ru..
mos verdadeiros: cento e trinta e cínco metros (135m), este (E); sessenta
metros (60m), norte (N); cento e
trinta e cinco metros (l35m) , este
(E); sessenta metros (60m), norte
(N); cento e trinta e cinco metros
(1~5m), este
(E);
sessenta metros
(60m), norte (N); cento e setenta me,
tros (170m), este (E); cento e trinta
e cinco metros uaenn , sul (S); ses-

senta e dois metros (62m), este (E);
cento e trinta e cinco metros (l35m),
sul (8); sessenta e dois metros (62ffi),
este (E); cento e trinta e cinco metros (135m), sul (S); sessenta e doís
metros (62m), este (E); cento e 01_
tenta e nove metros (189m), sul (8);
cento e trinta e cinco metros (l35m) ,
oeste (W); sessenta e dois metros
(62m), sul (8); cento e trinta e cinco
metros (l35m), oeste (W): sessenta e
dois metros (62m), sul (S); cento e
trinta e cinco metros (135m), oeste
(W); sessenta e dois metros (62m),
sul (S); cento e trinta e cinco metros (135m), oeste (W); sessenta e
dois metros (62m), sul (S); cento e
oitenta e seis metros U86m) , oeste
(W); cento e setenta metros (170m) ,
norte (N); oitenta metros (80m), oeste (W); cento e setenta metros ....
(.170m), norte (N); noventa metros
(90ro) , oeste (W); duzentos e sessen,
ta metros (260m») norte (N). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas, e 51, do Código de MIneração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos.
os tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-ler
nc 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 31,1 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações quo
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Codigo de Mineração.
.Art. 49 As propriedades vízmhas
estão SUjeitas às servídôes de seio
para fins de lavra, na forma do artt,
go 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-
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çogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

2,760·40),
.
Brasília, 8 de )a~eIro

152 9 da IndependencIa
República.

e

de 1973~
859 da

EM:iLIO G. MÉDIC~

Antônio Dias

i.eue Júnior

DECRETO N9 71.675 JANEIRO DE 1973

DE 8

DE

concede à Serrana S, A. de M~nera
,.,fin o direito de lavrar argzla 'nP
município àe Jacupiranga, Estaxto
de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe co~fe~'e _ o artigo 81 item DI, da Constltuíção, nos
termos' do Decreto-lei nv .227, de ~8
de fevereiro de 1967 (CÓdIgO de ~
neraçâo) , alterado pelo Deoreto-Jeí nv
318, de 14 de março de 1967, decre-

ta'

Art

10 Fica outorgada à Serrana

S, A: de Mineração concessão para
lavrar argila em terrenos. .~e .propriedade do Patrimônio jmcbtlíártc do Estado de São Paulo e outr,os nos lugares denominados Area Oriental e Barro Branco, distrito de Cajatí, murn-

de Jacupiranga, Estado de Sao
Paulo numa área de quatrocentos e
um héctares (401 na..}. delimitada por
um polígono irregular, que tem. um
vértice a oitocentos e sessenta e cmco
metros (865 m.i , no rum!? verd~deiro
de oitenta e dois graus trinta minutos
sudoeste (82930' SE) do centro da.
ponte sobre o Rio Jacupíranguínna,
ramal que liga a BR-116 com o dI~
trito de Cajati e os lados a partir
desse vértice, os seguin~es C~ll1prl
mentos e rumos çerdadeíros: mil metros (1.000 m) , este (E); setecentos e
cínquenba metros (750 m) , norte (N);
mil e quatrocentos metros (1.400 m) ,
este (E); mil e setecen~ metros .•
(1,700 m) , norte (N); mil e quatrocentos metros (1.400 m) , oeste (W);
quinhentos metros (500 m) , norte
(N); quatrocentos metros (400 m) ,
oeste (W); dois mil e duzen~s metros (2.200 m) , sul (S); seiscentos
metros ~600 m) , oeste (W); setecentos e cinquenta metros (750 mj , sul
(8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos arti~os 44, 47 e suas, alíneas, e 51, do
Codigo de Mineraçao, alem de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.

cípío

Parágrafo umco.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regu..
lamento aprovado pelo Decreto nv ,.
51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução no 3, de 30 de abrii
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear,
Arb. 29, O concessionário fica obrt..
gado a recolher aos cofres públicos
os. tributos devidos à União. em eum~
prtmento do disposto no Decreto-lei
n° 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir. qualquer das obrigações que
se lhe Incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
digo de Mineração.
Art. 4 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59. do Código de Minera..
ção.
Art. 59, A concessão de lavra tera
por titulo este Decreto que será transcrito no livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Na..
cíonal da Produção Mineral do Ml ..
nistério das Minas e Energia:.
Art. 60;>. Este Decreto entrará em
vigor na data: de ,st!a publicação, re..
voga.das as dísposiçõea em eontrárío.
(DNPM "01.959·71),
Brasília, 8 de janeiro

1529 da· Independência
República,

e

de

1973'

859 da

EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECREI'O N9 71, 676 ~
JANEIRO DE 1973

DE 8 DE

Concede a Mineração Mota Ltda. o
direito de lavrar cassiterita no Município de Porto Velho, Território
Federal de Rondônia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos

~~n~~~er~?roD~~re1t~6iei(&9di~~7'd~eM~~

neraçâo) , alterado pelo Decreto-lei nv
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. te.
Fica outorgada a Mtneração Mata Ltda. concessão para lavrar cassiterita nos lugares denomtnados Burttí e Bom Futuro Distrito
e Município de Porto Velho 'I'erritório Federal de Rondônia, numa área
de dois mil cento e vinte e oito hec-

22

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

teres e vinte e seis ares (2.128,26 ha.)
delimitada por um polígono írregular, que tem um vértice a mil e cem
metros (1.100 m) . no rumo verdadeiro norte (N) da confluência dos
ígarapés Pião e Campo, e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cu-

zentos e quarenta metros (240
oeste (W); oitenta metros (80

fi),

fi).

sul (8); mil metros (1.QOO rrn , oeste
(W); oitenta metros (80 m) , sul (8);
cento e vinte metros (120 m) , oeste

(W); dois mil cento e oitenta metros
(2.180 m) , sul (S); mil oitocentos e
quarenta metros (1.840 mr oeste
<W); cmco mil metros
(5.000 m) ,
sul (8); três mil metros <3.000 fi},
este (E); cinco mil metros (5.000 fi).
norte (N); mil quinhentos e quarenta metros (1.540 m) , este (E); dote
mil quatrocentos e cínquenta metros
(2.450 m) , norte (N); quinhentos e
oitenta metros (580 m) , oeste tW.,
cento e dez metros (110 ;ll) , sul (8):
setecentos e sessenta metros (760 rol.
oeste (W). Esta concessão é outor,
gada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e sua aimea, e
51, do Código de Mineração, atem de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc ..
51.726, (te 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n- 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energía Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n- 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3º. Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do codigo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. õv. A concessão de .avra terá
por titulo este Decreto, que será. transcrito no livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia.

Art. 6\1. Este Decreto entrará em.
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

602.414-68).

Bras1lia. 8 de janeiro de ':973;
1529 da Independência e 85'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite ,1únior
DECRETO N'? 71.677 - DE 8 DE
JANEIRO DE 1973

Declara de utilidade púbica, para fins
de desapropriação, áreas de terra.
e benfeitorias situadas nos Estados
de Pernambuco, Alagoas e Bahia,
destinadas ao aproveitamento
hidrelétrico de M oxotó.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe "confere o artigo 81, item IH, da Constituição ~
tendo em vista o artigo 1501, letra o,
do Código de Aguas, o Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, e
o que consta do Processo MME ....
703.325, de 1971, decreta:
Art. 1'? Ficam declaradas de unlídade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra e benfeitorias
situadas nos municípios de Petrolãndia, no Estado de Pernambuco, Detmt1'0 Gouveia, no Estado de Alagoas e
Barra, Glória e Paulo Afonso,
no
Estado' da Bahia, destinadas a execução das obras e constituição do reservatório do aproveitamento progressivo da energia hidráulica denominado Moxotó, cuja concessão foi outorgada à Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco, pelo Decreto nv UI. 706,
de 3 de outubro de 1945 e revalidado
pelo Decreto nv 27.723, de 23 de jeneíro de 1950.
Art. 29. As diversas áreas de terra e benfeitorias referidas no artigo
anterior compreendem aquelas constantes da planta nv 40.013, relativa ao
projeto aprovado pelo Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia, apresentado no processo MME 703.325-71.
Art. 39.
Nas áreas de terra rieuradaa na planta referida no artigo
anterior estão Incluídas as áreas correspondentes aos terrenos reservados
ilhas e ilhotas que. na forma dos artigos 11, no 2. 14 e 23, do Código de
águas,
pertencem ao domínio DU~
>

blíco.

ArTos

DO

PoDER

Art. 49. Fica. autorizada_ a Cempanhia Hielro E1etrica do ~f.l'O _Francisco a promover a desapropríaçao _das
referidas áreas de terra e resp~ctlv~S
benfeitorias, na forma da Iegíslaçâc
vigente.
_
Parágrafo único;. A Companhia fIldro Elétrica do Sao Francisco poderá
invocar, em juízo; a~ medidas neceesárlas à desapropnaçao de caráter U;.r'"
gente utilizando o proces~ jUdlClal
estabelecido no Decreto-leí n 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 59. Este Decreto entrará em.
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 8 de janeiro de Ul73:
152Q da' Independência e aSQ da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO Nº 71.678 JANEIRO DE 1973

DE

tos e rumos verdadeiros: quatrocentos e cinqüenta metros
.
(450 m) . oitenta e quatro graus
quarenta e cinco minutos
nordeste (84945, NE); duzentos e dez
metros (210 mj , cinco graus, quínze minutos noroeste (&915' NW).
quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m) , oitenta e quatro graus
quarenta e cinco minutos sudoeste (84945' SW); duzentos e dea
metros (210 mj . cinco graus, quinze minutos sudeste (5°15' SE)."
Art. 29. A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no 11vrc C ~ Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

8

DE

Retifica o artigo 19, do Decreto n9 ..
:!7.563, de 7 de dezembro de 1949.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 2&
de fevereiro de 2967 (Código de Mi...
neraçâo) > alterado pelo Deceto-leí ns
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° O artigo I", do Decreto
n9 27.563, de 7 de dezembro de 1949,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1Q.
Fica outorgada a
Caetana Míceli Perrota conceesão para lavrar água mineral, nu
lugar denominado Sítio São Francisco de Paula, de sua propriedade, no distrito de Queimados,
Município de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, numa área
de nove hectares e quarenta e cinco ares (9,45 ha.), delimitada por
um quadrilátero, que tem um vertlce a quatrocentos e cinqüenta
metros e dez centímetros
(450,10 m) , no rumo verdadeiro
de cinco graus, quinze minutos noroeste (5ºl5' NW), do canto nordeste (NE) da ponte Washington
LUiz na antiga rodovia Rio - São
Paulo e os lados a partir desse
Vértice, os seguintes comprimen-
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5.981-48).

Brasília, 8 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.679 JANEIRO DE 1973

DE

8

DE

Concede à Empresa de Mínemçõo
Lpatinça Limitada o direito de lavrar minério de terra no mumicipia
de Ipatinga, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termo~ do Decreto-lei ns 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Empresa
de Mineração Ipatinga Limitada concessão para lavrar minério de ferro
em terrenos de propriedade de José
Pereira do Carmo e Cía. Siderúrgica
Belgo Mineira no lugar denominado
Ipanemão, Distrito de Barra Alegre
Município de Jpatinga, Estado de Mi:
nas Gerais, numa área de cinqüenta
e três hectares cinqüenta e seis ares
e sessenta e oito centiares
.
(53.5668 ha.) , delimitada por um poligono irregular. que tem um vértice a vinte e dois metros (22m), no
rumo verdadeiro leste (E), do canto
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sul (S), da casa de José Pereira do

Carmo e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e vinte e
quatro metros (124m), norte (N) ; vinte e um metros (21m) oeste (W); duzentos

metros (200m), norte

(N);

quarenta e oito metros (48m). oeste
(W); duzentos metros (200m), nor-

te (N); dezesseis metros (16m), oeste (W); trinta e três metros (33m),
norte (N); noventa e sete metros ....
(97m), oeste (W); quarenta e quatro

metros (44m), norte (N); setenta e
um metros e sessenta centímetros ...
(71,60m) oeste tW); vinte e seis metros (26m), norte (N); sessenta e
quatro metros (64m), oeste (W);
trinta e três metros (33m), norte ....
(N); setenta e nove metros e oitenta
centímetros (79,80m) oeste (w);
quarenta e quatro metros (44m), norte (N); cento E' vinte e três metros
(123m), oeste (W); dezessete metros
e cinquenta centímetros 07,50m),
norte (N) ; sessenta metros (60m),
oeste (W); cento e quinze metros
.
.
(115m), sul (8); trinta metros
(30m), este (E); cento e setenta e seis
metros e cinqüenta centimetros .....
(l76,50m), sul (8); dezesseis metros
(l6m), este (E); sessenta e quatro
metros e cinquenta centímetros
.
(64,50m), sul (8); trinta e dois metros e sessenta centímetros C32,60m),
este (E); oitenta e nove metros e oitenta centímetros (89,80m), sul (8);
quarenta e um metros e cinquenta
centímetros (41,50m), este (E); noventa e quatro metros (94m) , (8);
quarenta metros e sessenta centímetros (40,eOm), este (E); oitenta e cinco metros (85m), sul (8); trinta e
cinco metros (35m), este (E); noventa e um metros e trinta centímetros
(91,30m), sul (8); vinte e oito metros
(28m), este (E); vinte e nove metros
(29m), sul (8); cínquenta e sete metros e sessenta centímetros (57,60m),
este (E); trinta e dois metros
.
(32m). sul (S); setenta e três metros (73m), este (E); vinte ê quatro
metros (24m), sul (8); cinquenta e
um metros (51m), este (E); dezenove
metros (19m), sul (8); noventa e um
metros (91m), este (E); cem metros
(lOOm) , sul (8); vinte e seis metros.
(26m), este (E); cento e dez metros
(110m), sul (8); vinte e um metros
(21m), oeste (W); cento e dezesseis
metros (116m), sul (8); vinte e seis
metros (26m), oeste (W); cento e
trínta e um metros (l31m), sul (8);

EXECUTIVO

quinze metros (15m), oeste (W); cento e quarenta e nove metros (149m).
sul (8); vinte e um metros e sessenta
centimetros (21,60m), este (E); cento e quarenta e dois metros 042m),
sul (8); trinta metros (30m)
este
(E); cento e cinquenta e quatro metros (154m), sul (8); trinta metros
(30m), este (E); setenta metros e cínquenta centímetros (70,50m), sul (8);
oitenta metros (30m) este (E); oitenta metros (30m), norte (N); vinte
e quatro metros (24m), este (E); quarenta e três metros (43m), norte (N);
oito metros (Bm), este (E); trinta e
cinco metros (35m), norte (N); vinte e sete metros (27m), oeste (W):
cento e um metros (tütrm, norte
(N); trinta e quatro metros (34m).
este (E): quarenta e um metros ....
(41m), norte (N); trinta e dois metros (32m), este( E); trinta e um metros e dez centímetros (3I,10m), norte (N); vinte e cinco metros (25m),
este (E); cento e quarenta e nove
metros (l49m), norte (N); dezoito
metros e cinquenta centímetros .....
(18,50m), este (E); noventa e oito metros (98m), norte (N); quatorze metros (14m), este (E); cento e um metros (101m), norte (N); dezessete metros (17m), este (E); cento e doze metros (112m), norte (N); trinta metros
(30m) oeste ~W); duzentos e oitenta
metros (280m). norte (N); cento e
clnquenta e cinco metros (155m).
oeste (W). Esta concesão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51.
do Código de Mineração. além de ou ..
tras constantes do mesmo Código,
não expresamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
nv 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Iel , ...
n'' 1. 033. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.

A'OOs DO PODER EXECUTIVO
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-8ü1.53ü-68) .

Brasília, 8 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.680 - DE 8 DE
JANEIRO DE 1973
Concede à Mineração Geral do Nordeste S. A. o direito de lavrar argila no Municipio de Camaçari, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí nc
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19. Fica outorgada à Mineração Geral do Nordeste S. A. concessão para lavrar argila em terrenos
de propriedade da Sr~ Elizabeth Silveira Coelho e do Sr. Celestino Martinez Barrero no lugar denomtnado
Biribeira, Distrito e Munícípío de Camaçari, Estado da Bahia, numa área
de cento e cinqüenta e sete hectares
e cinqüenta ares (157,50 ha.). delimitada por um polígono irregular, que
tem. um vértice a dois mil e setenta,
e CInco metros (2.075 m) , no rumo
verdadeiro de sessenta graus trinta
minutos noroeste (600 30' NW), da
ponte sobre o Córrego da Capivara
na Ba. 536 a doze quilômetros (12
km) de Camaçart e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cuínhentos metros (5úú m) , sul (S); dois
mil quinhentos e cinqüenta metros
(2.550m), oeste (W); quinhentos metros (500m), sul (8); setecentos metros (700m), oeste (W); setecentos
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e cinqüenta metros (750m), norte
(N); mil e seiscentos metros (1.600
m) , este (E); duzentos e cinqüenta
metros (250m), norte (N); mil seiscentos e cinqüenta metros Cl.650m) ,
este (E). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estdpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.c 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n- 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem. a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do C6~
digo de Míneraçâo.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.0,1 A concessão de lavra terá
por título-este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra,
do Departamento
Nacional da Produção
Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas s disposições em contrário.
(DNPM-SOO.719-68) .

Brasília, 8 de janeiro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICT

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71. 681 - DE 8 DE
J ANElRO DE 1973
Concede a Camargo Correa lsuiustruü
S. A. o direito de lavrar argila no
Município de Apiai. Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, ne IH, da Constituição, nos
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termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código deJVlineraçâo) , alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Camargo

Oorrea Industrial S. A. concessão
para lavrar argila em terrenos de sua
propriedade no lugar dencmmado
Sítio Pirizal, Distrito e Município de
Apiai, Estado de São Paulo, numa

área de trinta e quatro hectares cinqüenta e sete ares e -sessenta e cinco
centiares (34,5765 ha) , delimitada por
um polígono retilíneo irregular que
tem um vértice a quatrocentos:') cinco
metros (405 m) , no rumo verdadeiro
de vinte e três graus sudeste <'239 SE).
da Interseção da Rodovia Raposa Ta-

vares com o Córrego Fundão e os lados a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadaíros:
quinhentos e doze metros (512 m) . sul
(8); cento e quinze metros (115 m) ,
oeste (w); cem metros (100 m) , sul
(8); trezentos e oitenta metros (380
mj , oeste (W); cento e vinte e oito
metros (128 m) , sul (8); trezentos
metros (300 m) , oeste (w); trezentos
e vinte e cinco metros (325 m) , norte
(N) ; duzentos e quarenta e cinco metros (245 m) , este (E); duzentos e
elnqüenta metros (250 rr» , norte (N);
quatrocentos metros (400). este (E);
cento e sessenta e cinco metros (165
m) , norte (N); cento e cinqüenta
metros (150 m) , este (E). Esta corscessão é outorgada mediante '{.S condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas al1neas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
Sujeita às estipulações do Regulamenta aprovado pelo Decreto nc 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963 e da Resolução E'9 3, de 30 de a bril de i 955, da
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos 0:3
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí
no 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 8e o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou n 111a. na
forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vtzirehaa
estão sujeitas às servidões de seio e

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, qUe será transciito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, tevegadas as disposições em contrário.
(DNPM -

817.833-69).

Brasília, 8 de janeiro de 1973;
152Çl da Independência e 85 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N°

71.682
DE 8 DE
DE 1973

JAHEIP.O

Concede
autorização à Federação
Nacional do Comércio v areneui
de Combustiveis Minerais e de
Garagens do Estado da Guanabara, para filiar-se à Confederação Latino-Americana de Revendedores de Derivados de Petróleo
(CONLARDEPE) .

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artfgo 81, item 111, da Constituição, 6
tendo em vista o Decreto n- 68.465, de
2 de abril de ~971, e o que consta do
Processo n- MTP8 - 127.533, de 1971,

decreta:
Art. 1° Fica autorizada a Federação
Nacional d.. .tomércío Varejista de
Combustíveis Minerais e de Garagens
do Estado da Guanabara, a filiar-se à
Confederação Latino-Americana de
Revendedores de Derivados de Petróleo (CONLARDEPE), com sede na
Cidade do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entra em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO N° 71. 683 _ .. DE 11 DE
JANEIRO DE 1973
suspende mteroenções teaeraís
ceeretaâos com base no artigo 3", do
Ato InstituclOnal n" 5. de 13 ele elezembro dp- 1968.
O Preslden l,0 da República, no uso

(las atribuições que lhe conferem os
n,rtigos 3"', do Ato Institucional n'' 5.
rte 13 de dezembro de 1968, e 182, da
constituIção, decreta:
Art. 1" Fica suspensa a Intervenção
Federal nos Municípios de: Goiânia,
Jaboatiio Calumbi
Capoeiras, Caetés e Lagoa dos Gatos, no Estado de
Pernambuco;
São Carlos,
Araras.
liuarulhoS, Garça, Guarujá, Araçatuoa, Leme e Irapuru. nr E~tado de Silo
Paulo: Gra'TId.do, Barracão, Cachoetnnha. Cangussu, Feliz e Planalto, no
E;stado do Rio Grande do Sul; Balneário de Camboríú e São JOãD Batesta. no Estado de Santa Catarina; Paranaguá e Cartópolís no Estado ao
paraná: Barra de Garças. no Estado
de Mato Grosso; Campina Grande,
no Estado da Paraíba, Salvaterra, no
Estado do Paraná; Pau dos Ferros, no
Estado do Ri? Grande do Norte. a
partir da data da posse dos respectivos pref'eítos t Vice-Prefeitos eleitos
a 15 de' novembro de 1972.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de: sua publicaçao.
Art. 3° Revogam-se as dlsposiçôes
em contrário.
Brasíli~.
11 de janeiro de 1973;
152" da
tndependência e 85° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
J

Allreao Buzaid

DECRETO N.o 71.684 - DE 12 DE
JANEIRO DE 1973
Fixa na Aeronáutica, para os diferentes Quadros e Postos, as proporções
a serem observadas no cálculo da
quota compulsória para o ano de
1972.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III da Constituição, tendo em
vista o disposto no § 4.° do artigo 103
da Lei n." 5.774, de 23 de dezembro
de 1971, decreta:
Art. 1.0 Ficam estabelecidas, na
Aeronáutica, as seguintes proporções
a serem observadas para o cálculo da

quota compulsória

para

o ano

de

1972:

Quadros de Oficiais Aviadores, Engenheiros,Intendentes, Médicos, Farmacêuticos e Dentistas
Coronel - 1/8 do efetivo
Tenente-Coronel - 1/15 do efetivo
Major - 1/20 do efetivo
Quadros de Oficiais Especialistas
em Avião, Armamento, Fotografia,
Meteorologia e Controle de Tráfego
Aéreo
Major - 1/10 do efetivo
Capitão - 1/20 "do efetivo
Quadros de Oficiais Especialistas
em Comunicações e Suprimento Técnico
Major - 1110 do efetivo
Capitão - 1/30 do efetivo
Quadro de Oficiais de Jnfantarla
de Guarda
Major - 1/10 do efetivo
Capitão
1/40 do efetivo
Quadro de Oficiais de Administração
Capitão
1/10 do efetivo
Primeiro-Tenente - 1/20 do efetivo
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na da;ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de janeiro oe 1973;
152." da : Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macédo

DECRETO N9 71. 685 - DE .i2 DE
J ANEIRQ DE 1973
Retifica o Decreto nO? 70.859, de 25 de
julho de 1972, no que se refere às
séries de classes de Auxiliar de Enfermagem e Operador de Raios X,
do Hospital soua Kubitschel-:-, do
Instituto Nacional de Previdência
Social e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituiçã-o, e
tendo em vista o disposto no artigo 56,
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960,
e o que consta do Processo nv 6.126,
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterada, na forma do
Anexo, a relação nominal que acom-
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panha O Decreto nc 70.859, de 25 de
julho de 1972, no que se refere às sé-

ries de classes de Auxiliar de Enfer-

magem e Operador de Raios X, do
Hospital Júlia Kubitschek, para o fim

de sanar incorreções havidas no respectivo processamento.
Art. 29 O órgão de pessoal do Ins-

tituto Nacional de Previdência gociaí
apostalará os titulos dos servidores
abrangidos por este Decreto ou expedirá ato declaratório da respectiva
situação funcional, com observância
do disposto no artigo 99, da Emenda

Constitucional no 1, de 17 de outubro
de 1969.

Art. 39 A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta. dos
recursos orçamentários próprios do
Instituto Nacional de Previdência

soal - Parte Especial, e nele considerar enquadrado Armando Adhmar
Fernandes, alterando. em conseqüência. a tabela e a relação nomínat referente ao pessoal amparado 'Pela LeI
ne 4.069, de 1l de junho de 1962.
Parágrafo único. Os efeitos Iegaíe
da retificação a que se refere este
artigo vigoram a partir de 15 de junho de 1962.
Art. 2Q Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

L. F. Cirne Lima

Social.

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

o anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D.a. de 15
de janeiro de 1973.
DECRETO N0 71.686 JANEIRO DE 1973

DE

12

DE

Dispõe sobre alteração no enquadramento de servidores da Parte Especial do Quadro de pessoal do extinto Instituto Nacional do Mate.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item IH. da Constituição. tendo
em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23, da Lei n Q 4.069, de
11 de 'iunho de 1962, e o que consta
do Processo no DASP 5.631-72, decreta:
Art. 1Q Fica alterado o enquadramento do extinto Instituto Nacional
tio Mate, aprovado pelo Decreto número 50.747, de 8 de junho de 1961,
retificado pelo de nv 63.38:;, de
de
outubro de 196ft a fim de incluir um
cargo na série de classes de Motorista,
código CT-401.8.A, do Quadro de Pesü

DECRETO NQ 71.687 JANEIRo DE 1973

DE 12 DE

Altera o artigo 11, do Decreto número
70.882, de 27 de julho de 1972, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, itens 111 e V, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica incluído no Grupo de
Trabalho, criado na forma do artigo
11, do Decreto nc 70.882, de 27 de
julho de 1972, Departamento Nacional de Mão-de-Obra (DNMO) do Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 29 A alínea "a" do mencionado
artigo passa a ter a seguinte redação:

°

"a) propor o estabelecimento de
uma divisão nítida de trabalho entre
o PIPMO, SENAI, SENAC e DNMü;"

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de jacetro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho
Júlio Barata
roao Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N'? 71.68F -

29

DE 12 DE JANEIRo DE 1973

Aprova tabela cuserimmatioa ae junções gratificadas do Quadro de Pessoal
do Mmistério da Indústria e do Comércio e dá outras prouiâéncias .

o. Presídents, da Repúblh..a, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo 11 ca Lei
nv 3.78t l , de 1~ de julho de 1960, decreta:
Art. 1'? Fica aprovada. na forma do anexo, a tabela díscrtrmrratíva das
funções gratificadas tntegxantes de Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Indústria e do Comércio, resultante da estrutura do
Departamento do Pessoal estabelecida pelo Decreto nc 71.230, de 10 de
outubro ~e 1972.
Art. 29 As transf'crmaçócs de que trata este Decreto, constantes do
Anexo, somerrte se efetivarão com a publtcaçâo dos respectivos atos de provimento, mantido, a..té então, o oreenchímento das funções gratificadas que
figuram na situação anterior da tabela aprovada.
Art. 39 A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelas
dotações orçamentárias prôprías do Ministério da Indústria e do Comerc!o ,
Art. 49 Este Decreto entrara em vigor na data de sua pubhcaçao,
revogadas. as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro ae 1973; 1529 da Independência e 85Q da
Repúblíca..
EMÍLIO G. MÉDICI
Marcu:; Vznicius Pratinâ de Moraes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 15-1-73.
OECRETO N9 71.689 -

DE 12 DE JANEIRo DE 1973

Aprova tabela discri.minativa d'l-s junções gratificadas do Quadro de Pessoal
do Mvnisterío do Trabalho P- Preuiâência Social e dá outras prouiâéncias .

O Presidents, da. Repúnnca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81 item lII, da constituição. e tendo em vista o artigo 11 da Lei
093.780, de 12 de julho de 1960, ôecreta.:
Art. 19 Faca aprovada, na forma do anexo, a tabela dlscrtmlrsatlva das
funções gratdncadas integrantes de Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério do Trabalho ~ Prevídêncía Social, resultante da estrutura do
Departamento do Pessoal, estabelecida pelo Regimento Interno aprovado
pela Portaria Ministerial nv 3. ::Sl'i, de 13 de outubro de 1972.
Parágrafo umco. Até que se eíetdve a publicação dos atos de provimento decorrentes da situação nova, fica mantido o preenchimento das
funções gratdncadas constantes de situação anterior.
Art. 2Q <\ despesa com a. execução deste Decreto será atendida pejas
dotações próprias do Mímstérto de Trabalho e Previdência Social.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brastüa. 1.2 de janeiro ôe 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Júlio Barata

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.O. de 15
de janeiro de 1973.
DECRETO N." 7J .€UO -

DE 12 DE JANEIRO DE 1973

Dispõe sobre o Quadro d'2 PeSsOal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
lê
Florestal, e dá outras providências.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20, da
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Lei n? 3: 780, de 12 de julho de 1960, bem assim o que consta do Processo
n.o 5.139, de 1972, decreta-

DA~P

Art. 1° Fica alterado, na tcrma do Anexo 1, que constitui parte integrante deste Decreto, o Quadro etc Pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvtment.. Florestal, aprovado pelo Decreto nv 66.559, de 12 de maio de 1970,
alterado pelos Decretos nss 68.695, de 1 de junho de 1971, e 70.443, de 19 de
atml de 1972, para fundir a Parte Especial com a Parte Permanente e corrigtr a proporcionalidade das respectivas séries de classes na coníormtdade
do que dispõe o artigo 20, da Lei n'' 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decreto n'' 48.92.1. de 8 de setembro de 1960.

Art. 2<) A alteração ce que trata este Decreto não acarretará aumento de
despesa, ficando. pare, tanto. suprimidos, na conformidade do Anexo 11. 153
(cento e sessenta e três) cargos vagos integrantes das Partes Permanente e
Especial, do Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal.
Art. 30 O provimento dos cargos vagos constantes do Anexo J será processado na forma da Iegtslaçâo em vigor.
Art. 40 Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
contmuam preenchidos pelos SE'l.lS atuais ocupantes.
Art . 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973; 152 0 da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉmCI

L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art.
DECRETO N9 71. 691 -

19 foi publicado no D.O. de 18-1-73.

DE 12 DE

JANElRQ DE 1973
Dispõe sobre a reintegração de juncwnários do Ministério da Agricultura,
atingidos pelo Decreto n 9 62.234, de
7-2-68, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista decisão do rrtecoai
Federal de Recursos, decreta:
Art. 19 Ficam restabelecidos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Agricultura, os
cargos antes ocupados pelos funcionários constantes da relação nominal
anexa, resultantes do enquadramento
provisório aprovado pela extinta Comissão de Classtflcaçâo de Cargos,
através das Resoluções n 98 146, de 8
de abril, e 174, de 30 de agosto de
1963, publicadas, respectivamente, no
Diário Oficial de 17 de abril e 6 de
setembro do mesmo ano, em decorrência do parágrafo único do artigo 23,
da Lei no 4.069, de 11 de junho de
1962, e neles reintegrados, de acordo

com os artigos 58 e 59, da Lei nc 1. 7l1.
de 28 de outubro de 1952, os ceterktoa
funcionários, que, tendo sido ~Y(;:Ul
dos do mencionado enquadramento
provisório pelo Decreto nc 62.234, de
7 de fevereiro de 1968, alterado pelo
de n» 62.310, de 23 subseqüente, foram
beneficiados por Acórdão do Tribunal
Federal de Recursos.
Art. 2Q As disposições deste decreto
não homologam situações que, em face
de sindicâncias ou inquérito admínistrativo a ser instaurado nos termos na
decisão judicial, venham a se revelar
ilegais ou incompatíveis com os interesses do serviço público.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücação. retroagíndo a 1Q de março de 1968 os
efeitos da reintegração e revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
1529 da Independência ~ 859 da
República.
~MíLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 15 de
janeiro de 1973.
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DECRETO N9 71. 692 JANEIRO DE 1973

DE

12

DE

Retifica o enquadramento de se0'ià:0res do Ministério da Aeronautica
amparados pelo parágrafo únzco do
artigo 23, da Lei n Q 4.069, de 11 ae
junho de 1962.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição.
tendo em vista o disposto 03. Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962, e o
que consta do Processo nv 2.909-72, do
Departamento Administrativo Jo Pessoal Civil, decreta:
Art. 1ç Fica retificado, na forma da
relação nominal anexa, o enquadramento dos servidores do Ministério da
Aeronáutica, abrangidos pelo parágrafo único do artigo 23. da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelo Decreto no 59.427. de
27 de outubro de 1966 e retificado pelos de nv" 63.664 e 64.909, respectivamente de 21 de novembro de 1968 e
29 de julho de 1969.
Parágrafo único. A retificação a
que se refere este artigo prevalece,
para todos os efeitos, a partir de 15
de junho de 1962.
Art. 2'1 O disposto neste decreto não
homologa situações funcionais que, em
virtude de sindicância ou trsquértto
administrativo, venham a ser eonsideradas nulas, ilegais ou contrárias às
normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto ou
os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 49 A despesa decorrente da execução das medidas previstas neste
Decreto será atendida pelas dotações
orçamentárias próprias do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas M disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República,
EMÍLIO

G.
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MÉDICI

J. Araripe Macêdo

O anexo mencionado no art. 19
foi publicado no D.a. de 15-1-73.

DECRETO NQ 71.693 JANEIRO DE 1973

DE

12

DE

Cria função gratificada no Quadro de
Pessoal do' Ministério da Aetonáuuec, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 11, da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica criada no Qua::lro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Aeronáutica, e ojassiücada provisoriamente no símbolo 8-F,
a função gratificada de Chefe da Seção do Pessoal Civil do Grupo de Suprimento e Manutenção, do Comando
Geral de Apoio.
Art. 2Ç A despesa com a execução
deste decreto será custeada pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Aranpe Macêdo

DECRETO N9 71. 694 JANEIRo DE 1973

DE

12

DE

Confisca bem do cidadão Décio Maia
Rubim, domiciliado no Estado da
Guanabara, para a reparação de
danos causados ao patrimônio lJUbíaco, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 89 , do Ato Institucional no 5,
de 13 de dezembro de 1968, e artigos 19
e 3Ç, do Ato Complementar nv 42, de
27 de janeiro de 1969, e tendo em vista
o que consta dos autos de Investigação Sumária rf.l 308-69, da comissão
Geral de Investigações, decreta:
Art. 19 É confiscado e incorporado
ao patrimônio do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo. no Estado da
Guanabara, nos termos dos artigos 1Q
e 39• do Ato Complementar n? 42, de
27 de janeiro de 1969, o seguinte bem
de propriedade de Décio Maia Rubim,
brasileiro, maior, desquitado, ex-Funcionário do Banco Nacional de Crédito
Cooperativo, Instituição Financeira
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Pública Federal, vinculada ao Minis-

tério da Agricultura:
1011230 (cento e um duzentos e
trinta avos) do apartamento n Q 4, da
avenida Epttàcío Pessoa nc 574, Lagoa,
Estado da Guanabara.

Art. 29 O excesso de confisco que,
porventura, vier a ser apurado, na fase
de execução, será restituído ao confiscado.

Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid
L. F. Cirne Lima

DECRETO NQ 71.695 -

DE

12

DE

JANEIRO DE 1973

Confisca bem do cidadão José Canxücante da Silva, domiciliado no Estado da Paraíba, para a reparação
de danos causados ao patri'lnónio
público, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confer-em o
artigo 89, do Ato Institucional no 5,
de 13 de dezembro de 1968, e artigos 19
e 39 do Ato Complementar nv 42, de
27 de janeiro de 1969, e tendo em vista
o que consta dos autos de Investigação
Sumária nc 47-71, da Comissão Geral
de Investigações, decreta:
Art. 19 É confiscado e incorporado
ao patrimônio da Prefeitura Municipal
de Patos, Estado da Paraíba, nos termos dos artigos 1º e 39, do Ato Complementar nc 42, de 27 de janeiro de
1969, o seguinte bem de propriedade
de José Cavalcante da Silva, brasileiro.
casado, pecuarista, ex-Prefeito do
Município de Patos:
- Um prédio situado na Avenida Epitácio Pessoa nc 1.521,
transcrito no Livro 3-R, às fls. 29,
sob o nv de ordem 19.997, em 10
de julho de 1970, do Cartório de
Registro de Imóveis E. 'I'orres, em
João Pessoa, Paraíba, objeto de
um direito real de hipoteca sendo
credora a Caixa Econômica Federal da Paraíba.
Art. 2Q O excesso de confisco que
porventura vier a ser apurado, na fase

de execução, será restituído ao confíscado.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 4Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO Nº 71.696 - DE 12
J ANEIRQ DE 1973

DE

Confisca bens do cidadão Irineu: Batista Câmara, domiciliado no MU7l'lciuio de Altônia, Patrimônio São
Jorge, no Estado do Paraná, para a
reparação de danos causados ao patrimônio público, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem os
artigos 8°, do Ato Instdtucion-il nv 5,
de 13 de dezembro de 1968 1ç' e 39,
do Ato Complementar nv 42 de 27 de
janeiro de 1969, e tendo em vista o
que consta dos autos de Investdgaçâo
Sumária no 328-70, da Comíssâo Geral
de Investigações, decreta:
Art. 19 São confiscados e i ncorporados ao patrimônio do Município de
.Iapurá, no Estado do Paraná, nos termos dos artigos 19 e 3,9, do Ato Complementar nc 42, de 27 de janeiro de
1969 os seguintes bens de Irineu Batist~ Câmara, brasileiro, maior, viúvo,
motorista. residente no Município de
Altônia, Patrimônio São Jorge, no
Estado do Paraná:
_ Direitos sobre o imóvel situado na cidade de .japurá, Estado do
Paraná, na data de terra ri" 1
(um), da quadra 11 (onzer . do
perímetro urbano daquela cldace.
compreendendo lote de terreno e
duas casas de tijolos, o qual se
encontra averbado à margem oa
inscrição no 12, livro 8. Auxil~ar
11, fls , 176, do Cartório de RegIStro de Imóveis, 19 Oficio, de Londrina.
Art. 29 O excesso de confisco que)
porventura, vier a ser apurado, na
fase de execução, será restituído ao
confiscado.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

AlTOS DO POnER EXECUTIVO

Art. 49 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.O

71.697 1973

DE

15

DE

JANEIRO DE

Altera dispositivo do Decreto número 65.312, de 9 de outubro de 1969,
que regulamentou o Decreto-lei número 610, de 4 de junho de 1969, que
criou os Quadros Complementares
de Oficiais da Marinha.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111 da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Os artigos 21, 22, 23 e 24 do
Decreto n.v 65.312, de 9 de outubro de
1969, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. As vagas de PrimeiroTenente serão preenchidas por
antigüidade, por Segundos-Tenentes, que tiverem:
a) dois anos de interstício;
b) habilitação nos exames, €Gtãgícs ou cursos que lhes forem
determinados;
c) sido classificados em mais
de 50% das informações semestrais relativas à proríctêncía em
categorias iguais ou superiores
a Aceitável."
"Art. 22. As vagas de CapitãoTenente serão preenchidas por
Primeiros-Tenentes que tiverem:
a) quatro anos de interstício;
b) habilitação nos exames, estágios ou cursos que lhes forem
determinados;
c)
dois anos de comissões na
Força de FUzUerros da EsqUadra
e/ou Força de S-egurança e/ou
Embarque e/ou C o m a n d o de
Apoio, excetuados os períodos relativos a cursos, estágios e exames; e
d) sido classificados em mais
de 60% das informações semestrais relativas à proficiência, em
categorias superiores a Aceitável.
Parágrafo único. As promoções
serão feitas dentro das cotas de

33

uma vaga por merecimento e uma
por antiguidade".
"Art. 23. As vagas de Oapítãcde-Corveta serão preenchidas por
Capitães-Tenentes que tiverem:
a) seis anos de interstício;
b) habilitação nos exames, estágios ou cursos que lhes forem
determinados;
c) dois anos de comissões na
Força de Fuaíleíros da Esquadra
e/ou Força de Segurança e/ou
Embarque e/ou Comando de
Apoio; e
d) sido classificados em mais
de 70% das informações semeatrais relativas à proficiência em
categorias superiores a Aceitável.
Parágrafo único. As promoções
serão feitas dentro das cotas de
três vagas por merecimento e urna
por antiguidade".
"Art. 24. As vagas de Capitãode-Fragata serão preenchidas por
merecimento, por Capitães-deCorveta que tiverem:
a) cinco anos de ínterstícío;
b) habilitação nos cursos, estágios e exames que lhes forem determinados; e
c)
sido classificados em mais
de 70% das informações semestrais relativas à proficiência, em
categorias superiores a Aceitável" .
Art. 2.°· Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N9 71.698 DE
JANEIRO DE 1973

15

DE

Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro)
meses, na forma
estabelecida na Lei n9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ID, da Constituição e
tendo em vista o disposto no ~ '2 Q,
do artdgo 19, da Lei nv 5.451, de 12
de Junho de 1968, decreta:

\

"

/r;
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Art. 19.
Para reconstituição dos
salários reais médios dos últimos 24

(vinte e quatro) meses, conforme es-

tabelecido no § 29, do artigo 1Q, da
Lei nv 5.451, de 12 de junho de 1968,

serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários coe meses correspondentes, para os acordos
coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de janeiro de 1973.

Mês

Coeficiente

Janeiro de 1971
Fevereiro de 1971
Março de 1971
Abril de 1971
Maio de 1971
Junho de 1971
Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971

1.41
1,38
1,36
1,34
1,33
1,31
1,28
1,25
1,24
1,22
1,21
1,19
1,17
1,15
1,13
1.11
1,10
1.09
1,08
1,06

Outubro de 1971

Novembro de 1971
Dezembro de 1971
Janeiro de 1972
Fevereiro de 1972
Março de 1972
Abril de 1972
Maio de 1972
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
1,05
Outubro de 1972
1,03
Novembro de 1972
1,02
Dezembro de 1972
1,01
Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçàc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1973;
da Independência e 85Q da
República.
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EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N.O 71.699
JANEIRO DE 1973

DE

16

DE

Autoriza o funcionamento da FacuUiade de Ciências Humanas de Olinda,
mantida pela Associação Instrutora
Missionária de ouna«, Pernambu-

co.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-.

tigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 19:J8,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842. de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n.v 219.105-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Iunctonamenta da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, com os cursos de:
Pedagogia, Habilitação em Magistério
das disciplinas pedagógicas em nível
de 2:° grau, Orientação Educacional para 1.0 e 2.° graus, Educação ue
Excepcionais e Administração Escolar
de 1.0 e 2.° graus; Letras, habilitação:
Português-Inglês e Pcrtuguês-Francês ;
Psicologia (Licenciatura), ma n t i ct a
pela Associação Instrutora Mísstonária, com sede na Cidade de Ollnda,
Estado de Pernambuco.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N,". 71. 700 DE
JANEIRO DE 1973

16

DE

TOrna sem efeito aproveitamento de
disponível, no Ministério da Saúde.
e cancela a disponibzlidade do mes-

mo.

O Presidente da Rapúbllca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o que consta dos Processos n.es 1.827-70 e 1.828-70, do Departamento Admínístrativo do Pessoal c.,
vil (DASP.), decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Guarda Sanitário,
código GL-201.5.A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Saúde, de João Felix da Silva
Filho, constante do Decreto n,» 70.273,
de 9 de março de 1972, publicado no
Diário Oficial de 13 seguinte.
Art. 2.° Fica, igualmente cancelada,
a partir de 2 de junho de "1972, a diaponíbilídade do servidor mencionado
no artigo anterior.
Parágrafo único. O concelamento de
que trata este artigo desvinculá o ser-

ATos DO PODER EXECUTIVO

vidor do Serviço Público, a partir da
data indicada.
ATt. 3.° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárfo .
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Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mârio Lemos
DE

16 DE

JANEIRO DE

1973

Altera o Decreto ':'lo 60.544, Q1:J 7 de abril de 1967, que aprovou o Quadro tmico
de Pessoal da Universidade Federal da Paraíba, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artãgo 81. item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigc 56,
da LeI n" 3.780, .de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. I" Fica alterado, na forma do anexo, o Decreto nv 60.544, de 7 de
abril de 1967. que aprovou o Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal da paraíba, a fim de remanejar cargos, sem aumento de despesa, e
aplicar a proporcionalidade de que trata o artigo 20, da Lei n« 3.780, de 12'.
de julho de 1960.
Art. 2" Ficam suprimidos 78 (setenta e oito) cargos de Professor de
Ensino Pré-Primário f: Pr ímárío, Código EC-514.11, para compensar a deapesa com a medida a que se refere o presente Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo ,
Brasíüa, 16 de janeiro de 1973; 1520 da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo relativo ao presente decreto .foi publicado no
DECRETO N'l

71. 702

-

DE

16 DE JANEIRO

DE

D.O. de 22-1-73.

1973

Dispõe sobre o Qua'dro de Pessoal da Escola Técnica Federal Celso Suckow
da Fonseca e dá outras providências.
l i Presidente da Repúbrica. uasndo da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. e tendo em vista o disposto no artigo 28,
da Lei n'' 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, no artigo 20, da Lei nv 3.780, de
1':l de julho dê 19fiO, e o que consta do Processo nv 5.109, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica transformada, na forma das tabelas numéricas anexas, que
sao partes Integrantes deste decrete. em Parte Suplementar, a atual Parte
Especial do Quadro de Pessoal da Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca, de acordo com o artigo 28, da Lei n- 3.552, de 16 de fevereiro de:
1959, e aplicada aos respectrvos cargos a proporcionalidade prevista no artigo 20, da Lei n? 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 29 As medidas de que trata o artigo anterior não acarretam aumento de despesa, ficando suptfmídos 5 <cinco) cargos atualmente vagos.
~rt. 30 Os cargos compreendidos nas tabelas numéricas a que se refere
o artigo 1"' continuam providos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4\' Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrárío ,
'
Brasília, 16 de janeiro de 1973; 1520 da Independência e 85" da

Repubfíca

EMíLIO G,

MEDICI

Jarõae G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D. O. de 18
de janeiro de 1973.
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DECRETO N." 71.703 -

DE

16

DE

JANEIRO DE 1973

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura,
servidores em disponibilidade do
Instituto Nacional de Preouiéncui
Social, e dá outras nromâencios,

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81. item H'I, da Constituição, e
'tendo em vista que ao caso é de aplt-

car-se, par analogia, o disposto no
artigo 99, 2.°, do Decreto-lei TI.o 200,
ê

de 25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 8.° do Decreto n.s 65.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:

Art. 1.0 Ficam aproveitados, nos
cargos abaixo indicados, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educação e Cultura, os seguintes disponíveis do Quadro de Pes-

soal do Instituto Nacional de Previdência' Social, mantido o regime jurídico dos servidores:
I) no cargo de Professor de Práticas
Educativas, código EC-511.19:
a) Anibal Rodrigues de Almeida, em
vaga decorrente da aposentadoria' de
Alceste Bronco Dias;
b) Agenor do Nascimento, em vaga
decorrente da aposentadoria de Alice
Serra Mendes;
c) Zeny de Azevedo, em vaga decorrente da aposentadoria de Arltnda de
Melo Rocha;
d) Jerusa Camões, em vaga decorrente da aposentadoria de Audifax
Barreto Duarte;
e) Adhemar Salde em vaga decorrente da aposentadoria de Air Chagas
Pereira Torres;
1) Lygta Prata Soares, em vaga decorrente da aposentadoria de Aurora
Saraiva;
g) Antonieta Ferreira Pízarro, em
vaga decorrente da aposentadoria de
Benedito de Carvalho;
h) Maria Kastrup de Seguier, em
vaga decorrente da aposentadoria de
Daysl Laberg de Vasconcelos;
i) Olga Sã de Brito, em vaga decor'Tente da aposentadoria de Desírée Tapajós Jasen da Silva,
II - no cargo ae Inspetor de Alunos, código EC-204.10.B:
Adonis Pereira, em vaga decorrente
da aposentadoria de Constança Gu imarâes Matos.

Art. 2.° O disposto neste ato não homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento. venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas admínísteativas
vigentes.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social
remeterá ao do Ministério da Educação e Cultura, no prazo de 30 (trinta,
dias, contados da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo l.C.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

DECRETO N." 71.704 JA.NEIRO DE 1973

DE

16

DE

Dispõe sobre retiticução de enquadramenta de funcionários do Ministêrzo
da Educação e Cultura, e dei outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU. da Constituição, e tendo
em vista o disposto no parágrafo úmco do artigo 23, da Lei n,» 4.069, de II
de junho de 1962, e o que consta do
Processo n.s 5.561-72 do Departamento Administrativo do Pessoal Civil', decreta:
Art. 1.0 Ficam retificados, na forma da relação anexa, que é parte íntegrante deste decreto, os anexos do Decreto n.o 64.126 de 19 de fevereiro o1969, que aprovou o enquadramento de
servidores do Ministério da Educação
e Cultura, amparados pela Lei número 4.069, de 11· de junho de 1962, para
efeito de excluir dois cargos de êscrevente-Datilógrafo, AF-204.7 e incluilos na série de classes de Assistente de
Educação, EC. 702.14. A.
Art. 2." As retificações de enquadramento de que trata este Decreto vígoram, para todos. os efeitos, a partir de
15 de junho de 1962.

Art. 3.° As disposições deste Decreto
não homologam situação que, em. race
de sindicância ou Inquéríto admínistrativo venha a se considerar nula,
ilegal ~u contrária às. npr~as administrativas vigentes aplicáveis a especie ,
Art. 4.° o órgão de pessoal competente apostilará os titulas dos funcionários abrangidos por este Decreto,
expedindo portarias declaratórias aos
que não os possuam.
Art. 5.° A despesa decorrente da
execução deste Decreto cor~erá à conta dos créditos orçamentáríos próprios
do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152.° da jndependêncía e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. 19
foi publicado no D.O. de 17-1-73.
DECRETO N.o 71. 705
JANEIRO DE 1973

DE

16

DE

Retifica o enquadramento de servidor
da Universidade Federal de Pernambuco, amparado pelo parágrafo
único, do artigo 23, da Lei -n» 4.069,
de 11 de junho de 1962.

em vista o disposto na Lei n.v 4.069, de
11 de junho de 1962. e o que consta do
Processo n.o 2.557-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, de·
ereta:
Art. 1.0 Fica retificado o enquadramento dos servidores da Universidade
Federal de Pernambuco abrangidos
pelo parágrafo único, do artigo 23,· da
Lei n.s 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelo Decreto n.« 51. 766, de
1 de março de 1963, e retificado pelos de n.ss 60.880, 62.416, 64.298, e
66.012, respectivamente de 21 de junho
de 1967, 15 de março de 1968, 1 de
abril de 1969, e 30 de dezembro de 1969,
para o efeito de corrigir o enquadramento de Paulo Vieira Carneiro, de
Artifice de Manutenção, código
.
A-305.6, para Ferramenteiro, código
A-1711.8.A.

Parágrafo único. A retificação a
que se refere este artigo prevalece,
para todos os efeitos, a partir de 15 de
junho de 1962.
Art. 2.° O órgão de pessoal competente apostllará o titulo do servidor
abrangido por este decreto.
Art. 3.° A despesa com a execução
deste decreto será atendida com os recursos próprios da Universidade Federal de Pernambuco.
Art. 4,° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

o Presidente da República, usando
das atrfbuiçôes que lhe confere o artago 81, item IIl, da Constituição, tendo
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EMíLIO' G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DE

16 DE

JANEIRO DE

1973

Retifica o Decreto n" 70. 844, õe 17 de julho de 1972, que alterou o Decreto
n P 61.583, de '20 de outubro de 1967, que aprovou o Quadro lJnico de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dá outras pro-

ouumcsae.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constttutção, e tendo em vista o artigo 56, da Lei numero
3.780, de 12 de julho de 1960. e o que consta dos Processos ri-s 5.136 e 5,137,
de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. P Fica alterado, na forma do anexo, que é parte integrante deste
Decreto, o Q.uadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de -Ja-
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neiro, aprovado pelo Decreto nv 61.583, de 20 de outubro de 1967, para o
fim de:
a)

reestruturar cargos em comissão e funções gratificadas e incluir ou-

(,"05 omitidos quando da pubhcaçào do Decreto n" 70.844, de 1972, destinados

ao funcionamento de novas unidades universitárias resultantes da Reforma
Administrativa, consubstanctada no respectivo Regimento Interno da Reitoria, aprovado pelo Conselho Universitário;
b) incluir cargos, a partir de 1 de janeiro de 1966, mantidos os respectivos ocupantes, transferidos do Ministério da Agricultura para a trníversí-

c.ace, por torça do artigo 56 de LeI

n.s 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965. e

que deixaram de constar do Decreto n.s 61.583, de 20 de outubro de 1967;
c) excluir cargos, com os respectivos ocupantes, em virtude de omissões
havídas quando do processamento da retificação efetuada pelo Decreto número 70.844, de 17 de julho de 1972.
Parágrafo único. Por torça do disposto neste artigo,· ficam alterados os
quantitativos das classes singulares abrangidas, registradas nos mencionados
. diplomas.
Art. 2° Aos funcionários a que alude o item b, do artigo -10, deste Decreto,
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nv 61.583, de- 20 de
outubro de 1967.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor 'na data da sua publicação, revogadas as -dtsposrçõea em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973; 1520 da Independência' e 85' .da
República.
EMíLIO G. MEHCI

Jarbas G.

o

eoeearmtio ,

anexo mencionado no art. li? foi publicado no D.O. de 18-1-73.

DECRETO

N.O

71.707 - DE -16' DE
1973

JANEIRO DE

Reorganiza o Departamento Geral de
Serviços do Mímstérío do Exército e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e de
acordo com o disposto no artigo 46. do
Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro
de 1967. decreta:
Art. 1.0 O Departamento Geral de
serviços, órgão de direção setorial do
Ministério do Exército, passa a ter a
seguinte organização geral:
1) Chefia
2) Diretorias.
Art. 2.° A Chefia do Departamento
Geral de Serviços compreende:
1) Chefe
2) Vice-Chefe
3) Gabinete
4) Assessorias
5) Divisão Administrativa.

Art. 3.° As Diretorias integrantes do
Departamento Geral de Serviços
são:
1) Diretoria de Material de Intendência
2) Diretoria de Subsistência
3) Diretoria de Transportes
4) Diretoria de Assistência Social
5) Diretoria de Remonta e Veterinária
6) Diretoria de Saúde
7) Diretoria de Processamento de
Dados.
Art. 4.° AB Diretorias de Remonta e
Veterinária, Saúde e Subsistência, privativas do post-o de General-de-Dlvísão, terão um General-de-Brigada
gubdírctor, pertencente respectivamente aos Quadros dos Serviços de
Veterinária, Saúde e Intendência.
Art. 5.° O Ministro do Exércit-o expedirá os atos complementares para. a
execução deste Decreto,
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogados os Decretos n.v 68.274, de 19
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971 Decreto número
de fevereiro de 1 de~embro de 1971, e
69.842, d~ 27. d_e em contrário.
demais dlSPOSIÇO es janeiro de 1973;
Brasília, 16 de dência e 85.° da
152.0 da Indepen
. cr
República.
EMíLIO G. ~EDI

-

orlando Gezsel

71 708 .-

DECRET~:~o DE 1973

DE

16

DE

. namento de um
Autoriza o func~çãO Técnica, 110
centro de EdU9cano de Lins .....•
Instituto AmerSãO paulo, Lins, ss(CETIAL),. depaulo.
tado de sao

República, usando
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EM L I O
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-
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1 709 -- DE 16 DE

DECRETO N9 7.

JANEIRO DE

1973

.
menta da Escola
Autoriza. a fun~zg,ngação Físic;.a de
superwr de.
u ela Fundaçao ReAvaré, mantziU!!.,Z de Avaré, Avagional Educac20f fAN
ré, São Paulo.

d República, usando
O Presidente a lhe confere o ardas atribuições que

tígo 81, item llI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de. 9 de setembro de 1969,
e tendo em VISta o que consta do Prot.
GM/BSB 7.644-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior de Educação FísIca de Avaré, mantida peja
Fundação Regional Educacional de
Avaré, com sede na cidade de Avaré, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 19731520 da Independência e 859 dá
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9

71.710 - DE 16
1973

DE

JANEmo DE

Au~rt~

a cessão, sob a forma de utiçratuua., do terreno que
menciona, situado no Estado da

íizcçtio

Guanabara.

O Presidente da República

usando
da atribuição que lhe conferé o artL
go 81, item IIl, da Constituição e
tendo em vista o artigo 19 do Decr~tow
lei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967
'decreta:
'
Art. 19 Fica autorizada a cessão
sob a forma de utilização gratuita, aO
Estado da Guanabara, do terreno de
acrescidos de marinha, com 2.740,00·
m2 (dois mil, setecentos e quarenta
metros quadrados), situado na Rua
Carlos Seidl nc 910, designado por
área B, no referido Estado, de acordo
com os elementos constantes do pro,
cesso protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nc 50.660, de 1968.
Art. 2Q O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina ao Corpo
Marítimo de Salvamento.
Art. 39 A cessão se tornará nula
sem direito a qualquer indenização'
inclusive por benfeitorias realizadas'
se ao imóvel, no todo ou em parte:
for dada destinação diversa da prevís,
ta no artigo 2Q, ou, ainda, se houver
inadimplemento de cláusula do con.,
trato que será lavrado em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
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Art. 4Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152Q da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

85'? da

Antônio Delfim Netto
DE

16

DE

JANEIRO DE 1973

Autoriza o Ministro da Fazenda a coaceder a garantia da União para as
operações externas que especifica.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artd;
go 81, item IH, da Constituição, de,
ereta:
Art. 19 E' o Ministro da Fazenaa
autorizado a conceder a garantia da
União para as operações externas que
ao "Líght.Servíços
de
Eletricidade
S. A." pretende contratar com o
Banco Internacional de Reconstrução
e Desenvolvimento e a "Export Deve.
lopment Corporation (Otawa, Cana..
dá)", objetivando a aquisição de equipamentos destinados à expansão doa.
seus serviços de transmissão e distri..
buíção de energia elétrica.
Parágrafo único . As operações a
que se refere este artigo são, respeetivamente, de US$20,OOO,OOO.00 (vinte
milhões de dólares norte-americanos)
e Can.$ 26,500,000.00 (vinte e seis mlIhões e quinhentos mil dólares cana.
denses) , as quais serão objeto de ga.
rantia direta.
Art. 2Q O Ministro da Fazenda po...
eterá exigir a prestação de contragarantias apropriadas e cobrar, pela ou,
torga do aval, quantia igual àquela
correspondente à indenização devida
pelo Tesouro à favorecida pela trans..
Ierêncía de imóveis que não integravam o conjunto de bens e instalações
da Estrada de Ferro Corcovado, entregue à União em março de 1972.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 16 de janeiro de 1973;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DE

Autoriza a reversão, ao patrimúnio do
Município de Guararapes, Estado de
São Paulo, do terreno que mencio-

na.

MÉDICI

DECRETO N9 71. 711 -

DECRETO NQ 71. 712 - DE 16
JANEIRO DE 1973

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constituíção, e
tendo em vista o disposto no artigo
195, do Decreto-lei ns 200, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo de
no 900, de 29 de setembro de 1969, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a reversão ao patrimônio do Município de
Guararapes, Estado de São Paulo, do
terreno com 121.000,00m2 (cento e
vinte e um mil metros quadrados), situado na Fazenda Baguassu, Bairro
Três Pontes, naquele Município, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o no 400.860, de
1972.

Art. 2° A reversão se efetivará
mediante termo, que será lavrado em
livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO NQ 71. 713 - DE 16
JANEIRO DE 1973

DE

Extingue o Centro Region.al de Pesquisas Educacionais de Salvador e
dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da competência que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição decreta:
Art. 1Q E' extinto o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de
Salvador, instituído pelo Decreto
número 38.460, de 28 de dezembro de
1955, junto ao Instituto Nacional de
Estudos Pedagógicos do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 29 Fica o Ministério da Educação e Cultura autorizado a transferir à Universidade Federal da Bahia,

ATos DO PODER EXECt;TIVO

a título de doação, os bens móveis e
imóveis até então destinados às atividades do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de Salvador.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
1520 da 'Independência e 35Q da
República.

revogadas as disposições em con,
trário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152. da Independência e 85. da
República.
Q

DECRETO N.o 71.714 JANEIRO DE 1973

DE 18 DE

Q

EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N.Q 71. 715 -- DE 16
JANEIRO DE 1973

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho.
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DE

Estabelece as proporções a serem
observadas na fixação do número
mínimo de vagas referentes ao ano

de 1972.
O Presidente da República, usando

Estabelece as proporções a serem
observadas na fixação do número
mínimo de vagas referentes ao ano

de 1972.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constãtulçãc,
e tendo em vista o disposto no § 4.°.
do artigo 103, da Lei n.s 5.774, de
23 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1. São fixadas para o ano de
1972 as seguintes proporções, a serem
observadas no cálculo do número mínimo de vagas para os dívcracs postos dos diferentes Quadros de Oficiais
das Armas, dos Serviços e de Material Bélico:
- Coronel ...............• . . . • ] 18
- Tenente-Coronel
1/15
- Major
.112.0
Art. 2. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Q

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 4.°,
do artigo 103. da Lei n.s 5.774, de
23 de dezembro de 1971, decreta:
Art. Ls São fixadas para o ano de
1972 as seguintes proporções, a serem
observadas no cálculo do número mt ..
nimo de vagas para os diversos postos dos diferentes Quadros de Oficiais de Administração e de Oftr-Iais
Especialistas :
- Capitão
1/10
- l. Tenente
1/20
Art. 2.
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasma," 16 de janeiro de 1973;
152. da Independência e 85.0 da
República.
Q

Q

Q

EMíLIO G. MÉDICI

Q

DECRETO NQ 71.716 -

Orlando Geisel

DE

16 DE JANEIRO

DE

1973

Dispõe sobre o Quadro único de Pessoal da Universidade Fed'eral Rural do
Rio de Janeiro, e aá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuição, e tendo em vista o disposto no artigo 20, ~a
Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, bem assim o que consta do Processo numero 5.138, d- 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, na forma do Anexo I, que constitui parte integrante deste Decreto. o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto n- 61.583, de 20 de outubro
de 1967, alterado pelo Decreto n'' 70.844, de 17 de julho de 1972, para- fundir
a Parte Especial com a Parte Permanente e corrigir a proporcionalidade das
respectivas séries de classes na conformidade do que dispõe o artigo 20, da
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Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decreto n'' 48.921,
de 8 de setembro de 1960.

Art. 2.° A alteração de .que trata este Decreto não acarretará aumento de
despesa, ficando, para tanto. suprimidos 12 (doze) cargos vagos de -conformidade com o Anexo II.
Art. 39 O provimento dos cargos vagos, da Parte Permanente, será processado na forma da legislação em vigor.
Art. 4.° Os cargos integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
continuam preenchldoa pelos seus atuais ocupantes.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlta,
República

lã

EMíLIO G.

de

janeiro

de

1973; 1520

da Independência

e

85° da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 1º foi publicado no D.a. de 24-1-73.

DECRETO N° 71.717 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1973

81, item IIl. da Constituição, e tendo
em vista o artigo 46, do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de 1967,

Dispõe sobre o pagamento da eratificaçãc de representação 'POT erercicio no Gabinete do Serviço Nacional de Informações.

decreta:
Art. 1.0 A atual Escola de Marinha
Mercante do Pará é transformada em
Centro de Instrução, destinado à formação, aperfeiçoamento e ao adestramento do pessoal das categorias profissionais da Marinha Mercante e
demais atividades correlatas.
Parágrafo único. O centro de Instrução a que se refere este artigo, com
sede na cidade de Belém, Estado do
Pará, é subordinado à Diretoria de
Portos e Costas, do Ministério da Marinha. e terá a denominação Centro
de Instrução " Almirante Braz de
Aguiar" .

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 Aplica-se o disposto no Decreto n.c 66.730, de 16 de junho de
1970, aos servidores do Gabinete do
Serviço -Nacional de Informações.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor em t de janeiro de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152.9 õe Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Carlos Alberto da Fontoura

DECRETO N.O 71.718
JANEIRO DE

DE

1973

16

DE

Transforma a Escola
de
Marinha
Mercante do Pará em
Centro de
Instrução,
com
a
tienominaçõo
"Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar" 'e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

Art. 2.0 O Centro de Instrução
"Almirante Braz de Aguiar" terá sua
organização e atividades regidas por
Regulamento próprio, a ser apresentado pelo Ministério da Marinha, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de publicação deste
Decreto.
Parágrafo umco. Enquanto não
for aprovado o seu Regulamento, o
Centro de Instrução "Almirante Braz
de Aguiar" será regido, no que for
aplicável, pelo Regulamento para as
Escolas de Marinha Mercante.

Arros
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Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
N.o 71.719 - DF. 16 DE
JANEIRO DE 1973

Fixa as proporções para o cálculo do
número mínimo de vagas que deveriam ser abertas em 1972 para a
aplicação da Cota Compulsória no
Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ° item
lII, do Artigo 81 da Constituição, e
tendo em vista.o disposto no § 4.°,
do Artigo 103, da Lei n,e 5 .'774, de
23 de dezembro de 1971, decreta:
Art; 1.0 Para fins de aplicação da
Cota Compúlsórfa, ficam fixadas para
o ano de. 1972, na forma do disposto
"nos itens IV, V, VI e VII do Artigo
103 da _Lei n." 5.774, de 23 de oezembro de 1971, as, proporções abaixo
'discriminadas para os diversos cor;
pos e Quadros dos oncíaís da Marinha:
CORPO

ou

QUADRO

II -

Proporções:
1/8

1115

. . . . . . . . ..

1/20

Corpo de Fuzileiros Navais

Capítâea.de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capitães-de-Corveta
LlI -

1/8
1/15
1120

Corpo de Engenheiros

e Técnicos Navais

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata

1/8
1/15

Capitães-de-Corveta
1/20
IV - Corpo de tntenaentee
da Marinha

Capitães-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Capítãea-de-Corveta

1/8
1/15

1/20

V - Corpo de Saúde da Marinha
a) Quadro de Médicos

Oapitãee-de-Mar-e-Guerra
Capitães-de-Fragata
Oapitães-de-Oorveta
,

1/20

Quadro de Oficiais Aiuauoree

Quadro de Oficiais Auxiliares
da Marinha
Capitães-de-Fragata
1/4
Capitães-de-Corveta
1/10
Capitães-Tenentes
1/15
b) Quadro de Oficiais AuxiHares
do Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-de-Fragata
1/4
Capitães-de-Corveta
1110
Capitães-Tenentes
1/10
c) Quadro de Oficiais Músicos do
Corpo de Fuzileiros Navais
Capitães-Tenentes
.
1/10
Primeiros-Tenentes
,.
1/20
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na: data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
a)

EMÍLIO' G. MÉDICI

Capitães-de-Fragata

Capltães.de-Corveta

VI -

Aâiuoerta de Barros Nunes

I . ....;... Corpo da Ar11wda

Capitães-de-Mar-e-Guerra

b) Quadro de Farmacêuticos

Capítães-de-Mar-e.Guerra ..... 1/8
Capitães-de-Fragata
,..... 1/15
Capítâes.de-Corveta
!!20
c) Quadro de cirunnãee-trenustos
Capitães-de-Mar-e.Guerra
1/8
Capitães-de-Fragata
1/15
Capitães-de-Corveta

DECRETO
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.
.
.

1/8
1/15
1/20

DECRETO N° 71. 720 - DE 17
JANEIRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra no
distrito de Itaquera, município de
São Paulo, no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, tendo em
vista o disposto no artigo 151, letra o,
do Código de Águas, no Decreto-lei..
n" 3.365, de 21 de junho de 1941 e o
que consta do DNAEE 7.741-66, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
áreas de terra situadas no distrito de
Itaquera.. município de São Paulo, no
Estado de São Paulo, necessárias à relocação do trecho da via de acesso às
propriedades particulares, atingido pela construção da estação Terminal Leste.
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Art. 2° As áreas de terra referidas no artigo anterior compreendem

aquelas constantes da planta de .....
n- 389.229, apresentada no processo
DNAEE n- 7.741-66.
Art. 3° Fica autorizada a LIGHT ~
Serviços de Eletricidade S. A. a promover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da Iegísla-

ção vigente.
Parágrafo único. Nos termos do ar-

tigo 15, do Decreto-lei n« 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei. nv 2.786, de 21 de maio de 1956,

fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência, no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
abrangidas por este Decreto.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 19n;
152" da Independência e 83" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 71.721 - DE 17 DE
JANEIRO DE 1973
Outorga à Centrais Elétricas de Goiás
S. A. concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do
rio Corrente, no município de Sítio
D'Abadia, Estado ,de GOiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição nOS
termos dos artigos 140, 150 e 164 letra
a, do Código de Aguas, e tendo em vista o constante do processo DAG 4.115
de 1962, decreta:
Art. 1" E' outorgada à Centrais Elétricas de GOiás S. A., concessão para
o aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do rio Corrente, situado no municipio de sitio D'Abadia.
Estado de Goiás.
§ 1" A energia produzida se destina
ao serviço público de distribuição de
energia elétrica nos municípios de
Mambai, Damianópolis e sitio D' Abadia, no Estado de Goiás.
§ 2" A concessionária fica autorizo da
a estabelecer os sistemas de produção,
transmissão e distribuição, constantes
dos projetos aprovados e obrigada a
cumprir o disposto no Código de Águas,
leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 2" A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual os bens e instalações que,
no momento, existirem em função los
serviços concedidos, reverterão à
União.
Art. 3" A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas, devendo entrar com o
respectivo pedido até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo- de vígencia,
sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de ,1973;
152" da Independência e 85 da
U

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 71.722 JANEIRO DE 1973

DE

17 DF;

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de eerotaao aâmmietranca, faixas de terra destinadas à
passagem de linhas de transmissáo,
no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n? 35.851, de 16 de
Julho de 1954, e o que consta do processo DAG 4.115-62, decreta:
Art. 1" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas nas faixas de 6 (seis)
metros de largura, tendo como eixo as
linhas de transmissão estabelecidas
entre a Usina Mambaí-Entroncamento, -Entrocamento-Sítlo D' Abadia, Entroncamento-Darníanópolís e Damíanópolis-Mambaí, nos municípios de
sitio D'Abadia, Damianópolis e Mambar, no Estado de GOiás, cujos projetos e plantas de situação foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo DAG numero
4.115-62.

Art. 2" Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal

Arras DO PODER EXECUTIVO

se fizer necessário, para a passagem
das linhas de transmissão referidas no
artigo primeiro.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência de servidão administrativa necessária em favor da Centrais Elétricas de Goiás s. A., para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa concessionária de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso às áreas de servidão
através de prédios servientes desde
que não haja outra via praticável.
S 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão,
abstendo-se, em consequêncía, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer
atos que embaracem ou causem danos,
Incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado
porte.
S 29 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição de
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365, de
21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n- 2.786. de
21 de maio de 1956.
Art. 41' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.723 - DE 17
JANEIRO DE 1973

DE

Concede autorização à Centrais Elétricas de Carazinho S .A. .
ELETROCAR, para funcionar como
empresa de energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttêo 81, item IH, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n- 938, de
8 de dezembro de 1938, e tendo em
vista o que consta do processo ..... "
DNAEE 705.540-68, decreta:
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Art. 1° E' concedida à Centrais Elétricas de Carazinho S.A. .
ELETROCAR, com sede na cidade de
Carasinho, município de mesmo nome, Estado do Rio Grande do Sul, autorização para funcionar -como empresa de energia elétrica, ficando
obrigada a cumprir o disposto no Código de Aguas, leis subseqüentes e
seus regulamentos.
Art. 2° O presente Decreto entrara
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júmor

DECRETO NI' 71.724 - DE 17 DE
JANEIRO DE 1973
Outorga concessão à Centrais Eletricas
de Carazinho S. A. e dá outras pro-

oiâencíae .

O Presidente Qa República usando
da a.tribuição que lhe confere'o artigo
81, ítem IH, da Constituição, e nos
termos dos artigos 140, 150 e 164 do
Código de Aguas, e tendo em vista o
constante do processo DNAEE número 705.540-68, decreta:
Art. 1° Fica restringida a área de
concessão da Companhia Estadual de
Energia Elétrica, do Rio Grande do
Sul, mediante a exclusão do Municipio de Chapada, objeto da Portaria
nc 372, de 20 de maio de 1969.
Art. 2Q E' outorgada à Centrais
Elétricas de Carazinho S. A. concessão
para o aproveitamento. da energia hidráulica; a) do rio da Glória, no município de Carazinho; b) de um ·desnível do rio Puitã, no município de
Tapera, onde está situada a usina Colorado: e c) de um trecho do rio da
Várzea. no distrito de Almirante Tamandare, município de Carazinho
onde está instalada a usina Mata Co~
bra, todos no Estado do Rio Grande
do Sul, ficando autorizada a receber
suprimento de energia elétrica da
Companhia Estadual de Energia Elétrica, do Rio Grande do Sul.
§ 11' A energia produzida se destina
ao serviço público de energia elétrica
para distribuição nos Municípios de
Carazinho, Chapada e Selbach, no Estado do Rio Grande do Sul.
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§ 2° A concessionária fica autorizada
a desmontar as instalações elétricas

das usinas Sarandi ] e Sarandi II e

a linha de transmissão que as interliga à subestação de Carazinho.
§ 30;> A concessionária fica obrigada
a apresentar, no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, os projetos da reforma
da linha de transmissão que parte da
usina Colorado e vai até à subestação
de Carazinho e da rede de dlstrtbuíçac
de Carazinho, de acordo com o relatório da vistoria realizada pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, constante do processo ."'"
D.N .A.E.E. n- 705.540-68, bem como
os projetos referentes aos sistemas de
distribuição e transmissão dos municípios de Chapada e Selbach, Estado
do Rio Grande do Sul.
§ 4° A inobservância do prazo fixado
no parágrafo anterior sujeitará a concessionária às penalidades previstas na
legislação de energia elétrica em vigor
e seus regulamentos.
§ 51' O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 39 Fica transferida à Centrais
Elétricas de Carazinho S. A. a totalidade dos bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia
elétrica no Municipio de Oarasínho,
dos quais era titular o aludido município e cuja uncorporação ao patrimônio da mesma foi procedida em
Assembléia Geral de Constituição,
realizada em 18 de dezembro de 1967
e retificada na Assembléia Geral. Extraordinária de 4 de junho de 1971.
Art. 4° A presente concessão VIgorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.

Art. 5° Findo o prazo de concessão,
os bens e instalações existentes em
função exclusiva dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6° A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a ser
estipuladas .
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a qUE' se
refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, sob pena de seu stlêncto ser
interpretado como desistência da renovação.
Art. 79 O presente Decreto entrará
em vigor na data do sua publicação,
revogados os Decretos n-s 10.387. de 2
de setembro de 1942, 12.881, de 14 de

julho de 1943, 35.792, de 9 de julho de
1954, 52.580, de 30 de setembro de 1963,
e demais disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

71.725 1973

DE

17 DE

JANEIRO DE

Torna sem efeito aproveitamento, no
Quadro ú'nico de Pessoal da Universidade Fed13ral da Bahia, de disponíveis do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, e dá outras
providências.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 67. da
Lei n'' 1. 711, de 28 de outubro de 1952,
e o que consta dos Processos números
5.454-72 e 5.726-72, do Departamento
Adm1nistrativo do Pessoal Civil ....
(DASP), decreta:
Art. 10 Ficam sem efeito os aproveitamentos. no Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal da Bahia,
constantes dos Decretos nvs 70.061, de
26 de janeiro de 1972, e 70.603. de 23
de maio de 1972, dos seguintes disponiveis pertencentes ao Departamento
Nacional-de Obras Contra as Secas ..
(DNOCS), do Ministério do Interior:
a) José Marcelino dos Santos. José
Naziozeno, José Cupertíno de Andrade, Apclináríc Ferreira dos Santos. Cícero Nascimento, Eugenio Rodrigues e
Júlio Cardoso dos Santos, todos aproveitados em cargos de Artífice de Manutenção, código A-305.6;
bJ José Irandy Ferreira da Silva. Venâncio Gonçalves dos Santos e Maria
Mendes Santos, todos aproveitados em
cargos de Servente, código GL-104.5;
C) João Cordeiro Damasceno, aproveitado no cargo de Pedreiro, cóctlgo
A-IOl.B.A;

d) Clovis da Silva Piau, aproveitado
no cargo de Armazenista, código ....

AF-I02.B.A.

Art. Q,I' Fica cassada, a partir oe 27
de fevereiro de 1972, a disponibilidade
de Clovis da Silva Plau, Armazenísta,
código AF-1ü2.8.A.
Art. 3° O Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas promoverá a
imediata aposentadoria dos disponíveis
considerados incapazes definitivamen-

AII'OS

te em inspeção médica a que foram
submetidos.
Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1973;
1521' da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N" 71.726 - DE 17
JANEIRO DE 1973
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Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de janeiro de 1973;
1529 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

DECRETO N9 71.721 JANEIRO DE 1973
DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Instituto de Previdência e Assistência dos serotaoree do
Estado, e dá outras providências .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arttgo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 67, da
Lei nv 1.711, de 28 de outubro de 1952,
e o que consta do Processo n'' 5.493-72,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de Arquivista, codlgo
EC-303. 7. A, do Quadro dó PeSSO(:l.] ~
Parte Permanente - do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), de Iris Marques da Silva, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do Ministério do Interior,
constante do. Decreto n" 70.134, de 9
de fevereiro de 1972, publicado no Diário Oficial de 10 seguinte:
Art. 2" Fica cassada, a partir de 10
de março de 1972, a disponibilidade do
servidor mencionado no artigo anterior, tendo em vista que não tomou
posse no prazo legal, no cargo em que
foi aproveitado.
Art. 31' Fica excluído do Decreto número 71.052, de 31 de agosto de 1972,
publicado no Diário Oficial de 1 de setembro seguinte, o nome de Jose Batista de Freitas, prevalecendo o seu
aproveitamento no cargo de Servente,
código GL-104.5, do Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência e Asststênela dos Servidores do Estado (IPASE),
processado pelo Decreto nv 70.134, de
9 de fevereiro de 1972.

Regulamenta, para
n 9 5.821. de 10 de
que dispõe sobre
Oficiais da Ativa

DE

17

DE

a Marinha, a Lei
novembro de 1972,
as promoções dos
das Forças Arma-

das.
O Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, .ttem lII, da Constituição, e de.
acordo com o artigo 44. da Lei nv 5.821.
de 10 de novembro de 1972, decreta:
CAPÍl'ULO 1

Generalidades

Art. 19 Este Regulamento estabelece
na Marinha os cri tértos e as condições
que asseguram aos Oficiais da Ativa
- militares de carreira - o·aces,:;ú na
hierarquia mílítar mediante promoções, de forma seletiva. gradual e sucessiva, complementando a Lei nc ..
5.821, de 10 de uovemnro de 1972.
Parágrafo único. Os critérios e condições para as promoções de Oficiais
do Magistério da Marinha, dos Quadros Complementares do Quadro de
Práticos da Armada ce do Serviço de
Assistência Rcltgtosa, por suas peculiaridades, são objeto de regulamentação específica, observadas, quando
aplicáveis, as disposições da Lei mencionada neste arügo e do presente Regulamento.
Art. 29 Com o propósito de permttír que as promoções sejam feitas se-

gundo OS dtsposítívos estabelecidos em
Lei e neste Re~u.lamento e visem ao
atendimento exclusivo de necessidades
previamente determinadas, a Marinha
adotará o Plano de Carreira de Or-cíais
da Marinha (PCOM) que orientará
a aplicação dos critérios relacionados
com a forma seletiva, gradual e sucessiva do processamente, das promoções, compatdb.lizando-a com o adequado emprego do Oficial segundo as
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qualificações necessárias ao exercício
de comissões ::lOS di versos postos, além
de instruir a. regularização do fluxo de
carreira e o equilíbrio entre os diferentes corpos e Quadros.
§ 1° O fluxo de carreira para os Oficiais até o posto de Capitão-de-Mar-eGuerra. nos diferentes Corpos e Qua.dros, será regulado através a variação
dos tempos de nermanêncía em cada
posto e o estabelecimento de vagas, de
acordo com o Art. 103 <ia Estatuto dos
Militares.
§ 2º O Plano de Carreira de Oficiais da Marinha (PCOM) abrangerá
todos as Corpos e Qm.dros, em todos os

postos, e constará, basicamente, de:

a) Sumário de qualificações para o
exercício de cargos, encargos, atividades, .incumbências, serviços ou comissões. por posto, operativos e técnicos da Marinha e extra-Marinha.
(exercidas por oficlals da Marinha).
b) Distribuição do Efetivo Legal por
comissões, em cada posto;
c) Diagrama de comissões correlatas. Carreiras funcionais típicas, do
primeiro ao úl tímc P06to dos Corpos
e Quadros. Comissões essenciais, cusSOs ou estágios em cads posto. Condições mínimas para o exercício de Comando ou Direção. Normas para elaboração da Escala de Comando e Direção.
d) Comissões operativas e técnicas,
por posto. Conceituação. Relacionamento por postos nos diversos Corpos
e QuadrOs.
e) Determinação de ClU'SOs considerados essenciais para a Qualificação do
Oficial. nos diversos postos, tendo em
vista as carreiras funcionais tipicas.
Cursos equivalentes.
f) Análise de adequabílídade e exequibilidade das condições de acesso.
Alterações de condições de acesso, previstas por faixas de oficiais, para os 3
rtrêa) anos seguintes.
g) Orientação básica para fixação
de quotas compulsórias por postos. nos
Corpos e Quadros tendo em vista:
(1) fluXo máximo (cumprimento dos
tnterstícios fixados';
(2) fluxo médio <cumprimento dos
Intersttcíos fixados acrescidos de dois
anos) ;
(3) fluxo mínimo (cumprimento das
quotas mínimas estabelecidas no Estatuto dos Míhtaresi ;
(4) tempo de permanência nos postos em decorrência àl ítem (3);

(5) complementaçâc sugerida para
preenchimento dos cargos vagos em
decorrência da aplícaçâo dos itens (1)

e

(2).

Diretrizes visando à minímízade despesas decorrentes do emprego do oficial segundo Zl"S carreiras funcionais típicas.
i) programa píur íanual de recompletamento de Oficiais.
1) Emprego de or.oaís segundo o
sistema de administração por objetivos.
§ 39 A Díretorre Geral do Pessoal
da Marinha deverá submeter, anualmente até 15 de fanetro à aprovação
do Ministro da Marinha, via EstadoMaior da Armada, o planejamento para execução anual das orientações estabelecidas no Plano de Carreira de
Oficiais da Marinha. (PCOM).
h)

ção

CAPÍTULO !I

Do Ingresso na Carreira

Art. 3.° O ingresso nos diversos
Corpos e Quadros de Oficiais da Marinha é feito. desde que satisfeitas
todas as exigências legais, no posto
de Segundo-Tenente ou de acordo
com a legislação especifica para os
diversos Corpos e Quadros.
Art. 4.° A precedência hierárquica
de ingresso no Corpo ou Quadro
será:
I) a ordem de classificação no estágio de Guardas.Marinha para GS
Corpos da Armada, Fuzileiros Navais
e Intendentes da Marinha;
11) de acordo com a ordem de
classificação no concurso para os
Quadros de Oficiais AuxUiares da
Marinha, Quadro de Oflcía..ts Auxiliares do Corpo de Fualletros Navais e
Quadro de Músicos do Corpo de F1.i~
aíteíros Navais;
IH) de acordo com a Iegtstaçâo especifica relativa ao ingresso no Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais
e Corpo de Saúde da Marinha.
CAPÍTULO III

Dos Critérios de Promoção

Art. 5.° As promoções aos dívereoa .
postos de Oficial Superior serão fei..
tas de acordo com as seguintes quo'..
tas:
I) a Capitão-de-Corveta - uma va..
ga por antiguidade e uma vaga por
merecimento;
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H) a Capitão-de-Fragata .- uma
vaga por antiguidade e três vagas per
merecimento; e
lU) a Capitão-de-Mar-e-Guerra uma vaga por antiguidade e cinco vagas por merecimento.
Art. 6.° As promoções para, preenchimento de vagas 'do jutímc posto
nos Quadros de Farm:.1l;éu.blcos. e de
Cirurgiões Dentistas. do lCOrp,) de
Saúde da Marinha, '-00 Quanro ce
Oficiais Auxiliares da Marinha e no
Quadro de Oficiais Auxiliares do C01'pO
de Fuzileiros Navais serão feitas pelo
critério exclusivo de merecimento.
Art. 7.° Será promovido por mcrecimento o Oficial que figurar no Quadro de Acesso }XlI' Merecimento, obc,
decendo-se a ordem de crassttícacâo
nele estabelecida e de acordo com a
proporcionalidade estabelecida no artigo 5.°.
Art. 8.° Será promovido por antigüidade, o Oficial que figurar no Quadro de Acesso por Antiguidade, ouedecendo-se a ordem de classificação nele
estabelecida e de acordo com.. a proporcionalidade estabelecida nc ràrtigu 5°,
Art. 9.° O Oficial ao qual couber
a promoção por antiguidade e ngurar
no Quadro de Acesso por Merecunento, será promovido obrtgatorramente
por merecimento na quota de anu.
guidade, sem -prejuízo das futuras
quotas de merecimento.
Art. 10. O Oficial a ser promovido
em ressarcimento de preterrçâo, o
será por merecimento ou antigtndade, conforme sua Inclusão no Quadro
de Acesso por Antiguidade nu Quadro de Acesso por Merectmento, recebendo o numero que lhe competir
na escala hierárquica, como se hou.,
vesse sido promovido na éPOÜ~l devida,
Parágrafo único. A promoção em
ressarcimento de preterrçüc não será
considerada no aproveitarnemo cas
quotas estabelecidas segundo a proporcionalidade determinada no artigo 5.°.
Art. 11. 8elnpre que houver vagas
a serem preenchidas snnultaneamen.,
te, as promoções deverão ser processadas sucessivamente, uma .'l uma rE'S~
peitadas as quotas de mei'eclmento e
antiguidade,
Art. 12. O Oficial que, por ocasião
da promoção, estiver agregado em
virtude de ter sido empossado em
cargo público civil, não eletivo, ínclu-

síve da administração indireta. somente poderá ser promovido pelo critério de antiguidade.
Parágrafo único. O Oficial nesta: situação será promovido na quota de
antiguidade que lhe corresponder pe~
la sua posição no Quadro de Acesso,
sem consumir entretanto a mencionada quota.
CAPíTULO IV

Das Condições Básicas

Art. 13. As condições básicas de
acesso são representadas pelos requisitos mínimos considerados essenciais
para o ingresso nos Quadros de Acesso ou Listas de Escolha de cada posto
da carreira, e necessários ao preparo
do Oficial para o exercício dos car.,
gos de posto acima, a saber:
I) condições de acesso:
a) interstício;
b) aptidão fisica; e
c) as peculiares de carta posto dos
diferentes Corpos e Quadros;
U) conceito profissional; e
nn conceito moral.
Art.. 14. O interstício é a condição
de acesso representada pelo tempo de
permanência em cada um dos postos
dos diversos Corpos e Quadros ca
Marinha, considerado necessário para
a regulação do fluxo da carreira e
utilização de Oficial no posto.
§ 1.° O intersticio em cada posto
será contado a partir da data do aro
da promoção ou da data que nele
constar, ressalvados os casos de desconto de tempo não computável de
acordo com o Estatuto dos Militares.
§ 2.° Os interstícios constantes do
artigo 15 poderão ser reajustados por
ato do Ministro da Martnha, com o
propósito de permitir a regulação do
fluxo de carreira e o equilíbrio entre
os diversos Corpos e Quadres, de
acordo com o Plano de canetrc oe
Oficiais da Marinha.
Art. 15. Os interstícios para os diversos postos são:
1) Vice-Almirante um ano;
H) Contra-Almirante -- dois anos;
IH)

Capítâo-de-Mar-e-Guerra

quatro anos;
IV) Capitão-de-Fragata anos;
V)

Oapitâo-de-Corveta

quatro
cinco

anos, exceto para os Ofícía ts do
QOAM e QOACFN, sendo nestes"
Quadros três anos:
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VI) Capitão-Tenente -- seis ance..
exceto para os Oficiais do QOAM e
do QOACFN, sendo nestes cuauroe

três anos;

VII) Primeiro-Tenente ~ três anos;
VIII) Segundo-Tenente
de ís

anos.
Art. 16. A aptidão física dos Oficiais
será avaliada e julgada por Juntas de
Saúde, constituídas de acordo com. as
normas em vigor, para examinar os
Oficiais em condições de serem mdrcados para integrar os diversos Quadros de Acesso e Listas de Escolha.
§ 1.0 Aos Oficiais Julgados Inaptos
em aptidão física serão aplicados 05
correspondentes dispositivos da Lei
n." 5.774, de 23 de dezemorc de 1971.
§ 2.° As normas para avaliação da
aptidão física, épocas de teahaaçao
das inspeções de saúde, período de sua
validade e encamínhamento de recursos serão estabelecidas par ato do Ministro da Marinha.
Art. ·17. As condições de acesso peculiares a cada posto dos diferentes
Corpos e Quadros são ce requisitos
mínimos essenciais ao preparo do
Oficial para o exercício de cargo de
postos superiores na carreira, a saber:
I) aprovação em cursos, exames e
estágios considerados necessários ao
exercícío da profissão;
H) exercício de comissões essenciaís para a formação proffasional do
Oficial;
IH>. a proficiência. reveiaoa no de.
sempenho das comissões que lhe forem atribuídas.
art. 18. A aprovação em cursos, exames e estágios será exigtría cerne requisito mínimo para (].C~3S0 ao posto
superior de acordo com os seguintes
critérios:
I) aos Capitães.de-Mar-e-Guerra aprovação em comblnaçáo de cursos
conforme determinado pelo Plano de
Carreira de Oficiais <la Marinha
(PCOM), sendo obrfgatórro o CUISO
Superior de Guerra Naval;
II) aos Capitães-de-Fragata, exceto
os dos Quadros de Oficiais Fnrmacêutícos, Cirurgtôes-Dentistas, de Oficiais. Auxiliares da Matínhn e do
Corpo de Fuzileiros Navais - aprovação no Curso Básico da Escola de
Guerra Naval;
UI) aos Capitães-Tenentes de todos
os Corpos e Quadros, fi provação em
curso de aperfeiçoamento ou equivalente, para o qual houver sido indi-

cada, previsto pelo Plano de Carrelra de Oficiais da Marmna (PCO!M).
Art. 19. O exercício de comissões
essenciais é condição !JáSICa, ao preparo do Oficial para o acesso ao pcs.
to superior, e é traduzido pelas comissões de embarque, tropa ou fun.,
ção técnica.
Art. 20. São estabelecidos os seguintes requisitos mínimos coma cumissões essenciais para o acesso, <ta
posto superior, para os seguintes postos dos diversos Corpos e Quadros:
I) para Capitães-de.Mar-e.Guerra:
a) Do Corpo da Armada
um
ano de Comando de Força Naval, de
navio ou de unidade aerea ou exercicio de comissões em função tecmca
interrompido este tão somente por
períodos relativos a cursos, ínstrutcna
e licenças regulamentares e perfazendo um tempo mínimo superior a sete
anos em comissões de Iunçüc técmca,
como Oficial Superior;
b) Do Corpo de Pusüetros Navais
- um ano de Comando de Organização Militar da Força de s'uzrleíros
da Esquadra e/ou de Forças de Se.
gurança Distritais e/ou do CO:Il<lO":
do de Apoio, como -Ofícial Superior,
além de ter servido três anos na tro,
pa, como Oficial Supertor, sendo no
mínimo um como Capitão-de-Mar-eGuerra;
c) Do Corpo de Engenheiros e Tec..
nícos Navais - exercício de comrssôes em função técnica de engenha,
ria, interrompido tão somente por
períodos relativos a -rurscs, Instrutoria e licenças regulamentares, ;:Ier1:<1zendo um tempo mínimo snpenor- a
sete anos em comissôes de runçao
técnica de engenharia como Oficia]
Superior;
.
d)
Do Corpo de Intendentes ea
Marinha - um ano de exercício de
comissão em função técnica de Intendência, em nível de direção 110
posto; ou exercício de comissões em
função técnica de Intendência. interrompido tão somente por perrodos relativos a cursos, ínstrutoria e .tcer.ças
regulamentares, perfazendo um tempo mínimo de sete anos em COmlSSGPS
de função técnica de Intendência, cu,
mo Oficial Superíor ;
e) Do Quadro de Mé1ic0S do -, .orpo
de Saúde da Marinha - dois anos
no posto, de Direção de OM viceDireção de Centro' Médico Navar ('U
Hospital sob direção de Ofícuu General ou Presidência .te .Jum.a -uperior de Saúde, ou exercícios de oomís-
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sões em função técnica do Serviço oe
Saúde, [nterrompído I.•áo somente per
períodos relativos a em'50S, tnstrutoria e licenças regulamentares, perfazendo um tempo mínimo superior a
sete anos em comissões de função
técnica do Serviço de Saúde corno
Oficial Superior;
II) para Capitães-Tenentes:
a) Do Corpo de Armada ~ um pertcdo de três anos de embarque em
navios, Forças Navais emaarcadaa, ou
unidades aéreas, contados continuamente a partir da promoção a esse
posto, podendo ser Interrompido tão
somente par licenças regulamentares;
b) Do Corpo de Fuzllelros Navais
_ um período mínimo de crês aoos
em unidades de tropa, 03SlOS ou 1ll1Jdades aéreas, contados continuamente a partir da promoção a esse pr-ato,
podendo ser Interrompido .1-âo sorr.en.,
te por cursos, estágios ou rícenças regulamentares;
c) Do Corpo de Engenheiros e 'Téo.,
nícos Navais ~ exercício continuo de
comissões em função tecmca de engenharia, a partir de sua ínclusâo no
Corpo, interrompido tão somente por
períodos relativos a .;mrS03, instrutoria e licenças regulamentares;
d) Do corpo de Intendentes da Marinha .- exercício contínuo de comissões em função técnica de Intendência, interrompido tão somente por
períodos relativos a cursos, ínstrutoria e licenças regulamentares;
e) Do Corpo de Saúde da M:Hj~
nha - um ano de embarque em navio ou Comando de Porça, ou serviço de Tropa em unidades do Corpo
de Fuzileiros Navais, ou unidades
aéreas, desde o início da carreira,
exceto para os Ofíciars do Quadro
de Farmacêuticos; nos demais períodos, exeroícío contínuo de - comissões
em função técnica 'lo Serviço de
Saúde, interrompido tão somente por
períodos relativos a '~ur30S. instruto-'
ria e licenças regulamentares;
UI) para Prlmeíros.Tenentes:
a) Do Corpo da Armada -- embarquevcontínuo em navios ou um.. .
dades aéreas, no posto, excetuados os
períodos relativos a cursos, estágios e
licenças regulamentares;
b), Do Corpo de Fuzileiros Navais
,exercicio . continuo de comissões
em unidades de tropa, navios ou unidades aéreas, excetuados os períodos
relativos a cursos, estágios e licenças
regulamentares;
,

c) Do Corpo, de Intendentes
exercício continuo de comissões em
função técnica de Intendência, exce-:
tuados os períodos relativos a 'curses;'
estágios e licenças regulamentares,
devendo ter ainda, tempo' de e!llbar~'
que em navio como Oficial Subalterno, perfazendo um mínimo prevtstc
no Plano de carreira de Oficiais da
Marinha (PCOM);
d) Do Corpo de Saúde - ' exercício
contínuo de comissões
função
técnica do Serviço de Saúde, excetuados os períodos de cursos, estágios
ou licenças regulamentares;
e) Do Quadro de Oficiais Auxüiares da Marinha - para as especíalidades determinadas pelo Plano, de
Carreira de Oficiais da Marinha,
exercício contínuo de comissões. em
função técnica relacionada com sua'
especialidade, exceto os pertodos rela-,
ti vos a cursos ou estágios e ncencas
regulamentares;
.
,
f) Do Quadro de Oficiais Auxiliares do Corpo de Fuzileiros ,Navais 7""'
exercício contínuo de comtssôes em
funções previstas para Ofíciaís de' seu'
Quadro, exceto os períodos relativos
a cursos, estágios e licenças regula-.'
mentares;
g) Do Quadro de Músicos do Corpo
de Fuzileiros Navais - dois anos de
serviço em oomissão.vprevista pala
Oficiais do seu Quadro;
IV) Segundos-Tenentes
a) Do .Corpo da Armada
'em>
barque continuo em'mivios, -no,Pqsto"
excetuados os. períodos relatIvos. a
cursos, estágios e licenças regulamen-,
tares;
. _
, .'
b) Do Corpo ,de FUzil~írr?,s ~avais
_ exercício continuo de comissoes em
unidades de tropa, excetuados ()S· pe-:
-íocos relativos a cursos,' estágrr-s e,
licenças regulamentares;
c) Do Corpo de Intendentes : da.
Marinha - comissões continuas - em!
função técnica de Intendência, excetuados os períodos relativos a cursos,
estágios e licenças '~'e~!.l4ament:t~.
devendo ter ainda tempo de embarque, de acordo com o Plano de Carreira de Oficiais da, Marmna:
~
d) Do Quadro de-oüctais Auxtuares da Marinha ~ para as-especíalí,
dades determinadas pelo Plane de
Carreira de Oficiais da Marinha,
exercício continuo de COIiIIS~l)e.S em
função técnica relacionada com sua'
especialidade, exceto os períodos re-.
lativos a' cursos, estágios e ucenças
regulamentares;
.
.

em
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e) Do Quadro de Oflclaís Auxüta ,
res do Corpo de Fuzileiros Navais exercício contínuo de comiasóes pre-

vistas para Oficiais do seu Quadrr),
exceto os períodos relativos a cursos,
estágios e licenças regulamentares;
f) Do Quadro de Músicos de (> .rpo

de Fuzileiros Navais Comissões
continuas em funções previstas para
Oficiais do seu Quadro, excetuados 1)3
períodos relativos a cursos, estamos
e licenças regulamentares.
Art. 21 A proficíêncía do Oficial no
desempenho

das cõ"thissões

que lhe

forem atribuídas será avaliada com
a finalidade de:
I) preenchimento de requtsítos mínimos para condição de acesso em

todos os postos de OfiCÜ11 Bunalter-

no, Intermediário e Superior;
II) escalonamento dos Oficiais de
acordo com suas qualidades profissíonais para fins de elaboração dos QUB._
dros de acesso por Merecimento e
Listas de Escolha.
Parágrafo único Para Ims de previsto no item 11 deste artigo. só será
avaliada a proficiência quando o nú;
mero de informações for superior a
dois.
Art. 22 A avaliação da proficiência
revelada pelo Oficial, para fins do
que trata o item II do artigo 21, será
feita pela Comissão de Promoções de
Oficiais tomando por trace os itens
próprios das Folhas fie Informações
de Oficiais, preenchidas semestralmente, em caráter confidencial, pelo
Comandante ou Diretor a que estiver
subordinado a Oficial, de acordo com.
o-modelo e instruções nelas contidas.
Parágrafo único Nas grandes Organizações poderá o Comandante ou
Diretor determinar nos Chefes eleDepartamentos, que tenham maior
contato com os Oficiais. o preenchimento e a assinatura das Folhas de
Informações de Oficiais, ratdficando-as com a sua rúbrica.
Art. 23 São adotadas as seguintes
categorias para avaliação da proficiência:
1) excelente;
II) muito bom;

rrn bom;

IV) aceitável; e
V) deficiente-o
Art. 24 Para que o Oficial possa
ser considerado para inclusão nos
Quadros de Acesso e Listas de gsco.
lha, dos diversos Corpos e Quadros.
é indispensável obter as seguintes

classificações mínimas em proficiência, no posto;
I)
Capitães-de-Mar-e-Guerra
80% das informações cernestrais relativas à proficiência, em categorias
superiores a aceitável;
II) Capitães-de-Fragata -- 80% das
informações semestrais relativas :i
proficiência, em categorias superiores
a aceitável;
m: Capitães-de-Corveta
70%
das informações semestrais relativas
à proficiência, em categorias superrores a aceitável;
IV) Capitães-Tenentes - 60% das
informações semestrais relativas a
proficiência, em categorias superiores
a aceitável;
V) Primeiros-Tenentes - 70% das
informações semestrais relativas à
proficiência, em categorias superiores a deficiente;
VI) Segundos-Tenentes - 60% das
informações semestrais relativas à
proficiência, em categorias superiores
a deficiente.
Parágrafo único. Os números fracionários que resultem dos percentuais
estabelecidos neste Artigo serão aproximados ao número imediatamente inferior.
Art. 25. O conceito profissional é
a soma de atributos resultantes da
apreciação dos fatores de mérito e
demérito exigidos ao milit~-· na carreira e no posto avaliado pela Comissão de Promoções de Oficiais, à vista
das informações. regulamentares ou
não, anexadas aos assenta mentes dos
Oficiais, e das obrigações e deveres
militares constantes do Estatuto dos
Militares.
Parágrafo único. O c-v-r'o para
avaliação do conceito profissional dos
Oficiais será fixado por ato do Ministro da Marinha.
Art. 26. O conceito moral é a soma
de atributos resultantes da- avaliação
dos fatores inerentes ao caráter do
indivíduo e à sua conduta como militar e cidadão. na carreira e no posto, avaliado pela Comissão de Promoções de Oficiais, à vista das informações, regulamentares ou não, anexadas aos assentamentos dos Oficiais,
e das obrigações e deveres militares
constantes do Estatuto dos Militares.
parágrafo único. O critério para
avaliação do conceito moral dos Oficiais será fixado por ato do Ministro da Marinha.
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Art. 27. Embarque, para fins do
disposto neste Regulamento, é a comissão desempenhada em navio e/ou
unidade aérea da Marinha, ou navio
e/ou unidade aérea estrangeira ou
em navio mercante a serviço da Marinha, por Ofícíal integrante de sua
tripulação ou no desempenho de cargo militar a bordo sob O regime de
destaque, ou ainda integrante de Estado-Maior de Força.
§ 1" O tempo de embarque será
computado desde a data da apresentação a bordo ou na unidade aérea,
até a data do desligamento.
% 20 Nesse cômputo, inclui-se o tempo em que o Oficial serviu a bordo
de navio não incorporado à Marinha,
mas já em fase de provas de mar ou
em fase de transferência, fixada a data
de Início de contagem mediante ato
do Ministro da Marinha.
Art. 28. Comando de Força, para
fins do disposto neste Rgulamento. é
a comissão desempenhada pelo Oficial
investido no cargo de Comandante de
Força Naval ou Aero-Naval conforme
definida na Ordenança Geral para o
Serviço da Armada.
Art. 29. Serviço na Tropa. para
fins do disposto neste Regulamento,
é a comissão desempenhada no Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais e/ou na Força de Fuzileiros
da Esquadra e/ou nas Forças de Segurança Distritais e/ou no Comando
de Apoio e/ou no Corpo de Alunos da
Escola Naval e do Colégio Naval.
Parágrafo único. Será contado como
equivalente ao Serviço na Tropa, para
fins de cômputo do tempo em exercício de comissões essenciais, o período de embarque realizado em navios de guerra e/ou unidade aérea da
Marinha.
Art. 30. Considerar-se-á como comissão em função técnica para fins do
disposto neste Regulamento, a comissão desempenhada pelo Oficial, para a
qual seja necessária a aplicação de conhecimentos técnicos especializados.
ministrados para Oficiais, em cursos
reconhecidos e constantes das qualificações exigidas pelo Plano de Carreira de Oficiais da Marinha para
essa comissão.
Parágrafo único. As comissões caracterizadas como comissão em função técnica serão as previstas no Plano de Carreira de Oficiais da Marinha.
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CAPÍTULO V

Da Constituição da Comissão de
Promoções

Art. 31. São órgãos de processamento das promoções:
1) A Comissão de
Promoções de
Oficiais (CPO) para as de antiguidade, merecimento e, numa 1" fase,
para as de escolha; e
II) O Almirantado, para as de escolha, na 2~ fase.
Art. 32. A Comissão de Promoções
de Oficiais (CPO), diretamente subordinada ao Ministro da Marinha e
presidida pelo Chefe do Estado-Maior
da Armada, é constituída por membros natos e membros efetivos, e tem
caráter permanente.
§ 10 São membros na tos o Chefe do
Estado-Maior da Armada, o DiretorGeral do Pessoal da Marinha. o Diretor d0 P~c;SO<'lJ Militar da Marmna
e o Chefe do "<tado-Maior do Comando de Operações Navais.
§ 2° Os membros efetivos são nove
Oficiais-Generais do Corpo da Arma"
da e dois Oficiais-Generais de cada
um dos demais Corpos. todos nomeados pelo Presidente da República pelo
prazo de um ano, podendo ser reconduzidos por igual período.
§ 3° Os membros efetivos do Corpo de Fuzileiros Navais, do Corpo de
Engenheiros e Técnicos Navais, do
Corpo de Intendentes da Mairnha e
do Corpo de Saúde da Marinha somente participarão de reuniões em que
forem tratados assuntos relativos aos
Corpos a que pertencerem.
§ 40 A Comissão de Promoções de
Oficiais se reunirá na forma prevista no parágrafo 1° do artigo 38, parágrafo lodo artigo 40 e sempre que
convocada pelo Presidente da CPO
mas só poderá deliberar para o cumprimento de suas atribuições quando
presentes, no mínimo, nove de seus
membros.
Art. 33. Instruções detalhadas relativas à constituição e funcionamento da Comissão de Promoções de Oficiais serão baixadas por ato do Ministro da Marinha.
CAPÍTULO VI

Das tntorma.cee Regulamentares
Art. 34. São ec seguintes as informações regularoen'n res que servem
de base para a a vah açào da prc.fÚJ-
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êncía, do conceito proftsstonal
ral:

r-c-

1) Folhas de Intermações de Oficiais - preenchidas ~~lo Comandante ou Diretor a que estive, subordina'do o Oficial, encaminhadas à Diretoria do Pessoal Militar da Marinha ou
ao Comando-Geral do Corpo de Fu-

zileiros Navais nos meses de .ranenc
.e julho;
lI) Folhas de Informações COrr:pJ0.
mentares ~ -preenchidas por Oficiais

do mesmo Corpo ou Quadro e do pos-to imediatamente superior, em número fixado pela Comissão de Promoções

de Oficiais. Essas In formações

devem ser encaminhadas à Comissão
de Promoções de Oficiais até os dias
15. de janeiro, 15 de maio e 15 de

setembro, e devem abranger

e)

res.

05

ofi-

ciais que, pela sua colocação na es-

cala de antiguidade puderem figurar
nos Quadros de Acesso.
Art. 35. As normas para elaboração, preenchimento, encaminhamento
e utilização, relativas às Folhas de
Informações, serão baixadas por ato
do Ministro da Marinha.
CAPÍTuLO VII

Dos Quadros de Acesso e das Listas
de Escolha

Arb: 36. Quadros de Acesso 'são
relações de Oficiais de cada Corpo ou
.Quadro, organizados por postos, para
.as promoções por antiguidade - Qua~
dro de Acesso por Antiguidade (OAA)
P9r tnerecimentov--. Quadro de Acesso por merecimento (QAM), e por escolha - Quadro de Acesso por Escolha (QAE).
§ 1° O Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos oficiais habilitados ao acesso e colocados em
ordem decrescente de antiguidade.
§ 2° O Quadro de Acesso por Mere.cimento é a -Iação dos of 1cj:;'lj q habi-litados ao acesso, resultante da apreciação de mérito e das qualidades
exigidas para a promoção, e que considerará. além de outros requisitos:
.. a) a eficiência revelada no desemp~nho de cargos e comissões, e não a.
natureza intrínseca destas e nem o
tempo de exercício das mesmas;
b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;
c) a capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisão;
.. .d) os, resultados dos cursos regula.mentares realizados: e

o realce do oficial entre seus. pa-

§ 3° As normas para apreciação do
mérito e das qualidades exigidas para
inclusão do Oficial no Quadro de
Acesso por Merecimento serão revistas periodicamente e estabelecidas de
acordo com instruções baixadas pelo
Ministro da Marinha.
§ 4° O Quadro de Acesso por Escolha
a relação dos Oficiais habífitados ao acesso e que concorrem
constituição das Listas de Escolha.
Art. 37. Listas de Escolha são relações de Oficiais de cada Corpo ou
Quadro. organizadas por postos, constituidas pelos Oficiais selecionados
pelo Almirantado, levando em conslderação as qualidades requeridas para
o exercício dos altos cargos de comando, chefia ou direção privativos
de Oficial-General, e destinadas a serem apresentadas ao Presidente da
República para a promoção aos postos de Oficial-General.
é

à

Parágrafo único. Para inclusão em
Lista de Escolha, é imprescindível que
o Oficial conste do Quadro de Acesso por Escolha.
Art. 38. A organização dos Quadros de Acesso por Merecimento e Antiguidade _nos diversos Corpos e Quadros obedecerá ao seguinte:
1) para promoção
aos postos Ô~
Primeiro-Tenente e Capitão-Tenente,
a Comissão' de Promoções de Oficiais
elaborará os Quadros de Acesso por
Antiguidade. de conformidade com 3
relação de Oficiais que satisfaçam às
condições básicas de acesso constantes do Artigo 13 e explicitadas no Capitulo IV para seu posto e Corpo ou
Quadro, e que estejam compreendidos
dentro dos limites quantitativos de
antiguidade fixados de acordo com
este Regulamento .
II) para promoção aos postos de
Ofícíal-Bupertor. a Comissão de Promoções de Oficiais, elaborará o Quadro de Acesso por Merecimento ....
(QAM) e o Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), de conformidade
com as relações de Oficiais que satisfaçam às condições básicas de acesso,
constantes do artigo 13, explicitadas
no Capitulo IV para seu Corpo ou
Quadro e posto, e que estejam compreendidos dentro dos limites quantitativos de antiguidade fixados de
acordo com este Regulamento .

Atros DO PODER

§ 10 A Comissão de Promoções de
Oficiais reunir-se-á, anualmente, para
os fins deste artigo nos períodos de
15 de fevereiro a 15 de março, 15 de
junho a 15 de julho e 15 de outubro a
15 de novembro, para elaboração dos
Quadros de Acesso correspondentes,
respectivamente às promoções de 30 de
abril, 31 de agost-o e 25 de dezembro,
§ 2" A Diretoria do Pessoal Militar da Marinha e o Comando-Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais enviarã-o à Comissão de Promoções de Oficiais até os dias 15 de janeiro. 15 de
maio e 15 de setembro de cada ano;
a) as pastas de informações de oficiais que conterão as Folhas de Informações de Oficais e outros documentos para avaliação dos ccnceítos profissional e moral;
b) as relações de Oficiais concorrentes contendo todas as informações
relativas eo cumprimento das condicões de acesso com dados até 31 de
dezembro. 30 de abril e 31 de agosto, respectivamente.

Art. 39. Os Quadros de Acesso por
Merecimento. uma vez elaborados, serão submetidos à aprovação do Ministre da Marinha.
~ 1° Se o Ministro da Marinha discordar de alguma colocação feita em
quadro de acesso disso dará conhecimento à Comissão de Promoções de
Oficiais. mencionando as razões da
discordância, para reexame da questão.
~. 2° Reexaminada a questão. a Comissão de Promoções de Oficiais manífestará sua opinião em relatório a
esse fim especialmente destinado, cabendo H decisão final ao Ministro da
Marinha.
Art. 40. A organização dos Quadros de Acesso por Escolha e das Listas de Escolha obedecerá ao seguinte:
1) para promoção ao posto de Contra-Almirante:
a) 1" Fase a Comissão de Promoções de Oficiais elaborará por ordem decrescente de votos, os Quadros
de Acesso por Escolha (QAE) de conformidade com as relações de todos
os Capitães-de-Mar-e-Guerra que satisfaçam às condições básicas de acesso estabelecidas no artigo 13, explicitadas no Capítulo IV para seu posto
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e Corpo ou Quadro, e que estejam
compreendidos dentro dos limites
quantitativos de antiguidade fixados
pelo Almirantado. Os Quadros de
Acesso por Escolha (QAE). a serem
submetidos ao Almirantado, serão
constituídos de oito Capitães-de-Mare-Guerra para a primeira vaga e dois
para cada vaga subseqüente.
b) 2" Fase - O Almirantado elaborará as Listas de Escolha, por or..
dem decrescente de votos, selecionando dos Quadros de Acesso por Escolha três Capitães-de-Mar-e-Guerra
para a primeira vaga e dois para cada
vaga subseqüente.
lI) Para promoção ao posto de Vice-Almirante:
a) la Fase _ a Comissão de Promoções de Oficiais relacionará todos
os Contra-Almirantes que satisfaçam
às condições básicas de acesso estabelecidas no item I) do artigo 13 e
explicitadas no Capítulo IV para seu
posto e Corpo ou Quadro e com eles
organizará, por ordem de antlguldade, os Quadros de Acesso por Escolha a serem submetidos ao Almirantado.
b) 2a Fase - O Almirantado elaborará as Listas de Escolha. por ordem decrescente de votos, selecionando dos Quadros de Acesso por Escolha.
três Contra-Almirantes para a primeira vaga e um para cada vaga subseqüente.
III) para promoção a Almirante-de..
Esquadra:
a) 1n Fase ~ a Comissão de Promoções de Oficiais relacionará todos
os Vice-Almirantes que satisfaçam às
condições básicas de acesso estabelecidas no item 1) do artigo 13 e explicitadas no Capitulo IV para seu post-o
e Coroa ou Quadro e com eles organizará. por ordem de antiguidade, o
Quadro de Acesso por Escolha.
b) 2n Fase ~ o Almirantado elaborará a Lista de Escolha por ordem
decrescente de votos. selecionando do
Quadro de Acesso por Escolha três
Vice-Almirantes para a primeira vaga
e um para a vaga subseqüente.
§ 1<> A Comissão de Promoções de
Oficiais reunir-se-á anualmente para.
os fins deste artigo, até os dias 26 de
março, 26 de julho, e 20 de novembro.
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A Diretoria do Pessoal Mili-

tar da Marinha e o Comando-Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais, enviarão à Comissão de Promoções de Oficiais até Os dias 26 de fevereiro, 26
de junho e 26 de outubro de cada

ano:
a) as pastas de informações de Oficiais, que conterão as Folhas de In-

formações de Oficiais e outros documentos para a avaliação dos conceitos profissional e moral;
b) os mapas informativos que conterão todas as informações relativas
ao cumprimento das condições de
acesso e ao cômputo de pontos para

avaliação do conceito profissional, no

caso dos Capitães-de-Mar-e-Guerra. e
as relações nomf nais dos Oficiais-Generais que cumprirem as exigências de
promoção, com dados até 31 de janeiro, 31 de maio e 30 de setembro, respectivamente.
§ 3° Quando em decorrência do número de vagas, o efetivo de Capitãesde-Mar-e-Guerra de um determinado
Corpo ou Quadro for inferior ao estabelecido neste artigo para elaboração do Quadro de Acesso por Escolha,
este será constituído por todos os Oficiais em condições de serem promovidos.
Art. 41. Os Oficiais que não ocupam
vaga no seu Corpo ou Quadro, concorrerão na formação dos Quadros de
Acesso por Antiguidade, Merecimento
e Escolha e das Listas de Escolha, sem
lhes diminuir o número estipulado,
fazendo-se menção de sua situação no
Quadro ou Lista.
Art. 42. O número de Oficiais que
os Quadros de Acesso por Antlzuídade e por Merecimento nevem conter,
será Igual ao dobro do número de vagas previstas pela Diretoria do Pes50&1 Militar da Marinha e pelo Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, para cada pcsto dos respectivos Corpos e Quadros.
Parágrafo único. Os limites quantitativos poderão ser alterados quando occvrer aumento de efetivo nos diversos Corpos e Quarlrro<: ("\'1 cuando circunstâncias especiais asslm o
exigirem.
Art. 43. O Oficial não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso e
Lista de Escolha quando incidir em
uma das letras do artigo 35, da Lei
n" 5.821, de 10 de novembro de 1972.

§ 1° Só
Comissão de Promoções
de Oficiais cabe a iniciativa de excluir do Quadro de Acesso Os Oficiais
que venham a incidir em uma das letras do artigo 35, da Lei nv 5.821,
de 10 de novembro de 1972, devendo
a Diretoria do Pessoal Militar da Marinha ou o Comando-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais fazer a comunicação dos fatos ocorridos, exceto os
casos submetidos a Conselho de Justificação.
á

§ 2° Nos casos submetidos a Conselho de Justificação, o Almirantado ou
a Comissão de Promoções de Oficiais,
no momento em que considerar o Oficial não habilitado para o acesso. em
caráter provisório. comunicará o fato
à Diretoria do Pessoal Militar da Marinha ou ao Comando-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais que providenciará a instauração do competente Conselho de Justificação.
§ 3° Receb'do o relatório do Conselho de Justificação instaurado na rorma dos parágrafos anteríores. o Ministro da Marinha. em sua der-tseo,
quando for o caso, considerará O Oficial não habilitado para o Acesso em
caráter deft-oeívo. na form~ do Estatuto dos Militares. Em C::I<:O cor-trário, comunicará à Comissão rlp Promoções de Oficiais a sua decisão 'de
que considera o Oficial jllc;fifir:ado
para reexame da situação e conseqüente inclusão em Quadro de Acesso.

Art. 44. Será excluído do Quadro
de Acesso por merecimento ou por e.scolha, já organizados ou deles não
poderá constar:
1) O Oficial
que for considerado
inabilitado em caráter definitivo em
Curso da Escola de Guerra Naval;
II) O Oficial que agregar ou estiver agregado;
a) por motivo de
gozo de licença
para tratamento de saúde de pessoa
da famüía por prazo superior a seis
meses contínuos;
b) em virtude de encontrar-se no
exercício de cargo público civil temporário, não eletivo. inclusive da administração indireta; ou
c) por ter passado à dlsposiçâo ue
Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de
Território ou do Distrito Federal, para
exercer função de natureza civil.
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H'I) O Oficial que não satisfizer as
condições mínimas estabelecidas nas
normas para apreciação de mérito e
das qualidades exigidas.
Parágrafo único. Para poder ser
incluído ou reinc1uído nos Quadros de
Acesso por merecimento e por escolha, o oficial abrangido pelo disposto
no item H) deste artigo deve reverter ao respectivo Corpo ou Quadro,
pelo menos trinta dias antes da data
da promoção.
Art. 45. Os trabalhos da Comissão
de Promoções de Oficiais, de' que trata
este Capítulo, serão secretariados pelo
Secretário do Almirantado.
CAPÍTULO IX

Dos Recursos
Art. 46. Haverá direito a recurso
nos seguintes casos:
I) perda ou restrição do direito à
promoção;
II) preterição de Oficial mais antigo possuidor de todas as condições de
acesso, em promoção por antiguidade;
lII) inclusão em Quadro de Acesso de Oficial que não satisfizer as
condições regulamentares;
IV) não inclusão ou exclusão em
Quadro de Acesso; e
V) indicação de Oficial para integrar a quota compulsória.
â
10 Em qualquer dos casos acima,
o recurso será ínterposto ao Ministro
da Marinha, como última Instância
na esfera administrativa.
§ 20 O recurso, exceto o relativo a
Oficial-General, será encaminhado diretamente, pela via mais rápida, ao
Presidente da Comissão de Promoções
de Oficiais. O Comandante ou Diretor do Oficial interessado dará ciência dessa remessa à Comissão de Promoções de Oficiais, por mensagem de
precedência compatível com a urgência devida.
§ 30 O recurso relativo a OficiaIGeneral será encaminhado díretamente ao Almirantado.
§ 40 No encaminhamento do recurso, o Oficia] deverá confirmar a data
do recebimento da notificação do ato
que julga prejudicá-lo ou do eonhe-
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cimento, na organização militar em
que serve, da publicação oficial a respeito.
§ 5" O recurso referente à composição de Quadro de Acesso à promoção deverá ser solucionado no prazo
de sessenta dias, contados a partir
da data do seu recebimento.
§ 6" O recurso referente à inclusão
na quota compulsória deverá ser solucionado no prazo de vinte dias, contados a partir da data do seu recebimento.
0
§ 7 No caso de estar completo o
Quadro de Acesso, a entrada de um
Oficial, em grau de recurso, implícará
na eliminação do Oficial que ocupar
o último lugar naquele Quadro.
-Arb, 47. A Diretoria do Pessoal Militar da Marinha e o Comando-Geral
do Corpo de Puailetros Navais facilitarão ao recorrente os elementos para
fundamentar o recurso.

CAPÍTULO X

Disposições Gerais
Art. 48. O tempo passado no exercicio de comissão de posto superior,
será computado para fins de preenchimento de condições de acesso, como
se a comissão tivesse sido exercida no
próprio posto.
Art. 49. A Comissão de Promoções
de Oficiais organizará semestralmente, em abril e outubro de cada ano,
uma relação de Oficiais Superiores e
Intermediários dos diversos Corpos e
Quadros. separadamente e por posto,
denominadas Escalas de Comando e
Direção, que incluirão os oficiais indicados para exercerem comissões de
Comando de Navio ou de Unidade
Aérea e Direção de Serviços.
§ 10 As Escalas de Comando e Direção uma vez elaboradas serão submetidas à a provação do Ministro da
Marinha.
§ 20 Se o Ministro da Marinha discordar de alguma indicação ou exclusão feita em Escala de Comando e
Direção, disso dará conhecimento à
Comissão de Promoções de Oficiais
mencionando as razões de discordância, para reexame da questão.
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3e> Reexaminada a questão, a Co-

missão de Promoções de Oficiais manifestará sua opinião em relatório a

esse fim especialmente destinado. encaminhando-o ao Ministro da Marinha para decisão final.
§

4° As condições mínimas essen-

ciais para o exercício de Comando de
Navio ou de Unidade Aérea e Direção de Serviços serão estabelecidas pelo
Plano de Carreira de Oficiais da Marinha.
§

5° As normas para organização das

Escalas de Comando e Direção para
os postos de Oficial Superior e In-

termediário

serão

estabelecidas

no

Plano de Carreira de Oficiais da Marinha.
Art . 50. Aos Guardas-Marinha apli-

cam-se as disposições deste Regulamento, no que lhes for pertinente.
CAPÍTULO XI

Disposições finais e transitórias

Art. 51. A Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha submeterá, no prazo
de 180 dias a contar da data de aprovação deste Regulamento, ao Ministro
da ,Marinha, via Estado-Maior da Armada, para aprovação, o Plano de
Çarreira de Oficiais da Marinha elaborado pela Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, ouvidos o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, a Diretoria de Ensino da Marrnha e outros órgãos tntéressados ,
Art. 52. As condições básicas de
acesso estabelecidas no presente regulamento serão exigidas aos oficiais
promovidos a partir de sua aprovação, ressalvadas as situações tranettórtas previstas neste Regulamento e
em disposições baixadas por ato da
Ministro da Marinha.

DECRETO N9 71.728 -

Art . 53. Tendo em vista as datas
estabelecidas no artigo 38. parágrafos 1° e 2°. e a data de aprovação d-este Regulamento, serão consideradas
para as promoções a serem realizadas
em 30 de abril de 1973, os Quadros
de Acesso por Merecimento E': por Antiguidade, Já aprovados para o 1° semestre de 1973, podendo ser elaborados Quadros de Acesso . . . ··..l''l""rlinários, caso venha a ocorrer um número
de vagas superior ao número de oficiais constantes desses Quadros de
Acesso.
Art. 54. As comissões essenclats
para o acesso. até que seja aprovado
o Plano de C""~"<>ir~ de Ofícia ls da
Marinha, serão estabelecidas por instruções específicas baixadas por ato
do Ministro da Martnha .
Art. 55. Os casos omissos e aqueles
decorrentes da fase de transição entre o prev-nte e o antigo Regulamento
de Promoções de Oficiais da Marinha
serão resolvidos pelo Ministro da Marinha.
Art. 56. Este Regulamento entra em
vigor a partir de 10 de janeiro de
1973, revogados os Decretos n'' 59.905,
de 30 de dezembro de 1966, 60.1gQ de
8 de fevereiro de 1967, 62 289, de 21
de fevereiro de 1968, 65.521, de 21
de outubro de 1969, 65.685, de 10 de
novembro de 1969, 66.365, de 20 de
março de 1970, 66.604, de 20 de maio
de 1970. 70.500, de 11 de maio de 1972,
70.584, de 22 de maio de 1972, e demais díspostçôes em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DE

18

DE JANEffiO DE

1973

Reduz oucuotas do Imposto sobre Produtos lndustrializaào.s
Ú Presidente da Repúbríca, usando das atribuições que lhe confere Q'
artigo 81, item IH, da constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
4° do Decreto-lei nv 1.199, de 2'1 de dezembro de 1971, decreta:

Art. 19 Ficam reduzidos aos percentuais abaixo as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados relativas às seguintes mercadorias, com
classífícaçào especifica na tabela anexa ao regulamento aprovado pelo DE':-_
ereto nv 70.162, de 18 de fevereíro de 1972, ou desdobrada dos respectivos,
códigos sob a forma de destaques C'ex"}:

AII'OS

CODIGO
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MERCADORIA

ALíQUOTA

I
31) ú3.00.0U
3;j

os.02.0(1
"ex"
"ex"

33.(}6.99.0U
"ex:"

"ex"

34.01.99.01
34.01.99.02
34.01.99.04
iH. 01. 99.99

34.02.01.00

34.02.99.00

'ex"
34.05.00.00

"ex"
39.lJ7.03.00
39.07.04.00
39.07.14.00
14.01
14.02
14.9H

39.07.99.0ú

"ex"

"ex"
"ex"

"ex"
"ex"
"ex"
42.0~.Ol.01

"ex"
4::l. U:L UI. !:JJ:l

"ex"
42.02 02.01
"ex"

42.02.02.99
"e'X"
42.02.99.01

"ex"

I
I

Medícamentos ccmpregados em medicina OU ve-!
termària:
c-remes para barbear. contendo ou nao sacao; I
xampu; talco e P01Vl;hO, com ou sem perfume I
Xampu, 'arco e purvítno
I
cremes para barbear contendo ou nâo sabão .. 1
Outros
1
Desceo-ante . .
1
recue. pó, cat-' n. ruge e esmalte para unhas .. 1
Sabao ou -aoonete, perfumado
1
Sabão, em nastuo ou em pó, para barbear, per-I
rumauo ou nao
1
babao, sem perfume. de qualquer forma prepa-I
rede 1 acondícíonano em unidades de até 5 KgI
~ualquer outro
1
Detergente sintético de base alcoil artl sulfo-I
nado
1
Outros
1
Detergentes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I
Pomadas e cremes para calçado, encáuatícas.]
preparações para dar brilho aos metais, paa-]
tas e pós para .rmpar e preparações seme-]
lhantes, excetc as ceras preparadas da posí-]
1

çao34.04····································1

Sapólio e pasta lJa1'9 limpeza
1
Frasco e garrafa
1
Saco para embalagem
1
Caixas, engradados e recipientes semelhantes.]
próprios para manuseio, empilhamento t:1
transporte oe mercadorías
1
Sem divisões internas, com capacidade mínima I
de 20dm3
1
Coro divisões internas. com capacidade total]
rmnima eqmvalente a 4.000ml
1
Qualquer outro
1
Outras
1
Embalagens e recipientes para produtos íarma- I
; ceutícos
. '.'
'.'
1
I Embalagens e rectptentes para produtos ali-I
I
mentares
1
1 Embalagens e t ectptentes para produtos de I
I
perfumaria f' toucador e para cosméticos .... I
I Bisnagas e embalagens semelhantes, para li-I
I
quídos. cremes e pastas
I
I Rolhas, tampas e semelhantes
I
I Carretéis, bobinas, escutes e suportes seme-]
\
'" lhantes
Artcgos de Vlagem
,
1
Bolsas
.,
,
,,
,
1
<'-,lm:.lq~ler outro
..•. "
_.,
i
Carteiras e ~OLsB!' •••••••..••.••••••••••••••• I
Artigos de VIagem •.•.••........••..•.•••....• I
Bolsas

...•.........• ,

·

100/-..

20%
}O'i~
:~O<~'o

10%

:..0%
5%
10%
10%

10(1'0
12%
12ít'

12%
127&

12%
12%
)2%
I::!; %

12"!ó

22%
. 2 u/o

12%

1

Qualquer outro
1
Carteiras 2 'rolsas .•.............. ,
".. , I
Artigos de viagem .•................•••....... 1
Bolsas
··.1

!2%
l2%
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CóDIGO

42.U2,J9.!:W

"ex"
42.0o.99.0U
"ex"
48.15.02.00
4ll.15.08,OU
48.16.00.00

Qualquer outro ...............•........... -•. -1
Carteira e bolsas ' .. _.. _
,
1
Outro.",
,_
_
I
cintos . '
_.. _
__ .. ,
,,,
__ I
Papel h1~Pf>nICO, em rala ou em ntoco
1

10%

'I'Ü'a gomada .......•.•......• ,., .....•..•..... 1

12-;'0

caixas, sacos, OOJSSS, cartuchos e Outros recí-]
pient es de papei cartolina e cartão , ... " .. _, I
Etiquetas de qualquer espécie, de papel, carto-]
rína ou certeo Impressas ou não, ilustradas ou!
nao, mesmo gomadas
,
,I
Carretéis, bobinas. espuías e suportes seme-!
'nantes de pasta de papel, papel, cartolina ou!
car tao, mos-no perfurados ou endurecidos .,)
Outros . ,
,
,,.,
1
'I'ampoes pertoaícos (tipo "Modess", "Meds" I

48.19.00.00
48.:.10.00.00
1.3.21.99 UU

"ex"

etc.)
03.01.01.02

ee.ui.or.ss
86.0::'.00. Ou
9ti.02.01.~H

"ex"

I
I ALiQUOTA
I
I
I

M .. RCADORIA

,

" .. ,

1

Coberto de tecico ce seda ou de têxtil artifi-I
Clal ou smtetícc
,',.,
,
"
, .. )
Qualquer outro
"
_
_ !
Vassouras e vassourinhas, de feixes ligados, I
r;oIU ou sem C;dlJ·.) •• , •• , •••••••• , •••••••••• ,.1
Qualquer outra .. . .. ,
··,.·,·.··.·
··1
zscova para aen tos
"
,
1

..2%
tZ':'1o

12%

12%
l~l(lJo

10'70
l<l",c
12%

J.O%
lO'?o

I

Art. 29 Revogadas as cnspos-coes em contràrro, o presente Decreto entrará em vigor na cata. de sua punncaçao ,
Brasuía, UI de jar-círo de UI73; 1529 da Independência e 85::t CS
República.
EMÍLIO G.

MÊnIcI

Antonio Detjun

DECRETO N° 71. 729

~

seuo

DE 18 DE

JANEIRO DE 1973

Reajusta os valores das multas, a que
se retere o artigo 161, do Código
Brasileira do Ar, fixados pela Decreto -n- 60.615, de 24 de abril de
1967, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, ítem III, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 161, do Deereto-lei nv 32, de 18 de novembro de
1966, alterado pelo Decreto-lei n- 234,
de 28 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. I" Os valores das multas rejativas às infrações previstas nos íncí50S I, II e trr, do artigo 156, do Decreto-lei- n- 32, de 18 de novembro de

1966, fixados pelo Decreto n'' 60.615,
de 24 de abril de 1967, ficam reajustados na forma seguinte:
1) para as infrações
enumeradas
no inciso I, multa de Cr$ 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) a crs 45U,OU
(quatrocentos e cinqüenta cruzeiros)
e, em dobro, na reincidência;
2) para as infrações enumeradas no
mcíso II, multa de Cr$ 500,00 (quinhentos . cruzeiros) a Cr$ 6. OOO,OU
(seis mil cruzeiros) e, em dobro,' na
reíncídêncta:
3) para as infrações enumeradas no
tnctso IH, multa de Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) a Cr$ 1.500,00 (hum
mil e quinhentos cruzeiros> e, em dobro, na reincidência.
Art. 2" Fica o Ministro da Aeronáutica autorizado a reajustar os va-
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lores das multas de que trata o artigo anterior, com base .na elevação do
índice do custo de vida, observadas
as condições estabelecidas no artigo
161, do Decreto-lei n'' 32, de 18 de
novembro de 1966, alterado pelo Decreto-lei n" 234, de 28 de fevereiro
de 1967.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. A raripe M acédo
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e a in tegrar, como órgão setorial, os
sistemas correspondentes da Administração 'Federal.
Art. 2° A SGA é diretamente subordinada ao Ministro da Aeronáutica e tem sua sede em Brasília, DF.
CAPÍTULO II

Dis'l)osições Gerais

Art. 3° Compete à SGA:
superintender, no âmbito da
Aeronáutica, as atividades de Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria;
2 desempenhar os encargos de
órgão setorial, no âmbito da Aeronáutica, do Sistema de Programação
Financeira;
3 - promover estudos sobre:
a) organização e funcionamento dos
Sistemas de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria;
b) programação financeira no âmbito da Aeronáutica.
4 - participar da administração de
todos os recursos do Ministério, inclusive dos Fundos.
1 -

F

DECRETO N° 71.730 JANEIRO DE

DE

18 DE

1973

Aprova o Regulamento da SecretariaGeral da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de conformidade com o artigo 46, do
Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo
79, do Decreto n'' 60.521, de 31 de
março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Secretaria-Geral da Aeronáutica, que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macédo

REGULAMENTO DA SECRETARIAGERAL DA AERONAUTICA
PRIMEIRA PARTE

Generalidades
CAPÍTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. l° A Secretaria-Geral da Aeronáutica (SGA), criada pelo Decreto n'' 71.245, de 13 de outubro de
1972, -destina-se a superintender, no
âmbito do Ministério da Aeronáutica,
as atdvídades de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria

SEGUNDA PARTE

Organização e Atribuição dos órgãos
CAPÍTuLO I

Estruturação

Art. 4° A SGA tem a seguinte constituição geral:
1 - Secretário-Geral;
2 - Subsecretaria de Administração Financeira; e
3 - Subsecretaria de Contabilidade.
1° O Secretário-Geral dispõe de:
1 - Assistente Jurídico; e
2 - Auditoria.
.
§ 2° O Secretário-Geral dispõe de
uma Seção Administrativa para o
trato, entre outras, das atividades de
administração de pessoal, de relações
públicas, de segurança e de correspondência.
Art. 5° A SG A dispõe, ainda, da
Secretaria do Conselho Superior de
Economia e Finanças da Aeronáutica,
Art. 6° Ao Secretário-Geral, além
dos encargos especificamente previstos na regulamentação e de outras
atribuições que lhe forem cometidas,
compete:
1 ~ dirigir, coordenar e controlar
os órgãos constitutivos da. SGA,
para cumprimento da finalidade pre-

*
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vzsta no artigo 10 deste Regulamento; e
2 - propor as normas, os critérios,
os princípios e .os programas relativos aos assuntos da Administração
Financeira, Contabilidade e Audito-

ria.
Parágrafo único. O Secretário-Geral exerce as funções de Inspetor-Geral de Finanças, do Ministério
da
Aeronáutica.
Art. 7° Ao Assistente Jurídico, di-

retamente subordinado ao SecretárioGeral, incumbe o trato das atividades
pertinentes ao assessoramento jurídico necessário ao cumprimento da
missão da SGA.

Art. 8° A Auditoria, diretamente
subordinada ao Secretário-Geral, in ..
cumbe o trato das atividades pertinentes:
1 - ao exame da regularidade formal, inclusive quanto à observância
de disposições constitucionais, legais
e regulamentares, bem como à verificação da probidade na guarda e na
aplicação de dinheiros de valores e
de outros bens públicos;
2 ~ à verificação da correção técnica da escrituração e avaliação de
sua fidedignidade quanto aos atos e
fatos que foram ou deveriam ter sido
objeto de registro, de apuração e comunicação;
3 - ao fornecimento dos certificados de auditoria, exame de regularidade formal, de probidade e de correção técnica, com relação ao recebimento e a aplicação de recursos financeiros, pelos órgãos da Administração Indireta vinculados' ao Ministério: e
4 - ao controle e à fiscalização sobre o efetivo _ recebimento das contribuições parafiscais, pelas entidades
e organizações de que trata o artigo
183,. .dc Decreto-lei D. 200, de 25 de
fevereiro de 1967.
Art. 90 Ao Assistente Jurídico e ao
Chefe da Auditoria, além dos encargos especificamente previstos na regulamentação e de outras atribuições
que .lhes forem cometidas, compete
dírfg'c' coordenar e controlar as atividactos nue lhes são afetas.
Art
1(.1
Ao Chefe da Seção Admtnist.ratlva. diretamente subordinado ao Secretárto-Geral. além dos encargos especificamente previstos na
regula mer-taçâ.: e de outras atribuições que lhe forem cometidas, compeO

te dirigir, coordenar e controlar.' as,
atividades afetas à Seção Admínístratlva..
Art. 11. A Subsecrettaria de Admí~
nistração Financeira, diretamente subordinada ao Secretário-Geral, ín-:
cumbe o trato das atividades pertancntcs:
l - à administração de todos os re-..
cursos do Ministério, inclusive Fundos, estabelecendo o sistema e a tecnica de emprego dos mesmos;
2 - à coordenação e à orientação
dos assuntos relativos ao controle rtnanceiro da execução orçamentária;
3 - ao acompanhamento da execução financeira, sendo capaz de informar a posição dos diversos recursos, mesmo quando distribuídos às Organizações Militares ou órgãos da Administração Indireta;
4 - ao recebimento dos processos
de dívidas de exercícios anteriores, legalmente reconhecidos, propondo as
medidas para o seu pagamento; e
5 - emitir parecer sobre assuntos'
que exijam interpretação de atos administrativos em matéria financeira."
Art. 12. A Subsecretaria de Contabilidade, diretamente subordinada ao.
Secretário-Geral, incumbe o trato das
atividades pertinentes:
1 - ao recebimento, à guarda, -ao
repasse e à contabilização sintética' de
todos os recursos destinados ou obtidos pelo Ministério;
.
2 - ao registro e ao controle dos
Restos a Pagar;
3 - à coordenação e à ortentacão;
da contabilidade do Ministério e dos
órgãos da Administração Indireta,
procedendo à análise dos resultados
, ".
obtidos;
4 ..- à consolidação dos balanços dos
órgãos regionais, para organização do
balanço do Ministério da Aeronáutica;
..
5 - à caracterização dos responsáveis por dinheiros, valores e outros
bens públicos, inclusive mediante tomada de contas; e
6 - emitir parecer sobre assuntos
que exijam interpretação de atos administrativos em matéria. contábil.
Art. 13. Aos Subsecretários, diretamente subordinados ao Secretárto-Geral. além dos encargos especifícàmeríte previstos na regulamentação eqe
outras atribuições que lhes forem
cometidas; compete dirigir, coordenar e
controlar as atividades afetas às suas
Subsecretarias.
.

Arros
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Art. 14. O Secretário-Geral é Oficial General, do Corpo de Oficiais da
Aeronáutica, da Ativa, do posto de
Major-Brigadeiro.
Art. 15. Ao Secretário-Geral incumbem as funções de ordenador de
despesas da SGA, podendo designar
outros ordenadores de despesas para
as atividades afetas à Secretaria-Geral da Aeronáutica.
Art. 16. Os Subsecretários são Oficiais Generais, do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, da Ativa, do posto de
Brigadeiro.
Art. 17. A função de Assistente
Jurídico é exercida por Funcionário
Civil, do Quadro Permanente, com as
qualificações exigidas para o cargo ou
função.
Art. 18. A função de Chefe da Se..
ção Administrativa da Secretaria-Geral é exercida pelo Oficial de mais
alta hierarquia, dentre Os nela lotados.
Art. 19. As substituições eventuais
rar-se-ão, respectivamente, dentro de
cada órgão, respeitado o princípio geral de antiguidade e as qualificações
previstas para o cargo ou função.
Parágrafo único. O substituto eventual do Secretário-Geral é o Subsecretário de mais alta hierarquia.
TERCEIRA PARTE

Disposições Transitórias e Finais

CAPíTULO I
Disposições Transitórias
Art. 20. O Secretário-Geral tem
atribuições disciplinares equivalentes
às de Comandante de Zona Aérea, até
que o assunto seja regulado.
Art. 21. A implantação integral da
organização prevista neste Regulamento .e a conseqüente desativação das
estruturas anteriormente regulamentadas. Jar-se-âo segundo atos baixados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 22. O Secretârlo-Geral submeterá, à aprovação ministerial, o Regimento Interno e a Tabela de Organização e Lotação da SGA.
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá ao Secretár-ío-Geraj baixar normas e instruções reguladoras necessárias à vida
administrativa da SGA.
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Art. 23. O apoio auxiliar e administrativo necessário ao funcionamento da SGA é prestado pelo Gabinete
do Ministro.
CAPÍTULO II
Disposições Finais
Art. 24. Os órgãos constantes oa
estrutura da SGA podem ser desdobrados em divisões, seções e/ou subseções,
de acordo com o Regimento Interno.
Parágrafo único. A discriminação
da lotação funcional resultante do Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotação ..
(TOL) .

Art. 25. São funções de EstadoMaior, para todos os fins na SGA,
as desempenhadas por Oficiais, quando diplomados no CSC, CEM ou CDS.
Art. 26. Ficam transferidas para a
SGA, com os respectivos ocupantes,
as funções gratificadas de Assessor,
simbolo 4-F, criadas pelo Decreto número 69.606, de 25 de novembro de
1971, previstas no Regimento Interna
da extinta Comissão Gerencial de Fundos Especiais.
Art. 27. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo. Ministro da Aeronáutica. - Joelmir
Campos de Ararípe Macedo, Ministro
da Aeronáutica.
DECRETO N° 71. 731 - DE 18 ')E
JANEIRO DE 1973
Aprova o Regulamento do Conselho
Superior de Economia e Finanças
da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ·111, da Constituição,
e de conformidade com o artigo 46,
do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 79, do Decreto n'' 60.521, de RI
de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento do Conselho Superior de ~c;)
nomía e Finanças da Aeronáutica,
que com este baixa, assinado pelo
Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ~
Brasília, 18 de janeiro de 1973:
152Q da Independência e 85" da
República.
.
EMÍLIO G. MÉDICI..
J. Araripe Macedo

ATOS
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REGULAMENTO DO
CONSELHO
SUPERIOR DE ECONOMIA E riNANÇAS DA AERONAUTICA

PRIMEIRA PARTE
Generalidades
CAPíTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 1° O Conselho Superior de
Economia e Finanças éa Aeronáutica
(CONSEFA), criado pelo Decreto YJ.úmero 71.246, de 13 de outubro de
1972, é o órgão do Ministério c'a

Aeronáutica destinado a assessorar o
Ministro na formulação da polittca

econômico-financeira e nas atividades de Planejamento, Orçamentaçâo
e Administração Financeira e na Administração do Fundo Aeronáutico e
de outros Fundos Especiais.
Art. 2° O CüN8EFA é diretamante subordinado ao Ministro da Ae-

ronáutica, seu Presidente, e tem sua
sede em Brasília, DF.
CAPíTULO

11

Disposições Gerais

Art. 3° Compete ao CQNSEFA ::tssessorar o Ministro:
1 na formulação da política
econômico-financeira do Ministério;
2 - nas atividades de Planejamento, Orçamentação e Administração
Financeira;
3 - na Administração do Fundo
Aeronáutico e de outros Fundos Especiais;
4 - na aprovação e nos reajustes
da programação -Ie todos os recur50S do Ministério;
5 na regulamentação da aplicação dos recursos provenientes .tos
Fundos;
6 - na aprovação dàs prioridades
a serem adotadas na dinamização
dos objetivos da Administração, no
aspecto econômico- financeiro; e
7 - na gestão de todos os recursos
do Ministério.
SEGUNDA PARTE
Organização e Atribuição dos Orgãos

Art. 4° O CONSEFA tem a seguinte constituição:
Presidente: 'Ministro da Aeronáutica; e
Membros: Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica;

-

Inspetor-Geral da Aeronáutica;
Comandante Geral de Apoio;
Comandante Geral do Ar;
- Comandante Geral do Pessoal;
~ Diretor Geral do Departamento
de Aviação Civil;
- Diretor Geral do Departamento
de Pesquisas e Desenvolvimento; e
Ôe-: Secretário-Geral da Aeronáutica.
Art. 5° _O CONSEFA reunir-se-á
com a freqüência necessária. previamente estabelecida por seu Prestdente.
§ 1° O CONSEFA reunir-se-á sub
a presidência do Ministro, com a
presença do Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica, do Secretário-Geral
da Aeronáutica e de, no mínimo,
mais dois membros.
§ 2° QC!ando necessário, e a critério
do Presidente, nas reuniões do
CONSEFA seus membros poderão"S0r
assistidos por assessores.
§ 3° De tudo quanto ocorrer em
cada reunião, será lavrada uma ata,
assinada por todos os membros oresentes,
Art , 6° A Secretaria-Geral da Aeronáutica atenderá aos serviços de
secretaria do CONSEFA.
Art. 7° À Secretaria do Conselho
compete:
1 - receber, elaborar e encaminhar
a correspondência do Conselho;
2 _ elaborar a pauta das
reuniões;
3 - prestar aos membros do Conselho todos os esclarecimentos telatdvoe aos
assuntos constantes Õ~
pauta das reuniões;
4 - secretariar as sessões;
5- dirigir-se, em nome do Presidente, a. todas as autoridades ob)etívando obter esclarecimentos de Interesse do Conselho; e
6 - diligenciar sobre as providências determinadas pelo Presidente,
Art.. 8° Os processos apreciado!'; pelo
Conselho serão, em principio, relatados:
1 - nos assuntos relativos às lttivldades de Planejamento, Programação e Orçamentação. pelo Chefe do
Estado-Maior da Aeronáutica;
2 _ nos assuntos relativos à Administração Financeira, pelo Secretário-Geral da Aeronáutica.
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TERCEIRA PARTE

Mestre, código A-1801.14.B

Disposições Finais

Art. 9° Os casos omissos neste Pegulamento serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica. - Joetmir
Campos de Araripe Macedo, Ministro
da Aeronáutica.
DECRETO N° 71.732 - DE 18
JANEIRO DE 1973

DE

Redistribui, com os respetcivos ocupantes, para o Ministério da taarmna,
cargos originários dos extintos Companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal, do LloYd
Brasileiro - Patrimônio Nacional,
do Serviço de Navegação da A mazõnía e de Administração do Porto do Pará e do Serviço de Navegação da Bacia do Prata, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967 decreta:
Art. 1° Ficam redístribuídos, com
0.0 respectivos ocupantes, para o Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Suplementar - do Ministério da
Marinha, os cargos a seguir relacionados, integrantes do Quadro de Pessoal
- Parte Suplementar ---,- do Ministério dos Transportes, oriundos dos extintos Companhia Nacional de Navegação Costeira Autarquia Federal, Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional, Serviços de Navegação da
.Amazônia e de Administração do Porto do Pará e Serviço de Navegação
da Bacia do Prata, mantidos os regimes jurídico e previdenciário dos servidores:
I

-
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a) da extinta Companhia Nacional
de Navegação Costeira - AF
Galvanoplasta, código A-1104.10.C
Milton Figueiredo
Auxiliar de portaria, código
GL-3D3.7.A
Adilson Loureiro
Cláudio Gomes da Rocha
Luiz de Lima
Nélio Gonçalves
Wilson Souza Santos

Affonso Lopes da Silveira
Alcebíades da Costa Cabral Filho
Ari dos Santos Machado
Edésio Vieira da Silva
Manoel José Antunes
WaIter Anastácio dos Santos
Wanderley Lopes
Zacarias Rodrigues da Torre
Mestre, código A-1801.13.A
Faustino Francisco Machado
Ild dos Reis Pereira
José Carlos de Barcellos Filho
Nércio Tavares do Nascimento
Ronald Pascoal Pereira dos Santos
Pintor, código A-105.8.A
KIeber dos Santos Dias
Carpinteira, código A-601.9.B

Jair Ferreira da Silva
Calofate, código A-301.10.B
Augusto Francisco de Oliveira Filho
pedreiro, código A-I01.8.A
VaIcir de Oliveira Rodrigues
Miguel Fernandes Batista
Orlando Pereira da Silva
Caldeireiro, código A-1701.12. D
João de Azeredo Coutinho
runaíaor, código A-1707.12.D
Hélio José Fernandes
Fundidor, código A-1707.8.A
Ilzo Dutra do Souto
José Carlos Sodré
b) do extinto Lloyd Brasileiro - PN
Auxiliar de Artífice, código A-202.5
Bento do Nascimento
Cícero Matias dos Santos
Deusdélito José Vicente
José Augusto Machado de Mendonça
Mestre, código A-1801.13.A
Altair Santana
Pintor, código A-105.8.A
Jorge Machado de Mendonça
Soldador, código A-1706.8.A
Jorge VidaI Fonseca
Carpinteiro, código A-601.10. C
Manoel dos Santos
Olibert Gisbert
Carpinteiro, código A-601. 8. A
Bartolomeu Batista Lugão
Kleber Lopes

ATOS DÓ PODER EXECUTIVO

Eletricista

Instalador, código

A-802.12.D

Antônio Coutinho
Desenhista, código P-IOO1.14.B
David Souza de Almeida
Pedreiro, código A-101.8.A
Irandi Pereira Barbosa
José Namem
Caldeireiro, código A-1701.12.D

Sebastião Barbosa Magalhães
c) do extinto Serviços de Navegação
da Amazônia e de Administração do
Porto do Pará.
Motorista, código CT-401.8.A
João Batista Monteiro
Pedro Francisco de Oliveira
d) do extinto Serviço de Navegação
da Bacia do Prata

Olicial de Aamínistroçõo, código
AF-201.12.A

Saída Justínlano Taborda
II -

PARA A PARTE SUPLEMENTAR

a) da extinta Companhia Nacional
de Navegação Costeira - AF
Condutor-Maquinista (Cr$ 808,00)

Manoel Gonçalves Pereira da Silva
b) do extinto Llcyd Brasileiro
PN

despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério dos Transportes remeterá ao
do Ministério da Marinha, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1°
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mário David A ndreazza

DECRETO N° 71.733 - DE 18
JANEIRO DE 1973

DE

Regulamenta a Lei n° 5.809, de 10 de
outubro de 1972, que dispõe sobre a
retribuição e direitos do pessoal civil e militar em serviço da União n-o
exterior.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81,· item IH, da Constituição, decreta:
CAPÍTULO I

Trufeiro-Iâercante (Cr$ 482,00)

Amaro Ribeiro Gomes
C) do exmto Serviço de Navegação
da Bacia do Prata
Marinheiro-Mercante ccrs 565,00)
Acidino Mendes
Art. 2° A redistribuição de que trata este Decreto não homologa situação
que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3° Os ocupantes dos cargos ora
redístribuidos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Marinha consigne os
recursos necessários ao pagamento das

Da Finalidade

Art. 1° Este decreto regulamenta
a retribuição e direitos do pessoal cívil e militar em serviço da União no
exterior, regulados pela Lei número
5.809, de 10 de outubro de 1972, aqui
designada por Lei de Retribuição no
Exterior - LRE.
Art. 2° A competência estabelecida
neste decreto para os Ministros de
Estado é aplicável ao dirigente de órgão integrante da Presidência da República, ou a ela subordinado, quando se tratar de servidor desses órgãos.
Parágrafo único. No caso de servidores do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, bem como de
pessoas sem vínculo com o serviço
público, designados pelo Presidente da
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República, a competência estabelecida se refere ao Ministro a que estiver
subordinada ou vinculada a missão ou
atividade no exterior, salvo se declarada expressamente a competência no ato da nomeação ou designação.
Art. 3° A proposta de nomeação
ou designação de servidor, para serviço da União no exterior, deve indicar, em cada caso:
I - o tipo e natureza da missão
ou atividade;
H - o período e os limites mínimo
e máximo, previstos para sua duração, quando em missão transitória ou
eventual;
IH - a obrigatoriedade, ou não, de
mudança de sede, quando em missão
transitória; e
IV - a possibilidade, ou não, de
fazer-se acompanhar de dependentes.
§ 10 - No caso de pessoa sem vínculo com o serviço público, nomeada
ou designada pelo Presidente da República, ou empregado público, ou
funcionário sem nivel de vencimentos previsto, a proposta deve fixar um
índice, dentre os constantes da tabela de Escalonamento Vertical, anexa à LRE, que mais se aproximar do
cargo, função, emprego ou atividade
que a pessoa vai desempenhar, o qual
lhe será atribuído para efeito de retribuição no exterior e demais direitos.
§ 2" Baixado o ato de nomeação ou
designação, o Ministro de Estado ou
autoridade delegada deve enquadrar
a missão, em ato próprio, na forma
deste artigo e seu § 1°, de modo que
se possam definir a retribuição e direitos do servidor, no exterior, ou da
pessoa sem vínculo com o serviço publico.
Art. 4° A sede no exterior, nos casos
do item IH, do artigo 29 , da LRE, é
definida para cada órgão ou servidor,
conforme o caso, pelo respectivo Ministro de Estado.
Art. 5° Serão discriminados em decreto especifico os órgãos cujos cargos, funções ou atividades - desempenhados ou exercidos nas condições
da LRE - se consideram permanentes.
Art. 6° O servidor do Ministério das
Relações Exteriores só será conside-

rado em missão permanente no exterior quando for lotado em unidade
administrativa do mesmo Ministério
no exterior.
Art. 7° O vencimento ou salário e
o soldo no exterior são pagos de acordo COm o disposta no artigo 14 da
LRE e seu parágrafo único.
§ 1° A gratificação no exterícr por
tempo de serviço é devida na forma
do artigo 15 da LRE.
§ 2° O servidor nomeado ou designado para missão eventual no exterior faz jus à retribuição, em moeda
nacional ou estrangeira, que já venha
recebendo regularmente, ao transporte e a diárias no exterior, na forma
da LRE e deste decreto.
Art. 8° As datas de partida do servidor para o exterior e de desligamenta da respectiva sede no exterior,
assim como a de partida da última
localidade no exterior relacionada com
a missão, as determina ou aprova,
conforme o caso:
I o Presidente da República,
quando se tratar de Ministro de Estado ou dirigente de órgão integrante da Presidência da República ou a
ela subordinado;
H ~ o Vice-Presidente da República, quando se tratar de servidor
da Vice-Presidência da Repúbhca ; e
IH - o Ministro de Estado ou autoridade com delegação de competência específica, quando se tratar de
servidor de órgão integrante do respectivo Ministério, a ele vinculado ou
sob sua supervisão.
Parágrafo único. Considera-se, em
qualquer caso, data de partida do
País para o exterior aquela em que
o servidor deixar a última localidade
em território nacional.
Art. 9° O direito do servidor à retribuição no exterior cessa na data
da partida da última localidade no
exterior relacionada com sua missão
nas seguintes situações:
I - missão desempenhada a bordo
de navio ou aeronave militar em viagem ou cruzeiro de instrução;
11 ~ comandante ou integrante de
tripulação, contingente ou força, em
missão operativa ou de adestramento;

68

ATOS DO PODER

III - em missão transitória:
de representação, de observação
ou em organismo ou reuniões internacionais;
b) de encargos especiais; e
IV - em missão eventual.
Parágrafo único. Nos demais casos
de missões transitórias e nas missões
permanentes, o direito do servidor à
retribuição no exterior cessa na data
do desligamento de sua sede no exterior, fixado na forma do artigo 8°.
Art. 10. Os Ministros de Estado,
mediante autorização do Presidente
da República, podem, em casos especiais, na forma do artigo 12 da LRE,
designar servidor para missão transitória' sem direito a retribuição no exterior.
a)

CAPÍTULO II

Da Indenização de Representação no

Exterior
Art. 11. O valor da Indenização de

Representação no Exterior (lREX) é
calculado com base nas tabelas de Escalonamento Vertical de índices de
Representação e de Fatores de Conversão de índices de Representação,
constantes dos' anexos I e lI, deste
decreto.
Parágrafo único. O valor básico da
IREX é encontrado multiplicando-se o
índice de representação, que correspenda ao cargo, função ou atividade
desempenhados no exterior, pelo fator
de conversão determinado para a sede
do servidor ou pelo fator de conversão calculado na forma do artigo 14.
Art. 12. Em qualquer situação, é
concedida ao servidor apenas uma Indenízação de Representação no Exterior.
§ 1° A IREX concedida ao chefe efetivo de Missão Diplomática e aos adidos militares é acrescida de 10% (dez
por cento) de seu valor básico, por país
adicional, no caso de representação
cumulativa.
§ 2° A IREX devida aos adidos militares, quando representantes de mais
de uma Força, é acrescida de 10% (dez
por cento), por Força adicional.
§ 3° O cálculo dos acréscimos, por
país ou Força adicional, é feito sobre
o valor básico da IREX na sede da
Missão Díplomátíca .

EXECU!!VO

Art. 13. Quando a tabela do anexo
II não Indicar fator de conversão para
a sede do servidor, será adotado, respectivamente:
I - o fator de conversão atribuído à
localidade no território do mesmo país
que esteja assinalada na tabela com
a sigla "FCG" (fator de conversão
geral); ou
11 - o fator de conversão lO, se não
houver FCG para o território.
Parágrafo único. Ao ser criada organízaçâo, militar ou civil, da Administração Federal, no exterior, deve
ser determinado, se já não existir, o
fator de conversão correspondente à
sede da organização e, se for o caso,
o fator de conversão geral para o país.
Art. 14. Para missão a bordo de
navio ou aeronave militares, o fator
de conversão regional será a média
ponderada dos fatores de conversão
referentes às localidades visitadas,
considerando-se como multiplicador o
número de dias de permanência em
cada uma.
§ 1° Para cada missão, o fator de
conversão regional será previamente
fixado pelo Ministro respectivo e inalterável para a missão, mesmo que alterados os prazos de permanência.
§ 2° Nos casos de prorrogação de
missão, poderá ser fixado novo fator
de conversão, aplicável somente ao periodo de prorrogação.
Art. 15. O servidor recebe, a partir
do primeiro dia da substituição, o suplemento mensal a que se refere o artigo 17 da LRE.
Art. 16. Nos casos de remoção ou
movímentaçáo no exterior, o servidor
passa a perceber, a contar da data de
sua partida, a IREX prevista para a
nova missão.
Art. 17. A IREX não pode ser objeto de desconto ou consignação, salvo
quando a lei assim o determinar expressamente.
CAPÍTULO IH

Das Demais Indenizações
Art. 18. A concessão do auxílio-familiar é feita com base nos dados da
declaração de dependentes do servidor, registrada e arquivada no órgão
competente, observado o disposto na
Seção V do Capítulo II da LRE.
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parágrafo único. O servidor, quando no exterior, deve oficializar, por
intermédio do órgão encarregado, as
alterações que devam atualizar sua
declaração de dependentes.
Art. 19. O limite mínimo do auxília-familiar, por dependente, é igual a
0,5% (meio por cento) ~a _maio! IREX
deferida a chefe de Mtssâo DIplomática não computados os acréscimos
con~tantes do § 1" do artigo 12.
Art. 20. O servidor, em missão permanente ou transitória de duração
igualoU superior a 6 (seis) meses, tem
direito ao acréscimo do quantitativo
de que trata o § 1" do artigo 21 da
LRE, nos casos especiais a ~e!em estabelecidos em decreto específico.
§ 1" O acréscimo do quantitativo é
concedido, durante os meses do ano
letivo, mediante apresentação de prova de matrícula do dependente em estabelecimento de ensino, fora do país
onde está a sede do servidor no exterior.
§ 2" A seleção dos locais, áreas ou
países, c, serem considerados como casos especiais que justifiquem o acréscimo do quantitativo, deve basear-se,
exclusivamente, na possibilidade de
prejuízo à formação profissional e
ideológica do dependente.
Art. 21. A ajuda de custo é concedida uma única vez. em cada remoção ou movimentação com mudança
de sede, e na forma dos artigos 23, 24
e 25 da LRE.
Art. 22. O valor da diária no exterior de Embaixador, Almirante-de-Esquadra. General-de-Exército ou Tenente-Brigadeiro, é igual a 4% (quatro por cento) da respectiva retribuição básica.
§ 1.0 O valor da diária no exterior
de Ministro de Estado, é igual a 125 %
(cento e vinte e cinco por cento) da
máxima fixada neste artigo.
§ 2.° Para os demais servidores
públicos, bem como Observadores
Parlamentares a congressos ou conferências internacionais, e Delegados,
Delegados-Suplentes, Assessores Especiais e Assessores em delegações oficiais do Governo àqueles congressos
e conferências ou a outras reuniões
internacionais de caráter intergovernamental. o valor da diária no exterior é fixado em percentagens da
atribuída a Embaixador, Almirantede-Esquadra, General-de-Exército ou

Tenente-Brigadeiro, de acordo com
as tabelas que constituem o anexo IH
deste decreto.
§ 3.° No cálculo do valor da diária
no exterior são desprezadas as frações
de unidade da moeda-padrão.
Art. 23. As diárias no exterior
contam-se pelo número de dias correspondentes à missão eventual para
a qual foi nomeado ou designado o
servidor, incluindo-se também os dias
da partida e da chegada.
Art. 24. O servidor, em serviço no
exterior. que vem ao Brasil em objeto
de serviço, recebe diárias em moeda
nacional:
I - de acordo com a legislação especifica, no valor que, no Pais, é
atribuído a seu posto ou graduação,
cargo ou emprego efetivos ou àquele
cujo nível de vencimentos ou salário
lhe foi fixado; e
II - entre a data da partida da
última localidade no exterior relacionada com sua missão, e da 'chegada à primeira localidade no exterior,
ao regressar.

Art. 25. O auxilio funeral no exterior é assegurado na conformidade
da Seção IX do Capítulo II da LRE.
CAPÍTULO IV

Do Transporte

Art. 26. O transporte do servidor
nomeado ou designado para servir no
exterior e, auando couber de seus
dependentes empregado doméstico e
bagagem é providenciado pelo Ministério ou órgão responsável pelo deslocamento, nas condições estabelecidas neste Capítulo.
Art. 27. As passagens via aérea,
para o servidor. seus dependentes e
empregado doméstico são requisitadas
pelo órgão competente:
I - em primeira classe ou equivalente:
a) para os militares, quando forem
dos postos de Oficial-General, Capitão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel;
b) para os funcionários e empregados públicos com nível de vencimentos previsto, quando de nível superior
ao de Primeiro-Secretário; e
C) para os demais servidores e pessoas sem vínculo com o serviço público, designados pelo Presidente da.
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República, quando o índice de venci-

mentos para eles fixado for superior
ao de Primeiro-Secretário;
II - em classe turística ou econômica:
a) para os demais servidores e pessoas não constantes do item I; e
b) para o empregado doméstico do
servidor que o acompanhar durante

missão de período igualou superior a
6 (seis) meses.

Parágrafo único. O transporte aéreo
de pessoal do Brasil para. o exterior
e vice-versa, OU entre localidades no
exterior, deve ser feito mediante requisições a empresas nacionais, salvo
no caso de ausência de conexões.
Art. 28.

No caso da opção por ou-

tros meios de transporte, prevista na
LRE, as passagens serão requisitadas
somente mediante cobertura prévia da
diferença .pelo servidor, quando o
transporte pelo meio escolhido for de
custo superior ao aéreo.
Parágrafo único. O servidor não
tem direito a recebimento da diferença, quando o custo do transporte
pelo meio escolhido for inferior ao
do transporte aéreo concedido.
Art. 29. As requisições de transporte devem ser feitas pelo órgão competente diretamente às empresas do
ramo, sem interferência, direta ou
indireta, de agentes ou intermediários.
Art. 30. Quando não houver possibilidade de transporte aéreo, na seleção dos meios e vias de transporte,
o Ministério ou órgão responsável
pelo deslocamento deve levar em conta os seguintes aspectos:
I - economia para a União;
11 - tarifas oficiais vigentes;
111 - natureza e tipo da missão
para a qual o servidor houver sido
nomeado ou designado;
IV - nível hierárquico, funcional
ou militar, do servidor;
V - existência, ou não, de linhas
de transporte marítimo, ferroviário ou
rodoviário, diretas;
VI - urgência de chegada à localidade de destino;
VII - possibilidade de utilização de
meios de transporte, oficiais ou própríos ;

VIII - existência de transporte assegurado por Estado estrangeiro ou
organismo internacional; e
IX - existência de opção entre diíerentes classes no meio de traria,
porte a utilizar.
Art. 31. O transporte entre o terminal aéreo no exterior e a localidade
sede da missão do servidor, e viceversa, é a ele indenizado, mediante
apresentação dos comprovantes da
despesa, observado o disposto no artigo anterior.
Art. 32. Ao servidor será assegu..
rada a translação, terrestre ou marítima, da respectiva bagagem, de porta
a porta, incluindo embalagem, desembalagem e seguro, cabendo ao Ministério ou órgão a que estiver vinculado
para fins da missão que irá exercer
ou exerce, efetuar o pagamento dessas
despesas diretamente à empresa responsável.
§ 1.0 Nas viagens de ida para o ex,
tenor, por via aérea, em missão permanente, ou transitória igualou superior a 3 (três) meses, poderá ser
concedido ao servidor e seus dependentes u-n adicional, de até metade
do peso da bagagem acompanhada.
§ 2.° Os limites de cubagem e de
peso, para efeito da translação da bagagem, estão fixados nas tabelas que
constituem o anexo IV deste decreto.
§ 3.° Além dos limites decubagem
e de peso fixados, o servidor tem dí.,
reíto a um acréscimo:
I - de 1 (um) metro cúbico ou 200
(duzentos)
quilos, por dependente,
nas missões de duração igualou superior a 3 (três) meses e inferior a 6
(seis) meses;
11 - de 2 (dois) metros cúbicos ou
400 (quatrocentos) quilos, por dependente e pelo empregado doméstico,
nas missões de duração igualou superior a 6 (seis) meses; e
111 - dos metros cúbicos ou quilogramas necessários ao transporte ter ~
trestre ou marítimo de um automóvel
de sua propriedade.
§ 4.° O servidor, com mais de 2
(dois) anos de serviço no exterior,
admitidas somente as interrupções
constantes do § 2.0 do artigo lO da
LRE, faz jus a um acréscimo de 5%
(cinco por cento) do peso ou cubagem
totais a que tiver direito, para cada
ano além daquele prazo.
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§ 5.° O valor máximo da avaliação
dos bens do servidor, para efeito de
seguro, é fixado:
a) em duas vezes a retribuição básica do próprio servidor, para as missões transitórias, com mudança de
sede e duração inferior a 6 (seta)
meses e igualou superior a 3 (três)
meses, com dependentes; e
b) em fatores R, equivalentes à retribuição básica de chefe de Missão
Diplomática, de acordo com as tabelas que constituem o anexo V deste
decreto, para as missões permanentes
ou transitórias de duração superior a
6 (seis)
meses, com mudança de
sede.
§ 6.° Em. nenhum dos casos previa,
tos neste artigo e seus parágrafos, poderá o servidor solicitar complementação de importância em dinheiro
para atender aos limites fixados, caso
não os alcance.
Art. 33. Cabe ao Ministro de Estado ou autoridade delegada, autorizar a concessão de transporte quando
a sede no exterior não dispuser de assistência médico-hospitalar apropriada e, comprovadamente, dela necessítal', em caráter urgente, o servidor ou
seus dependentes.
Art. 34. Quando o servidor falecer
em serviço no exterior, os dependentes
constantes de sua declaração têm di,
reito, dentro do prazo de um ano,
contado da data do falecimento ao
transporte para regresso ao Brasil,
obedecidas as disposições sobre oassagens e bagagem, para dependentes,
estabelecidas neste decreto, inclusive
o limite de cubagem e de peso a que
tinha direito o servidor falecido.
CAPÍTULO V

Disposições Finais

Art. 35. O pagamento da retribuição no exterior é previamente registrado pelo órgão pagador, na respectiva Guia de Pagamento no Exterior
(GPE), de modelo a ser estabelecido
pelo Ministério da Fazenda, obedecidas as disposições da LRE e deste decreto.
Art. 36. Os descontos ou consignações, obrigatórios ou facultativos, que
incidam sobre a retribuição do servidor em serviço no exterior, em missão
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permanente ou transitória, são processados de acordo com as disposições
legais aplicáveis no País, conforme
instruções baixadas pelos respectivos
Ministros de Estado.
Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos
em lei, de descontos
obrigatórios a favor da Fazenda Nacional, em moeda estrangeira, é facultado ao servidor efetuar antecipardamente, em moeda nacional, o recolhimento dos
demais descontos ou
consignações
diretamente ao órgão
competente do respectivo Míntatério .
Art. 37. A revisão dos critérios estabelecidos neste decreto e de seus
anexos será efetuada, na forma da
LRE, após estudo conjunto pelo Estado Maior das Forças Armadas e Mi.,
nistérios da Fazenda, Relações Exteriores e Planejamento e Coordenação
Geral, por iniciativa do Estado-Maior
das Forças Armadas ou de qualquer
destes Ministérios.
Parágrafo único. Idêntico procedimento será adotado quando se tornar
necessária a revisão dos anexos deste
decreto por motivo de criação, trans,
formações ou transposições de cargos.
Art. 38. Este decreto terá sua vi,
gência a contar de 1 de janeiro de
1973, revogadas as disposições em r-mtrário
Brasília, 18 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberio de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barbosa
Antônio Delfim Netto
Mário David A ndreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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Anexo I eo decreto que regulamenta a Lei de Retribuição no Exterior
TABELAS I -

ESCALONAMENTO VERTICAL

(índices de Indenização de Representação no Exterior A -

Art. 11)

SERVIDORES CIVIS

(Em Missões Diplomáticas e Administrativas)

CARGO, FUNÇAO OU EMPREGO

índice

Chefe de Missão Diplomática.

125

Ministo de La Classe e Ministro para Assuntos Comerciais
1." Classe.
" ist
M ints
IO de 2." Classe, Ministro

dei

I
I
.
I
para Assuntos Comerciais dei

2.11 Classe Consul-Geral e Delegado do Tesouro Brasileiro
no Exterior

I
I

Conselheiro (Chefe de Repartição Consular, Chefe de aecorm.]

I
Conselheiro de Embaixada, Conselheiro de Delegação perma-\
nente junto ;:\, Organismo Internacional, Cônsul-Geral-I
Adjunto, Primeiro Secretário Chefe de Repartição Con-I
sular, .Prlmeiro-Secretarro de Missão Diplomática, Pri-I
meira-Secretário (Cônsul-Adjunto).
I

80

80

70

60

I
Conselheiro

50

Primeiro- Secretário.

45

Segundo-Secretário e Assísten' e de: Delegado, Chefes de Asses- \
soria, da Contadoria Seccional e da Tesouraria, da Dele-I
gacía do Tesouro Brasileiro no Exterior.
I

40

I
Terceiro-Secretário -- Níveis 22 a 19.

35

Cônsul Privativo -

20

Níveis 18 a 12,

Niveis 11 a 7.

15

Níveis 6 a 1.

10
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B -

MILITARES

(Er<1 Missões Diplomáticas e Administrativas:

A;

rca sttuaeão dos Itens 111 e V do Artigo 5.° da LRE: B)
A

B

I

100

50

i

80

40

\

80

40

GRAU HIERÁRQUICO OU CARGO

Almirante-de-Esquadra,
Brigadeiro.

General-de-Exército

I
Tenente-I

e

I
Vice-Almirante, General-de-Dívísão e Major-Brigadeiro.

I

Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro.

I
I

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel (Adido Militar, Adjunto]
de Adido Militar) .
1
70

I
I

Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel (Presidente ou Chefe dei
Comissão ou órgao Militar); Capitão-de-Fragata ou Te-I
nente-Ooronel
Militar) .

(Adido

Militar

ou

Adjunto

de

Adido]

I
I

60

Capitão-de-Mar-e-Guerra, ';} Coronel.

25

Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel.

I
I
I

45

25

Capitão-de-Corveta e Major.

iI 40

25

Capitão-Tenente e Capitão.

Oficiais-Subalternos.

20

I

30

20

I
I

Suboficíal, Subtenente e Sargento (Auxiliar de Adido Mi-I
lttar) .

I

25

I

Suboficial, eubtenente. Sargento e Praças Especiais (Alunos
de órgão de Formação de Oficiais da Ativa).
I 20

10

I
Cabo e demais Praças

5
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decreto que regulamenta a Lei de Retribuição no Exterior

,>'0

TABE.~LA

11 -- I,'I\.TORES DE CONVERSA0

(índices da Indenização de REpresentação no Exterior

Art. 11)

Conversão
LOCALIDADES

Fator de

20

I

I Nova York, Washington.

I
18

I

Tóquio.

i
I

I Bonn

16

Boston (FC'(:;']. Caracas, Chicago, Filadélfia, Genebra,

I Houston,

L0~

Angeles, Miami, Nassau (Bahamas) (FCG) .Nova

I Orleans. Paris, 82.11 Juan (Porto Rico) (FCG).

I
Berlim. Buenos Atr es, Cobe, Dusseldorf (FCG), Frankfort,
Hamburgo, Hong-Kong, Iocoama (FCG), La Guaíra (FCG),

14

Londres, Munique, Ottawa, Roma, Vaticano.

I

12

I Amsterdam lFCG), Antuerpia,. Assunção, Belfast, Bordéus,
"I Brest. Bruxelas, Dacar .Díjon, Gênova', Greenwich, Haia,
I Havre, Inchcn {FC'G), Islamabad, Jacarta (FCG), Karachl,
I Kartum, Kmshasa, Lagos (FCG) La Paz, Liege (FCG),
I Lisboa, Luxemburgo. Marselha (FCG), Milão, México D.F.,
I Montevidéu, Montreal (FCG). Moscou. Nápoles (FCG), Niamey,
! Porto Nevo, Portsmouth, Roterdam, Santiago, Seul, SouI thampton, Tirana, Toronto, Trieste, Varsóvia, Viena (FCG).
I

I

I Abdjan (FCG), Acra (FCG), Adis Abeba (FCG), Alexandria,
I Amá, Ancara,
Argel, Atenas, Bagdad, Bangkok, Barcelona
I (FCG), Barrcw-in Furness (FCG) , Beirute, Belgrado,
I Berna (PCG), Bizerta, Bogotá, Bridgetown, Bucareste, BudaI peste, Caiem. (FCG), Cairo, Cali (FCG), Camberra, Capetow.
Oingapura. Copenhague (FCG), Coveite, Damasco, Dar Es
Balam, Estocolmo (FCG), Georgetown (FCG), Guaiaquu.
I Guatemala, Gdynia, Haifa (FCG), Halifax, Helsinque (FCG),
I Jerusalém. Kampala, Kingston (FCG), Kuala Lumpur, Lima,
I Liverporu Lourenço Marques, Luanda (FCG), Lusaka, M-lI drid, Manágua, Manila, Nairobi, Nouakchott, Nova Deltu
I (FCG), Oslo (FCG), Panamá, Paramarfbo, Pireu, Port of
1 Spaín, Porto (FCG), Porto Príncipe, Praga, Pretória, Quito,
Rabat, Reykjavik, São Domingos (FCG), São .rosé, São Salvador (FCG), Sófia, Sydney, Taipé, Teerã, Tegucigalpa, TelAviv, Tripoli, Tunis, Valparaíso, vcra Cruz (México), (FCG) ,
.
Vígo, Wellmgbon, Zandertk (Sur) , Zurique.

I

1

I
1
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Conversão
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LOCALIDADES

Fator de

8

Bamaco, caüao (1"CG), Colombo, Concepcion (Paragual i
(FCG), Curaçao, Dublin, Kabul, Nicósia, Rosário, Saigon,
Santa Crua de LJl Si erra (FCG).

6

Alvear, Artlgns, Dela Union, Chuy, Cochabamba, Corrientes.
Guayaramerím e portos fluviais, Iquítos e portos fluviais.
Letícia e pertos tluvte ís, Mello, Paso de Los Libres, Paysandu.
Pedro Juan OabaHero, Puerto P. Strossner, Posadas, Rio
Branco, Rivera.

Anexo IH ao decreto qt-c regulamenta a Lei de Retribuição no Exterior
TABELAb

II~ --

VALORB.S DAS DIARIAS NO EXTERIOR
~Art.

22, § 2.°)

A -- SEHVIDO'RES CIVIS

Diária no Exterior de Embaixador ~ 4% da
Retribuição Básica (Art. 22)

CARGO, FUNÇ-AO CU EMPREGO

"

Ministro de 1." Classe, Ministro para Assuntos Comerciais!
de P Classe, Observador Parlamentar e Chefe dei
Delegação em Delegação. Governamental.
I

80%

I

I
I

Ministro de 2. n Classe, Ministro para Assuntos Comerciais [
de 2.~ Classe e Delegado do Tesouro Brasileiro no]
Exterior.
I

75%

I

Delegado em Delegação Governamental; Primeiro-Seore-!
tario: Assistente do Delegado. Chefes de Assessoria!
da Contadoria Seccional e da Tesouraria, da Dele-I
gacia do Tesouro Brasileiro nc Exterior; Delegado--I
Suplente em Delegação Gc vemamental; Segundo-I
Secretário e Assessor- Especial em Delegação Gover-]
namenta,l.
I

60%

I

Terceiro -Becretárto e ASSE'H'Qr em Delegação Governa-I
mental
I

I

50%
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--------------1
I Diária no ExteI rior de EmbaiCARGO

FUNÇãO OU EMPREGO

I xador -

I

4% <la
Retribuição Básica (Art .. 22)

I
1

I

Cônsul Privativo; Níveis 22 a 19.

40%

i

Níveis 18 a 7.

30%

Níveis 6 a 1.

25%

B -

MILITARES
I

POSTO OU GRADUAÇãO

I
I Diária no ExteI rior de AlmiranI te-de-Esquadra
I - 4% da 'RetriI buição Básica

Vice-Almirante, General-de-Dívísãc e Major-Brigadeiro.

I
I
I

I

(Art. 22).

80%

I
Contra-Almíra.nte, General-de-Hrtgada e Brigadeiro.

75%

Oficial-Superior.

60%

Oficial-Intermediário.

50%

I

Oficial-Subalterno, Guarda-Ma nr.ha e Aspirante-a- Ofi-I
cíal .
I

40%

I
Aspirante e Cadete: Subof'icíal e Subtenente.

35%

Sargento.

30%

I

Aluno, Taifeiro, Cabo, Mn2'inhE-JIO, Soldado, Grumete.I

Recruta e Aprendiz-Marinheiro.

I
I

25%

Anexo IV ao Decreto que regulamenta a Lei de Retribuição no Exterior
TABELAS 1\1 -

LIMITES DE CUBAGEM E DE PESO

(Art. 32,
A CARGO,

§

COM DEPENDENTES

DEPENDENTES

FUNÇÃO OU
EMPREGO:

3 a 6 meses

DURAÇÃO DA MISSÃO

POSTO OU
GiRADUAÇÃO

m3

LIMITE DE PESO OU VOLUME
I

Embaixador, integrante ou não, da carreira diplomática.
Ministros, Ministros para Assuntos Comerciais e
Delegado do Tesouro Brasileiro no Exterior.
Primeiros e Segundos Secretários; Assistente do
Delegado, Chefes de Assessoria, da Contadoria
Seccional e da Tesouraria, da Delegacia do
Tesouro Brasileiro no Exterior.

12

I
I
I
I
I
I
I

11

10

Terceiro-secretário; Cônsul Privativo; Níveis 19
a 22.

9

Níveis 18 a 7.

8
4

Níveis 6 a 1-

2')

SERVIDORES CIVIS

I
I
I
I
I

II

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

kg

I
I 6 meses a 2 anos
I
I
I
I

I

,

2400 I

2200

SEM DEPENDENTES

II

I

m3

I

3 a 6 meses

kg

m3

I

21

20

i

I
I
!

4200

6

4000

5

I
I

18 I

I
1800

I
I
I

1600 I

I
800 I

16
14

I
I
I

I
I

I

I
I
I

I

4,5

3600

I

I
I

3200

I

2800

II

1400

4,5
4

I

2

kg

I

I
I
I
I
1200 I
I
1000

II
I

900 I

I

I
I,

800 I

I
I

,I

I

m3

I

10

I

10 I

kg

2000

2000

I
I

9

I
I
I
I

i

1800

8

I

7

I

1400

I

600

[

!
I
400 I

I
I
I

I
I

I

I
I
I
900 I
I

I

I
7

I
I
I

I

I

I

I

I
I

I

2000

I

I

I
I

I 6 meses a 2 anos

I

I

iI

I

I

1600

[

3

I
I

B -

Almirante-de-Esquadra,
Tenente-Brigadeiro.

General-de-Exército

e

Vice-Almirante, General-de-Divisão e MajorBrigadeiro,
Contra-Almirante,
General-deBrigada e Brigadeiro.

MILITARES

I
I
12

I

I
I

2400 I

I
I
I
11

:;:1

I

I
I
I

Oficiais-Superiores.

10

Oficiais-Intermediários e Subalternos; GuardasMarinha e Aspirantes-a-Oficial.

9

I

8

II
I
I

Demais Praças.

4

I
\
I

6

I
I

I

I

I
I

I

2200 I
I

I
I
I
20 I

4000

5

2000

I
I

I
I
i

1800

16

I
I

14

I

I

800 I

I

7

I
I
I
I
I
I
I

I

I

1200 I

I
I
I
I

I

I

1000 I

I

3600

3200

4,5

4,5

'I
I
I
I
I
I
I
I

I
::"800

1400

4

2

I
I
I
I
I
I
I
I
'I

I

I
I

I

10 I

I
I

I
t

I

10 I

1I

I

I
Ii
I
I
I
I
8
I
I
I
I
I

'I

I
I

II

I
I
I
I
900 I
I
I

I

800

400

I
I

2000

I
I
I
I

I
900

2000

,,

I

I

I
I- - I
I
!

I

I

t

I
13 ,

II

t

t

1600

I

I

I
Aspirantes e Cadetes; Subofíciais, Subtencntes e
Sargentos.

4200

I

II

I
I
I

I

I
I

I
I
I

I
I

I
I

t

I
I

I

I

9

7

3

I

I

I

1800

1600

1400

600
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Anexo V ao Decreto que regulamenta a Lei de Retribuição no Exterior
TABELAS V -- VALOR MAXIMO DE AVALIACÃO DE BENS
PARA EFE.IT(; DE SEGURO ~

(Art. 32,
A -

§

5°, letra b)

SERVIDORES CIVIS

CARGO, FUNÇAO OU EMPREGO

I

I

FATOR R

I
I
Embaixador, integrante ou não, ua carreira diplomàtd-]
~.

1

15

I
I

csmísucs, Ministros para Assuntos Comerciais e Delega-I
do do Tesouro

Brasileiro

110

Exterior.

I

12,3

I
Prímeíros e Begudcs secretários; Assistente do Delegado.]
cneies de Assessorta, da Oontadorfa Seccional e dai
Tesouraria, da Delegacia do Tesouro Brasüeíro
I
Exterior.
I
I

lO

Terceiro-Secretário, Cônsul Privativo e Níveis 19 a 22.

I[

7,5

Níveis 18 a 7.

I
I
I

4

I

I
I

Níveis li a 1.

I

B -

M!LI'l'ARES

I

P\)STO OU GRADUAt;AO

Almirante-de-Esquadra.

General-de.Exercito

I

FP..'l'üR R

I
I

e 'I'enente.]

Brigadeiro.

I
I

vlce.Almírante, Oenerat-de-Dívisao e Major Brigadeiro.
Contra-Almirante, General.de-Brígada e Brigadeiro.

15

I
I
I

12,5

I

Ottcíaís-Superíores .
Oftcíara-Intermedtárfos e Subalternos:
e Aspirantes-8_0ficial.

I

I
I
I
Guardas-Marmha!

I
I

I

Aspirantes, Cadetes, Suboífcíaís, Subtenentes e Sargentos. I
I
Demais praças.

I

I

I

10

7,5

4
2

80

ATOS

DECRETO N° 71.734 -

DE

18

DO

~ODER EXECUTIVO

DE

JANEIRO DE 1973

Revoga o Decreto n° 10.536, de 29 d.e
outubro de 1913, que concedeu à
empresa Continental Products Company, autorização para. funcionar na
República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n? 2.627, de 26

de setembro de 1940, decreta:
Art. 1'! Fica revogado o Decreto ...
n- 10.536, de 29 de outubro de 1913,

que concedeu à empresa ncrte-amertcana Continental Products Company
autorização para funcionar na Repú~
blica Federativa do Brasil, e cassada a

respectiva Carta, atendendo ao que
consta nos Processos MIC-18.896-71 e
MIC-2.732-72.

Art. 2° Este Decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
MaTCUS Vinicius Pratiní de
Moraes

DECRETO N9 71. 735 - DE 19 DE
JANEIRO DE 1973
Cancela
autorização para funcionamento no Brasil da The Tokio Ma~
rine and Fire lnsurance Company
Limiteâ,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item III, da Constituição do
Brasil, decreta:
Art. 19. Ficam canceladas a autorização para funcionamento no Brasil
e a respectiva Carta-Patente, CIJn<.:<;;:didas a 'I'he Tokio Marine and Fire
Insurance Company Limited, com sede
em Tóquio, Japão, a partir da data
da publicação, no Diário Oflcial da
União, da certádâo de arquivamento,
no órgão de Registro do Comércio, dos
atos relativos à incorporação do patrimônio liquido de sua Representação
no Brasil à Companhia de Segures
Varejistas, sua SUC2SS0r:;, em todos os
direitos e obrigações.

Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de janeiro de ~973;
1529 da
Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N° 71.736 - DE 22 DE
JANEIRO DE 1973
Dispõe sobre a subordinação do Centro Regional d13 Pesquisas Educacionais João Pinheiro e dá muras providências.

O Presidente da República, no uso
da competência que lhe confere o artigo 81, inciso III, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Fica subordinado ao Departamento de Ensino Fundamental do
Ministério da Educação e Cultura o
Centro Regional de Pesquisas Educacionais João Pinheiro, até então subordinado ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacíonaís,
transferidos, em conseqüência, programação, acervo, recursos e pessoal.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1973;
152 9 .da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 71. 737 - DE 22 DE
JANEIRO DE 1973
Transforma em Departamento de En
sino Supletivo o Departamento de
Educação Complementar e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem os
Itens III e V, do artigo 81, da Constituição, e considerando o disposto na
Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971,
decreta:
Art. 1° O Departamento de Educação Complementar (DEC) do Ministério da Educação e Cultura, a que se
referem os Decretos números 66.296,
de 3 de março de 1970, e 66.967, de 27
de julho de 1970, passa a denominar-
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se Departamento de Ensino Supletivo
(DSU), coma competência de exercer a administração das atividades do
ensino supletivo, em nível federal, de
que trata o Capítulo IV, da Lei. .
número 5.692, de 11 de agosto de
.
1971.
Art. 2° Compete ao Departamento
de Ensino Fundamental (DEF) e ao
Departamento de Ensino Médio
.
(DEM), respectivamente, a admmistração das atividades do ensino de 1°
e 2° graus, atinentes ao Ministério da
Educação e
Cultura, em nível federal, inclusive nos Territórios Federais, nas áreas de fronteiras e nos
eixos viários.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data de sua pubncaçào. revogadas as disposições em contrário.
Brasua, 22 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G.

MÉDIca

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71, 738
JANEIRO DE 1973

DE

22

DE

Dispõe sobre a vinculação do Programa
Intensivo de Preparação
de
Mão-de-Obra (PIPMO) .
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição, decreta:
_'\

Art. 1° O Programa Intensivo de
Preparação de Mão-de-Obra
.
(PIPMO), instituído nos termos do
Decreto n- 70.882, de 27 de julho de
1972, fica vinculado ao Departamento de Ensino Supletivo (DSU) do Ministério da Educação e Cultura e será por ele supervisionado.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 1973;
152'" da Independência' e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N." 71, 739 ~
JANEIRO DE 1973

DE

23

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, o terreno
que menciona,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição,
combinado com o artigo 5.°, alínea
"m", do Decreto-lei n." 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o terreno com a área de ... " ••.
1.161,OOm2 (hum mil cento e sessenta
e um metros quadrados), situado junto e antes do prédio n.v 320. da Avenida Ruy Barbosa, no Bairro das
Graças, em Recife, Estado de Pernambuco.
Art. 2.° O terreno a que se refere
o artigo 1.0 se destina à construção
do prédio onde serão instaladas as zonas eleitorais, em Recife, jurisdicionadas ao Tribunal Regional Eleitoral
de Pernambuco.
Art. 3.° As despesas decorrentes
da efetivação deste ato correrão à
conta de recursos orçamentários próprios.
Art. 4.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 71. 740 - DE' 23
JANEIRO DE 1973

DE

Declara sem eleito o Decreto número
53.283, de 16 de dezembro de 1963

O Presidente da República, usando
da atrtbuiçào que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâoj , alterado pelo
Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica declarado sem efeito
o Decreto n'' cinqüenta e três mil du-
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zentos e oitenta e três (53.283), de
dezesseis

(16)

de

dezembro de mil
novecentos e sessenta e três (1953)
que concedeu àS. A. Cimento, Mineração Cabotagem "CIMIMAR", o
direito de lavrar caulím emt.errenos
de propriedade de Toshio Kudamatsu,
no lugar denominado Varginha, Dis-

trito e Município de Guarulhos, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-563-60) .
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 71. 741 JANEIRO

DE

DE

23 DE

1973

Declara sem efeito o Decreto número
25.075, de 9 de junho de 1948.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:

°

Art. 1° Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e cinco mil
e setenta e cinco (número 25.075) de
nove (9) de junho de mil novecentos
e quarenta e oito (1948), que concedeu ao cidadão brasileiro Otá vio S.
Rolim o direito de lavrar calcíta e
associados, em terrenos, situados no
lugar denominado Serrinha, Distrito
de Itaoca, Município de Apiai, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71. 742 - DE 23 DE
JANEIRO DE 1973
Declara sem efeito o Decreto número
55.707, de 2 de fevereiro de 1965.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneração) , alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, e
tendo em vista o que consta no processo (DNPM-24-59), decreta:
Artigo único. Fica declara do sem
efeito o Decreto número 55.707, de 2
de fevereiro de 1965, que concedeu a
Francisco de Assis Drumond o direito de lavrar minério de ferro em
terrenos de sua propriedade. situados
no lugar denominado Vargem do Rosário, Distrito e Município de Itabira, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior.
DECRETO N° 71. 743 - DE 23 DE
JANEIRO DE 1973
Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do terreno que
mencwna, situado na Cidade de
Castro, setaao do Parana.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com o artigo 1°, do Deereto-lei n.s 178, de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Prefeitura Municipal de Castro, no
Estado do Paraná, da área de .....
748,96m2 (setecentos e quarenta e oito
metros quadrados e noventa e seis
decímetros quadrados), desmembrada
de área maior, de propriedade da Uníao
Federal, jurtsdiclonada ao Ministério
do Exército, srtuada naquele município, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 42.727-71.
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Art. 20 O imóvel a que se refere o
artigo anterior se destina à retificação do alinhamento da Rua Curitiba,
comprometendo-se a cessionária a
construir muro no novo alinhamento
e a realizar as melhorias necessárias
à boa estética do próprio nacional,
inclusive pavimentação da referida
rua.
Art. 3°:é: fixado o prazo de Um (1)
ano, a partir da data da assinatura
do contrato de cessão, para a execução
dos serviços mencionados no artigo
20, tornando-se nula a cessão sem direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao
terreno, no todo ou em parte, vier a
ser dada utilização diversa, ou. ainda,
se ocorrer inadimplemento de cláusula
do contrato que deverá ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 49 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

EXECUTIVO
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colizado no Ministério da Fazenda sob
o n- 405.715, de 1972.
Art. 20 O terreno a que se refere o
artigo 10 será utilizado como via pública de ligação das Avenidas Kennedy e João Pessoa, já construída no
local pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Maranhão.
Art. 30 O cessionário ficará obrigado ao cumprimento das condições estabelecidas pelo Ministério do Exército, relativas à execução de serviços
de terraplenagem nos terrenos que
margeiam a Avenida e à construção
de muros de arrimo.
Art. 40 A cessão se tornará nula.
sem direito a qualauer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas,
se ao terreno, no todo ou em parte.
vier a ser dada utilização diversa da
referida no artigo 20 ou, ainda, se
houver inadimplemento de cláusula do
contrato que será lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 50 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revoga das as dtsoosíções em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973:
152.0 na Independência e 85.0 da
República.

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N° 71.744 - DE 23
JANEIRO DE 1973

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DE

Autoriza a cessão; sob a forma de utilização gratuita, do terreno que menciona, situado em São Luís.. Estado
do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de

~~iO~~? l~~r:d~ l~r~~ofe~~r~i~o~~cr1e9t~;

decreta:

'

Art. 10 Fica autorizada a cessão
sob a forma de utilização gratuita, ao
Estado do Maranhão de uma faixa
de terreno medindo 7.360 44m2 (sete
mil, trezentos e sessenta metros quadrados e quarenta e quatro decímetros quadrados). parte de maior porção jurisdicionada ao Ministério do
Exército, situada em São Luís, Estado
do Maranhão, de acordo com os elementos constantes do precessc preto-

DECRETO N° 71. 745
DE 23
JANEIRO DE 1973

DE

Torna sem efeito aproveitamento de'
dispon·lvel no Ministério da Marinha.

o Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe confere o ar-tigo 81, item lII, da Constituição, e'
tendo em vista o que consta do Processo n'' 6.435-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
DASP, decreta:
Art. 10 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Serviçal, códigoGL-102.5.A, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Marinha, de Gracia Peres Camargo, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Hospi-
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tal dos Servidores do Estado, constante do Decreto n'' 70.088, de 2 de
fevereiro de 1972, publicado no Diário Oficial de 3 seguinte.

Art. 2'? Os efeitos deste Decreto retroagem a 3 de fevereiro de 1972, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júilo Barata

EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N° '11.747 -- DE 23
JANEIRO o» 1973

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N° 71. 746 JANEIRO DE

DE

23

DE

1973

TOrna sem efeito aproveitamento no
Ministério da Marinha de funcionária do Hospital dos servidores do
Estado em disponibilidade.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do Processo ns 6.007-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP) e o que dispõem o artigo 67.
e seu parágrafo único, da Lei número
1.711, de 28 de outubro de 1952, decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Serviçal, código
GL-I02.5.A, do Quadro de Pessoal ~
Parte Permanente - do Ministério
da Marinha, de Iara Araújo Cardoso,
servidora em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado, efetuado pelo Decreto ns 70.088, de 2 de
fevereiro de 1972, publicado no Diário
-oticioi de 3 seguinte, visto ter sido
julgada incapaz para o serviço público na inspeção médica a que foi
submetida.
Art. 2° O Hospital dos Servidores
.dc Estado promoverá a Imediata aposentadoria da servidora a que se relere o artigo anterior.

OE

Torna sem efeito !l cassação ae disponibilidade de servidor do Departamento Nacional ce Obras ae Saneamento e dá· outras »rcnaiéncias.

O presidente da Hepub1j:;.'l", usando
das atribuições '1'IE" lhe confere c artigo 81, item III, da Constttuição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 30.906-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil-DASP, decreta:
Art. 19 FICa sem efeito a cassação
da dísporríbüidade de Damião Hermque pequeno, Feitor, código GL-401.5,
do Quadro de Pessoal do Dcpart amenta Nacional (te Obras de Saneámenta, do Minlstérto do Intevlor, Efetivada pelo Decreto nv 71.072, de 11
de setembro de 1972, nuohcaoc no
Diário Oficial de 12 seguinte.
Art. 2° Fica, tguatmcnte, sem efeito a inclusão no regime de dísponibilidade do servluo- mencionado no
artigo anterior, conforme Portaria.. n''
343, de 25 de setembro de 186H, do
Ministro do Interior, publicada no
Diário Oficial de 2 de outubro seguinte.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, C:O
Ministério do Interior, promovera a
imediata aposentadorta do servidor
de que trata este Decreto).
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposlçõas em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÊDICI

José Costa Caotúcumti,

Mos

DECRETO N.o 71.748 JANEIRO DE 1973

DE

85
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23

DE

Retifica o artigo 19 do Decreto número 19.574, de 5 de Setembro tte
1945.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item. lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n." 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0, do Decreto
número 19.574, de 5 de setembro de
1945, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1.0 Fica outorgada a Otávio Pereira Ramos concessão para
lavrar mármore no lugar denominado Oriente, Distrito e Município de Mar de Espanha, Estado de Minas Gerais, em duas
áreas perfazendo dezenove hectares e noventa e três ares (19,93
ha.), uma de doze hectares e sessenta e dois ares (12,62 ha.), definida por um quadrilátero que
tem um vértice a trezentos e vinte e três metros (323m), no rumo
verdadeiro de setenta e quatro
graus onzermínutos noroeste (74°
11' NW), da confluência dos córregos Oriente e Tapera, e os lados
a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e sessenta e nove
metros (369m), um grau quarenta
e seis minutos sudoeste (01° 46'
SE); quatrocentos e cinco metros
(405m), oitenta e nove graus um
minuto noroeste (89°01' NW), trezentos e dezoito metros (318m),
dez graus quatorze minutos nordeste (l0014'NE); trezentos e quarenta metros e trinta e cinco centímetros (340,35m), oitenta e um
graus quarenta e quatro minutos
nordeste (81°44'NE). Outra área
de set-e hectares e trinta e um
ares (7,31 ha}, definida por um
pentágono que tem um vértice a
mesma distância e rumo da mesma ccnf'n.ência de córregos retrocitada e os lados a partir desse
vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
cinqüenta e cinco metros (155m),
vinte e seis graus um minuto noroeste (26°01'NW);
trezentos e

quarenta e nove metros (349m).
cínnuenta e cinco graus vinte e
minutos nordeste (55°29'
nove
NE); duzentos e vinte e seis metros (226m), trinta e sete graus
um minuto
sudeste (37°1'SE);
duzentos e oitenta e quatro metros (284m) sessenta e dois graus,
vinte e nove minutos sudoeste
(62°29'SW); cento e seis metros
e oitenta e cinco
centímetros
(106,85m'l, setenta e seis graus
dezesseis minutos sudoeste (76°~6'
J

SW).

Art. 2.° A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrito no
Livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -3411-42) .

Brasília, 23 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 71.749

DE

23

DE

JANEIRO DE 1973

Altera o artigo 10, do Decreto número
71. 535, de 13 de dezembro de 1972,
que dispõe sobre a progressão funcional na carreira de Diplomata.

O presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.° O artigo 10, do Decreto
n.s 71.535, de 13 de dezembro de 1972,
que dispõe sobre a progressão funcional na carreira de diplomata, é acrescido de uma alínea, com a seguinte
redação:
"Art: 10
"
.
a)
b)

....••........... ' ......•..••
....•.............•..........

c)

•.•...•.... , •••....•.......•.

funções, durante a permanência na Classe, fora do Ministério das
Relações Exteriores
(pontos por 30 dias):
1. Nos Gabinetes Civil e Militar da Presidência da República,
d)

ATOS
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DO

bem como nos órgãos de assessoramento direto do Presidente da
República previstos no Decretolei 200, de 25 de fevereiro de 1967,
artigo 32, itens I, II e IH;

como Ministro de z.« Classe

i)

-

30

como Conselheiro -

ii)

25

Ui) como 1.0 Secretário

20

IV) como 2.° Secretário

18

25

3. No Corpo Permanente da
ESQ:
come Ministro de 2." Classe

i)

-

ii) como Conselheiro -

18

Ui) como 1.0 Secretário -

Brasília, 23 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.

Chefe

da

Orlando Geisel

15.

Secretaria

de

Cooperação Econômica e Técnica
Internacional (SUBIN) do Minis-

tério do Planejamento e Coordenação Geral:
i) como Ministro de 2." Classe
-

Art. 3~ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EMÍLIO G. NIÉDIC-'

20

4.

Art. 10 Fica criado o 8 0 Pelotão de
Remuniciamento (Independente) com
sede em Belém (PA).
Art. 2° O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à efetivação deste Decreto.

v) como 3.° Secretário
18
2. Assistente do Comando da
Escola Superior de Guerra (ESG)
-

artigos 12 e 46, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:

DECRETO N" 71. 751 - DE 23 DE
JANEIRO DE 1973
Cria Organização Militar e dá outras
prooídêncías

25
ü)

como Conselheiro

Ui) como 1.0 Secretário -

18
15."

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
da Independência e 85. 0 da
República.
152. 0

Art. 10 Fica criado o 4 0 Pelotão de

Remunícíamento (Independente) com
sede em Juiz de Fora (MG).

EMÍLIO G. MÉDICI

Art. 2° O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessários à efetivação deste Decreto.

Mário Gibson Barboza

DECRETO N° 71. 750 - DE 23
JANEIRO DE 1973

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o aritgo 81, item lII, da Constituição e
de conformidade com o disposto nos
artigos 12 e 16, do Decreto-lei n'' 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:

DE

Cria Organização Militar e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de conformidade com o disposto nos

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1973;
da Independência e 85 0 da
República.

152 0

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

MOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 71. 752 -

87

DE 24 DE JANEIRO DE 1973

Fixa os preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou aquisição
do algodão em pluma da safra de 1973 produzido nos Estados do Acre,
Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e nos Territórios do Amapá e Roraima.

O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH da Constituição, e de acordo com o disposto no Decreto-lei n'' 79; de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1° Fica assegurada ao algodão em pluma da safra de 1973 produzido nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e nos
'I'errttortos do Amapá e Roraima, ~ garantia de preços mínimos de que
trata o Decreto-lei nv 79, de 19 de dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
§ 1° Os preços mínimos líquidos para o produto,
estabelecidos em
função de comprimento de fibras e tipos, segundo as zonas geo-econômicas, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às
cooperativas de produtores.
§ 2° Os preços mínimos líquidos são li vres de quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos e taxas, atendidas as especificações estabelecídas no artigo 2° deste Decreto.
Art. 2° Ficam estabelecidas as seguintes condições para as operações
de financiamento e aquisição do algodão em pluma;
§ 1° Os preços por arroba de 15 (quinze) quilos constantes da tabela
anexa, referem-se ao produto acondicionado em fardos com cerca de 200
(duzentos) quilos liquidas de fibra de 32 (trinta e dois) a 34 (trinta e
quatro) milímetros, do tipc 3 (três! ou "Bom", de acordo com as especificações constantes do Decreto n'' 43.427, de 26 de março de 1958, ou outras equivalentes que vierem a ser oficialmente estabelecidas.
§ 2~ Os níveis de preços correspondentes aos oomprrmentos de fibras
e tipos não especificados no presente artigo serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção,
observadas as condições fixadas neste Artigo.
Art. 39 As operações a que se refere
artigo 2.9 deste Decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou suas cooperativas, podendo,
no entanto, as de financiamento, ser estendidas, em caráter excepcional,
a terceiros.
§ 1" Para a extensão a terceiros das operações em questão, será necessário que estes comprovem ter pago aos produtores ou as cooperativas
de produtores, livres de quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos
e taxas, preços nunca -n ie-iores aos mini mos hquidos estabelecidos nas mstruções da Comissão de Financiamento da Produção, de que trata o parágrafo segundo do artigo 20 deste Decreto.
§ 2" Os benefíciadores de algodão poderão ser incluídos nas operações
de financiamento, desde que comprovem ter pago aos produtores ou às
cooperativas de produtores, no mínimo, os preços estabelecidos risr-a o algodão em caroço, expressos nas instruções estabelecidas pela Comissão de
Financiamento da Produção, segundo zonas geo-econômicas, livres de
quaisquer despesas adicionais, inclusive impostos e taxas.
Art. 4" A Comissão de Ffnanclamento da Produção baixará as instruções necessárias à execução deste Decreto.

°
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Art. 50 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação

Diário Oficial da União, revogadas as disposições em, contrario.
Brasília, 24
República.

de

janeiro de 1973; 152.9

da Independência e 855' da

EMíLIO G. MÉDICI

L. F. Oirne Lima
PREÇOS MíNIMOS LíQUIDOS
ALGODÃO

Fibra 32/34 mm -

---------ZONAS GEO-ECONôMICAS

Tipo 3

II'el

Cr$/15 KG

I
I

I

Em Caroço

I
Algodão 1
Algodão 2

I

· . . . . . . . . . . . . . . . .I
•. . . • . ••••••. •. . . I

16,50
16,35
15,90
16,05

Única

1
• • . . . . . . . . . . . . . . . . • • •1

16,50

única

1
• • • • • • . • . . • • • • • • . • . . . 1

Algodão 3
Algodão 4

Sergipe
Alagoas
Pernambuco
Algodão
Algodão
Paraíba
Algodão
Algodão
Algodão
Algodão
Rio Grande do
Algodão
Algodão
Algodão
Algodão
Ceará
Algodão
Algodão
Algodão
Algodão
Piauí

1
2

única
Roraima
única
Amazonas

1
· . . . . . . . . . . . • • • • . 1
• • • • • • • • • • • . . . . . . 1

I

1
2
3
4

Maranhão
Algodão 1
Algodão ~
Algodão 3
Pará

única

· . . . . . . . . . .. . . . .. I

1
·· .... ·· .. ·······1
2
• . • . . . • . • • • • . . . . . 1
3 · . . . . . . . . .. . . . . . .I
4
· . . . . . . . . . . . . • • • •1
Norte
I
1
• • • . • • • . . . . . . . . . •1
2 · . . . . .. .. . . . . . . . .I
3 · . . . . . . . . . . . .. .. . I
4 •••. . •. . . . . . . . . . •1

Algodão 1
Algodão 2

A-mapá

. . . . . . . . . . . . . . · .. 1

I
· . . . • • •• • •• • . . . . . 1

· . . . . . . . . . . . . . .. .I
· • . . . . . . . . • . • • • . . 1
..

·

..............

1

I

· . . . . . . . . . . . . . . . .I
• . • • • • • • . . . . . . . . . 1
1

· . . . . . . . . . . . . . . . .I

• • • • . . . . . . . . • • • • •1

· . . . . .. . . .. .. . . . . I

I
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I
1

· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

I

· .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .I

I

16,50
16,50
16,35
16,35
16,50
16,50
16,20
16,35
16,50
16,50
16,20
16,35
16,50
16,50
16,20
16,20
15,60
16,20
15,60
15,15
13,95
13,95
13,95

Omca

• . . . . · · . . . . • • • · · · · · .. 1

13,95

única

· . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .I

13,95

Acre

I

I

1

Em Pluma

I

1

Bahia

no

I
1

I

I

I

1

I

II
1

I

1

I
1
1

I

I

I

1

I

I

48.45
52,65
51,30
47,10
53,25
53,25
53,25
52,65
52,65
53,25
53,25
52,20
52,65
53,25
53,25
52,20

1

52,65
53,25
53,25
52,20

1
1

52.20
50,25

1

I
1

I
I
I
I

1

I

52,20
50,25
48,90

1

45,00

I[

45,00

I
I
I

45,00

I

45,00

I

I

45,00
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DECRETO N° 71.753 - DE 24 DE
JANEIRO DE 1973
Retifica o artigo 1°, do Decreto número 61.696, de 13 de novembro de. 1967.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n- 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei n» 318, de 14
de março de 1967, decreta:
Art. 1° O artigo 1°, do Decreto número 61.696, de 13 de novembro de
1967, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1° Fica outorgada a Glauco de Paula Machado concessão
para lavrar minério de ferro, no
lugar denominado Córrego Fundo
em terrenos de propriedade de
Glauco de Paula Machado, distríto e município de Itatlaíuçú, Estado de Minas Gerais, numa área
de vinte e nove hectares quarenta e cinco ares (29,45ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a mil cento e
dezesseis metros e oitenta centímetros l1.116,eOm), no rumo verdadeiro de quarenta e quatro
graus cinqüenta e cinco minutos
noroeste (44°55' NW), da confluência do córrego da Laginha
com o córrego do Capão das Folhas Míudas e os lados a partir
desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e oitenta e seis metros ...
(286m), sessenta e sete graus quarenta minutos sudoeste . _
.
(67°40' SW); setenta e cinco metros e Vinte e nove centímetros ...
(7S,29mJ, quarenta e seis graus
quatorze minutos noroeste
.
(46°14' NWJ; cinqüenta e três metros e vinte centímetros (53,20m).
sessenta graus cinqüenta minutos
noroeste (60 0S0' NW); quinhentos
e onze metros e cinqüenta centímetros (511,SOm), sessenta e sete
graus dez minutos noroeste
.
(67°10' NW); duzentos e dez metros e cinqüenta centímetros ....
(210,SOm), cinqüenta e três graus
dez minutos nordeste (53°10' NE):
cento e cinqüenta e oito metros e
cinqüenta centímetros (158,50m),
setenta e um graus trinta minutos
nordeste (71°30' NE); cento e se-
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tenta e um metros e vinte centímetros (l71.20m), oitenta e quatro graus àez minutos nordeste
(84°10' NE); cento e cinqüenta e
quatro metros (154m), sessenta e
quatro graus cinqüenta minutos
nordeste (64°S0' NE); duzentos e
trinta e um metros e cinqüenta
centímetros (231,50m), o i t e n t a
graus dez minutos nordeste
.
(80°10' NE): cento e noventa metros e sessenta centímetros
.
(l90,60ml. cinco graus dezesseis
minutos sudeste l5"16' SE); cento
e doze metros e cinqüenta centímetros 012.50m), oito graus dez
minutos sudoeste (8°10' SW1; cin-qüenta e dois metros e vinte centímetros (S2,20m), seis graus trtnta minutos sudeste (6°30' SE);
trinta e cinco metros e vinte centimetros (35,20m), vinte graus dez
minutos sudoeste (20°10' SW);
oitenta e dois metros e seis centímetros (82.06m), dez graus trinta
e cinco minutos sudoeste
.
(10"35' SW)."
Art. 2" A retificação de que trata o
artigo anterior será transcrita no llVJ'O
C - Registro dos Decretos de Lavra,
do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas
e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
(DNPM-1. 005-60l.
Brasília, 24 de janeiro de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍUO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO NQ 71. 754
DE 24 DE
JANEIRO DE 1973
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras
"Urubupunqa", mantida pela Associação de Ensino e Cultura "Urubupungá"J Pereira Barreto, São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constltulção, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
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5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
que consta do Prato GMiBSB
.
000.252-73 do Ministério da Educação

REGULAMENTO PARA O SERVIÇO
DE IDENTIFICAC;ilO DA
MARINli.4
CAPITULO I

e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação,
Ciências e Letras "Urubupungá'", com
os cursos de Pedagogia, habilitação de
Orientação Educacional, Administração Escolar - :!.5' e 25' graus e Supervísâo Escolar 1° e 2° graus, Inspeção Escolar 1° e 2° graus e Magistério de 2
grau; Letras. habilitações: Português e
Inglês, e Ciências, licenciatura de 10
grau, mantida pela Associação de Ensino e Cultura "Urubupungá", com sede na cidade de Pereira Barreto, Estado de São Paulo.
Q

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
G-. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

DECRETO N.9 71.755 JANE'"RO DE 1973

DE

'.?4

DE

Altera a denominação do Gabinete
de Iiientiticoção ria Marin,'ta, e
aprova o Regulamento para o Serviço de Ltientificapço da J\!larinna.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constttutçào, de.,
ereta:
Art. 1° Fica alterada :01, denominaçao do Gabinete de Identmcaçào da
Marinha (GIM)
para
Serviço de
Identificação da Marinha (SIM).
Art. 2° Fica aprovado o Reguta.,
mento para o Serviço ele Identificaçâo da Marinha, que com este baixa,
assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 3° Este decreto entra em vigor na data da sua pubf tcaçào, ficando revogados o Decreto n- 42.224,
de 5 de setembro de 1957, e demais
disposições em contrária.
Brasitía, 24 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° na
Repúbnca ,
EMÍLIO G.

MEDICI

Adalberto de Barros Nunes

Dos Fins

Art. 1" O Serviço de Identificação
da Marinha - criado peio A viso número 312, de 21 de JM1Eiro de 1903,
com a denommaçao de Ga.omete de
Identít'ícação da Armada, tendo seus
regulamentos aprovados pelos Decretos ns. 16.157, de 28 -íe setembro de
1923, e 20.700, de 8 de março
de
1946, posteriormente substrtuicos pelo
Regulamento aprovado peto Decreto
n'' 42.224, de b de setembro de 1957,
com a denominação de Gabinete ue
Identarícaçao da Martnna -- e o ór.,
gâo integrante do sistema de apeio

do Mtmsterto da Martnna responsà-

ver pelo planejamento. direção, exe,
cução, coordenação e controle das atívmades relacionadas com a Identificação de todo o pessoal militar e civil
da Marinha, da atava cu na matívídade, e de seus dependentes diretos.
Parágrafo untco.
Ao Serviço de
Identiticação da Marinha é ainda
atríbutda a identificação do pessoal
da Marinha Mercante, de acordo com
as normas estabelecidas peso J.\I1mistro da Marinha e com os recursos
obtidos através de conventos especificas .:
Art. 2.9 Para a execução de sua finalidade, cabe ao SIM:
1 - Exercer as atribuições de órgão central das atividades de iden.,
tífícaçâo no Ministério da Marinha;
II - Propor príncípíos, condíçôes e
critérios para a identificacáo ctatfloscóptca e a criminal, na Marinha;
III - Promover a realização de
cursos especiais de tdent.írlcaçáo para
o pessoal da Marinha;
IV - Realizar estudos e pesquisas
sobre ídentífícaçâo em geral;
V - Elaborar o PIJ,n~ Anual de
rcennncaceo da Marinha;
VI - Prestar assistência tecníca as
Organizações Militares da Marinha,
quanto a identificação em geral;
VII - Promover a execução de perícias datiloscópicas;
VIII - Promover a elaboraçao dG5
projetos especificas referentes a tctenttricacão na Marinha;
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IX - Organizar e manter os arquivos de identificação da Marmna;
X - Promover a mtcr-iftlmagem - e
a manutenção dos arquivos de identtf'tcação da Marinha;
XI - Organizar e manter o cacías.,
tro de todo o pessoal nnlttar e civil
da Marinha qualificado para o exercicio de funções pertinentes à ídentdncação em geral.
CAPITULO

Da Organização

Art. 3 o SIM é subordinado a
Diretoria do Pessoal Mílttar da Martnha..
0

Art. 40 O Serviço de rüenttrtcacao
da Marinha, dirigido por um Diretor
(SIM-OI) e assessorado por um Conselho Técnico (SIM-02), compreende
três departamentos, a saber:
1 "'-- Departamento de Administração (SIM_lO);
II -

Departamento de 'I'écníca-Da.,
tüoscóptca (SIM-20);
Técnica-

Parágrafo único. O SIM dispõe ainda de uma Secretaria (SIlH_ 03', díretamente subordinada ao Diretor.
CAPITULO

VII -c Funcíonartos Cívts do Quadro de Pessoal Civil do Mimstérro da
Marinha, de acordo com a lotação
numertca respectiva;
VIII - Pessoal civil de outra origem, admitido de acordo com a legislação em vigor.
Parágrafo único. O 'Pessoal
será
nomeado ou designada, de acordo
com a íegísíaçâo em vígor.

rr

lU - Departamento de
Odonto-Legal tSIM-30).

VI - Praças do CPS A cu do
CPSCFN, de acordo com a Tabela
'de Lotação;

irr

Do Pessoal

Art. 5'" O SIM dispõe do seguinte
pessoal:
I - Um Oficial Superior, da ativa, do Quadro de Médicos do Ccrpo
de Saúde da Marinha - DIretor;
II - Um Oficial Superior, da ativa - Chefe do Departamento
de
Administração,
III - Um Oficial Superior, da ativa, do Quadro de oriccns Auxiliares
da
Marinha - Chefe do Departamento de Técnica Datdloscóptca;
Superior, da
IV - Um Oficial
ativa, do Quadro de Cirurgiões-Den.
tístas do Corpo de Saúde da Marinha
-- Chefe do Departamento de 'I'ecm,
ca-Odonto-Legal;
V - Oficiais dos diversos Corpo e
Quadros, de acordo com a Tabela de
Lotação;

Art. 6" O Regimento Interno do
Serviço de Identificação da Marinha
preverá suas funções gratificadas, a
fim de serem criadas na conícrrnldade da Iegíslaçào em vigor.
CAPiTULO W

Das Disposições Gerais

Art. 7" Os cartões de ídentrdade
emitidos pelo Serviço de Identificação da Marinha têm fé pública em
todo o Território Nacional.
Art. 8" Este
Regulamento será
complementado por
um Regimento
Interno, que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
Art. 9" O Serviço ce Identífícaçãn
d" Marinha supervtstonará técnicamente as atividades dos Postos de
Identífícaçac orgânicos dos Distritos
ou Comandos Navais.
CAPiTULO V

Das Disposições Transitórias

Art. 10. Dentro de noventa dias,
contados a partir da data da publicação do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Martnha, o
Diretor do Serviço de Identificação
da Marinha submeterá à apreciação
do Ministro da Marinha, de acordo
com as normas em vigor, o projeto
de Regimento Interno elaborado pelo
Serviço de Identificação da Marinha.
Art .. 11. O Diretor de Serviço de
Identificação da Marinha fica autorrzado a baixar os atos necessários à
adoção das disposições do presente
Regulamento, até que seja aprovado
o Regimento Interno. - Aaaicerto de
Barros Nunes. Ministro da Marinha.

92

ATOS

no

EXECUTIVO

PODER

MINISTÉRIO DA MARINHA
SERViÇO DE IDENTlFICACÃODAMARINHA

DIRETOR
SrM-01

CONSELHO TÉCNICO

SECRETARIA

51M-02

SI/-1-03

I

I

DECRETO N." 71. 756 -

OE:PARTAMENTO DE réc-

DEPARTAMENTO DE rÉç
NICA OI\TILOSCÓPICA

DE.PARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO
SIM-10

NICA

SIM-20

DE

24

DE

JANEIRO DE 1973

Regulamenta, para a Aeronáutica, a
Lei n.o 5.821, de 10 de novembro de
1972, que dispõe sobre as promoções
dos Oficiais da Ativa das Forças
Armadas.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e de
acordo com o artigo 44, da Lei número 5.821,
de 10 de novembro de
1972, decreta:

CAPíTULO I
Generalidades

Art. 1.0 Este Regulamento, aqui
designado Regulamento de Promoções
de Oficiais da Ativa da Aeronáutica
(REPROA), tem por finalidade fixar
as normas e processos para aplicação,
na Aeronáutica, da Lei n.s 5.821, de
10 de novembro de 1972, que dispõe
sobre as promoções dos oficiais da
ativa das Forças Armadas.
Parágrafo único. As normas e processos referidos neste artigo visam a

OOONTO~LEGAL

s1M-30

assegurar aos Oficiais da Ativa da
Aeronáutica - Militares de Carreira
- o acesso, na hierarquia militar. mediante. promoções, de forma seletiva,
gradual e sucessiva.
Art. 2.° A promoção é um ato administrativo e cem como finalidade
preenchimento, seletivo, das
básica
vagas pertinentes ao grau hierárquico
superior, COm base nos efetivos fíxa,
dos em Lei para os diferentes oue,
dros do Corpo de Oficiais da Ativa
da Aeronáutica.
Art. 3.° As promoções. nos diferentes Quadros do Corpo de Oficiais da
Ativa da Aeronáutica, são realizadas
no interesse da Aeronáutica e com o
objetivo de atender:
I - às necessidades de pessoal para
a organização militar, com base nos
efetivos fixados em Lei;
II ao justo aproveitamento dos
valores proflssíonaís para o desempenho das diferentes funções, principalmente as de comando, chefia ou direção;
lI! - à necessidade de adequar o
acesso, de forma regular, gradual e
sucessiva aos postos de hierarquia militar.
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CAPíTULO II
Dos Critérios de Promoção

Art. 4,° As promoções são efetuadas

pelo critérios de:

I - antiguidade;
II - merecimento;
IH - escolha; ou ainda,
IV - por bravura; e
V - "post morrem".

Parágrafo único. Em casos extraor.,
dlnáríos. poderá haver promoção em
ressarcimento de preterição.
Art. 5.° Promoção por antiguidade
é aquela que se baseia na precedência

hierárquica de um Oficial sobre os
demais de igual posto, dentro dos respectivos Quadros do Corpo de Oficiais
da Ativa da Aeronáutica.

Art , 6.° Promoção por merecimento
é aquela que se baseia no conjunto de
qualidades e atributos que distinguem

e realçam o valor do Oficial entre seus

pares, avaliados no decurso da car-

reira e no desempenho de cargos e
comissões exercidos, em particular no
posto que ocupa ao ser cogitado para
a promoção.
Art. 7.0 Promoção por escolha é
aquela que defere ao Presidente da
República, com base na lei, a escolha
de Oficial, dentre os mais credenciados para o desempenho dos altos
cargos de comando, chefia ou direção.
Art. 8.0 Promoção por bravura é
aquela que resulta de ato ou atos não
comuns de coragem e audácia, que,
ultrapassando os limites normais do
cumprimento do dever, representem
feitos indispensáveis ou úteis às operações militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado.
Art. 9.0 Promoção "post mortem"
é aquela que visa a expressar o reco.,
nhecímento da Pátria ao Oficial ra.,
Iecído no cumprimento do dever ou
em conseqüência disto, ou a reconhecer o direito do Oficial a quem cabia
a promoção, não efetivada por motivo
do óbito.
Art. 10. Promoção em ressarcimento
de preterição e aquela feita após ser
reconhecido ao Oficial preterido, o
direito à promoção que lhe caberia.
Art. 11. As promoções são efetuadas:
I - para as vagas de Oficiais Subalternos e Intermediários, pelo critério de antiguidade;
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II - para as vagas de Oficiais-Superiores, pelos critérios de antiguidade
e merecimento, de acordo com a seguinte proporcionalidade:
a) as de Major duas por antiguidade e uma por merecimento;
b) as de Tenente-Coronel uma
por antiguidade e uma por mereci,
menta: e
c) as de Coronel uma por antiguidade e duas por merecimento;
III - para as vagas de Oficiais,
Generais, pelo critério de escolha.
§ 10 As promoções para o preenchimento de vaga, nos Quadros em que o
último posto for de Oficial-Superior,
serão efetuadas, para este posto, exclusivamente pelo critério de merecimento.
§ 20 Quando o Oficial concorrer li
promoção por ambos os critérios _
antiguidade e merecimento, o preenchimento da vaga de antiguidade será
feito pelo critério de
merecimento
sem prejuízo do cômputo das futuras quotas de merecimento.
CAPÍTULO

m

Das Condições Básicas
SEÇÃO

I

Generalidades
Art. 12. Para ser promovido pelos
critérios de antiguidade, de merecimento ou de escolha, é Imprescindível
que o Oficial esteja incluído em Quadro de Acesso ou em Lista de Escolha.
Art. 13. Para o ingresso em Quadro de Acesso é necessário que o Oficial satisfaça os seguintes requisitos
essenciais, estabelecidos para cada
posto:
I - Condições de Acesso:
a) interstício;
b) aptidão física; e
C) as peculiares a
cada posto dos
diferentes Quadros;
II - Conceito profissional; e
III - Conceito moral.
Art. 14. O Oficial agregado, quando no desempenho de cargo militar
ou considerado de natureza militar,
concorrerá à promoção por qualquer
dos critérios, sem prejuízo do número
de concorrentes regularmente estipulados.
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§ 10 O disposto neste artigo. aplicase também ao Oficial da categoria de
engenheiro e ao da categoria de extranumerário.
§ 2° Tratando-se de promoção por
escolha, se houver incompatibilidade

hierárquica do novo posto com o cargo que exerce, deverá o oficial que
estiver agregado, na forma deste ar-

tigo, reverter ao respectivo Qua.jro, na

data da promoção.
SEÇÃO II

Do Interstício
Art. 15. O interstício é o período

mínimo de serviço, em cada posto.
necessário para que o Oficial adqui-

ra os conhecimentos e a experiência
imprescindíveis ao exercicio das funções atribuídas ao posto imediata-

mente superior.
Art. 16. Os interstícios. para promoção, nos diferentes postos, são:
I ~ a 2° Tenente - no mínimo 6
(seis) meses como Aspirante-a-Ott-

cial:

II - a 1° Tenente - 2 (dois) anos
como 2° Tenente;
IH - a Capitão ~ 5 (cinco) anos
como Oficial Subalterno para os Quadros que têm inicio no posto ôe 2.9
Tenente, dos quais pelo menos 2 r dois r
anos como 1° Tenente. Para Os Quadros cujo posto inicial é o -íe 1 \ T;->nente, o mínimo de 4 (quatro) anos
neste posto;
IV - a Major - 4 (quatro) anos
como Capitão;
V - a Tenente-Coronel - 3 (três)
anos como Major;
VI - a Coronel - 3 (três) anos
como Tenente-Coronel;
VII - a Brigadeiro - 3 (três) anos
como Coronel;
VIII ~ a Major-Brigadeiro ~ 2
(dois) anos como Brigadeiro; e
IX - a Tenente- Brigadeiro 2
(dois) anos como Major-Brigadeiro.

Parágrafo único. Para efeito de
cômputo de interstício para promoção. considera-se "tempo de serviço
como Oficial Subalterno" o tempo
passado nos postos de 1° e 2° Tenentes e como Aspirante-a-Oficial.
SEÇÃO UI

Da Aptuiao Fístca

Art. 17. A aptidão física exprime
o estado de sanidade física e mental

que habilita o Oficial ao exercício das
atividades funcionais inerentes ao
posto. Quadro e categoria a que pertence.
Art. 18. A aptidão física é verificada mediante inspeção de saúde,
realizada por .runta Especial de Saúde. quando se tratar de pessoal funcionalmente obrigado ao vôo e por
Junta Regular de Saúde, nos demais
casos.
Parágrafo único. As inspeções de
saúde obedecem às normas e condições estabelecidas nas Instruções Reguladoras específicas.
Art. 19, O Oficial hospitalizado ou
incapaz temporariamente, em conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia adquirida em serviço, será considerado, para efeito de
promoção, em relação à aptidào fisica, da seguinte forma:
I - Incluído ou mantido no Quadro de Acesso, satisfeitos os demais
requisitos essenciais, desde que se encontre na situação de hospitalízado
ou incapaz temporariamente. até 12
(doze) meses consecutivos, referidos a
data em que teve início a sua hospitalização ou incapacidade temporária; e
II - excluído do Quadro de Acesso, se II hospitalização, ou incapacidade temporária. exceder de 12 (doze)
meses consecutivos.
Parágrafo único. Quando se tratar
de incapacidade temporária, resultante de acidente aéreo em serviço, o
prazo será de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 20. Os Oficiais até o posto de
Tenente-Coronel, inclusive, enquadrados no item II do artigo 19 deste
Regulamento, que venham a ~p,r julgados aptos para o exercício de suas
atividades funcionais por Junta Superior de Saúde, antes de haver atingido o 24° (vigésimo quarto) mês de
incapacidade física continuada, contados a partir da data em que teve
inicio a sua hospitalização ou incapacidade temporária e que tenham
sido excluídos por esse motivo dos
Quadros de Acesso, serão:
I promovidos em Ressarcimento
de Preterição, desde que satisfaçam
os demais requisitos essenciais,' se
Oficial de seu posto e Quadro, hierarquicamente inferior, houver sido
promovido pelo critério de antiguidade; ou
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II .- incluídos em Quadro de Acesso, desde que satisfaçam os demais
requisItos essenciais.
Parágrafo único. Os Oficiais do
posto de Coronel e os Oficiais-Generais, quando na mesma situação dos
Oficiais de que trata o artigo anterior, serão incluídos nos Quadros de
Acesso por Escolha, desde que satisfaçam os demais requisitos essenciais.
Art. 21. E' da responsabiüdade do
Comandante da Organização a que
estiver subordinado o Oficial, independentemente de outras providências
da Diretoria de Saúde, a comunicação direta, via rádio, à Diretoria de
Administração de Pessoal e à Comissão de Promoções de Oficiais, das datas do inicio e término da hospitalização ou incapacidade temporária do
Oficial.

realizado Inspeção de Saúde, dentro
dos 90 (noventa) últimos dias que
antecederam a data da apresentação
para embarque.
§ 2.9 O Oficial abrangido oe:a faixa.
de cogitação para o Quadro de Aces-.
50 e que venha a ser substituído na
sua função, de acordo com o dísposto no Regulamento Interno dos Serviços Gerais por motivo de saúde,
deverá ser submetido a nova Inspeção de Saúde, cujo comprovante (CÓpia da ata) e comunicação, deverão
atender ao estabelecido nos §§ 1" e 2~
do artigo anterior.
Art. 24. O Presidente da JRS ou
da JES onde houver o Oficial reahzado sua inspeção de saúde será o
responsável pela observância e fiel
cumprimento do estabelecido no artigo 22, deste Regulamento.

Art. 22 O documento que comprova a aptidão física, para a Comissão
de promoções de Oficiais (CPO), é a
cópia da Ata de Inspeção de Saúde.
§ 1° Cópias das Atas de Inspeção
de saúde realizadas pelas JES e pelas JRS. relativas aos Oficiais cogitados para inclusão em Quadro de
Acesso ou àqueles já incluídos, serão
remetidas, diretamente, à Comissão de
Promoções de Oficiais e à Diretoria
de Administração de Pessoal, qualquer
que seja a finalidade da inspeção.

Art. 25. O Comandante, Chefe ou
Diretor da Organização Militar a que
estiver subordinado ou vinculado o
Oficial, será o responsável pela observância e fiel cumprimento do estabelecido no artigo 23 e respectivos
parágrafos deste Regulamento.

2" A comunicação de resultado de
Inspeção de Saúde deverá ser feita
à CPO, em mensagem radiotelegráfica, no mesmo dia do julgamento,
contendo:
I - posto, Quadro e nome completo do Oficial;
II - resultado da Inspeção ou parecer,
IH - finalidade da Inspeção;
IV - número e data da seção de
julgamento; e
V - nome da Junta responsável
pela Inspeção.

Art. 26.· São condições peculiares
de acesso, no Quadro de Oficiais Aviadores:

§

Art. 23. O término da validade da
aptidão física, na forma do previsto
nas Instruções Reguladoras especificas, deverá ultrapassar à data prevista para a promoção, a fim de que
o oficial possa ser incluído HTI Quadro de Acesso.
§ 1° O Oficial que tenha esgotado,
no exterior, o prazo de validade da
aptidão física, será dispensado das exigências deste artigo desde que tenha

SEÇÃO IV

tCondições Peculiares aos Diferentes
Quadros

Quadro de Oficiais Aviadores

I - ao posto de 2 0 Tenente:
-:- estágio em Unidade Aére~, cumprmdo programa de Instruçao Terrestre e Aérea, com duração mínima
de 6 (seis) meses;
II -

ao posto de 10 Tenente:

a) um total de horas de vôo equi-

valente às previstas nos Planos de
Provas Aéreas, estabelecidos para as
Unidades em que serve ou serviu e aos
quais esteve sujeito no posto; e
. b)
exercício de cargo ou encargo
Inerente ao posto e Quadro. em Organizações Militares da Aeronáutica
durante 2 (dois) anos como 2° Te~
nente;
III - ao posto de Capitão:
a) um total de horas de vôo equivalente às previstas nos Planos de
Provas Aéreas, estabelecidos para as
Unidades em que serve ou serviu e .
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aos quais esteve sujeito no posto; e
b)

exercício de

cargo ou encargo

inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como

I'' Tenente;
IV -

ao posto de Major:

um rota! de horas de vôo equivalente às previstas nos Planos de
Provas Aéreas, estabelecidas para as
Unidades em que serve ou serviu e
aos quais esteve sujeito no posto;
b) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Orgaa)

nizações Militares da Aeronáutica. ou

de cargo considerado

de

-atureza

militar durante 2 (dois) anos como
Capitão; e
c) possuir o Curso de Aperfeiçoa-

mento de Oficiais;
V ~ ao posto de Tenente-Coronel:
a) um total de horas de vôo equivalente às previstas nos Planos de
Provas Aéreas, estabelecidos para as
Unidades em que serve ou serviu e aos
quais esteve sujeito no posto: e
b) exercicio de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;

VI - ao posto de Coronel:
a) um total de horas de vôo equivalente às previstas nos Planos de
Provas Aéreas, estabelecidos pura as
Unidades em que serve ou serviu e
aos quais esteve sujeito no posto;
b) possuir o Curso de Estado-Maior
da ECEMAR;
c) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar. durante! (um) ano corno Oficial Superior, após ser diplomado no
Curso de Estado-Maior da ECEMAR;

VIl - ao posto de Brigadeiro:
um total de horas de vóo equivalente às
previstas nos Planos de
Provas Aéreas, estabelecidos para as
Unidades em que serve ou serviu e
<'lOS quais esteve sujeito no Posto;
b) possuir o Curso Superior de Comando da ECEMAR; e
c) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em 01'a)

ganízações Militares da Aeronáutica,
ou de carg-o considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano como Coronel, após ser diplomado no Curso
Superior de Comando.
§ 10 Para efeito de promoção, as
exigências de horas de vôo e Planos
de Provas Aéreas estabelecidas neste artigo, serão dispensadas para o
ano de posto em que o Oficial permanecer seis meses ou mais em uma das
seguintes situações:
I - em missão do Ministério da
Aeronáutica, no exterior;
11 - matriculado em curso ou estágio relacionado com a respectiva atividade funcional, como aluno ou estagiário;
In - incapacidade em decorrência
de acidente em serviço ou de moléstia adquirida em serviço;
IV - incapacitado temporariamente para o vou, em conseqüência de acidente ocorrido em serviço ou de moléstia adquirida em serviço;
V ~ agregado, por motivo de exercício de cargo considerado de natureza militar na forma da legislação
atinente; e
VI - em gozo de Licença Especial.
§ 20 Para fins de cômput-o de horas
de vôo e Planos de Provas Aéreas.
será considerado como um ano de
posto, o período superior a 6 (seis)
meses e referido à data da premoção,
Art. 27. Serão exigidos para o Oficial Aviador, incluído na Categoria
de Extranumerário, os requisitos essenciais estabelecidos na Lei de Promoções e neste Regulamento, com a
exclusão das condições peculiares relativas à atividade aérea.
Quadro de Oficiais Engenheiros
Art. 28. São condições peculiares
de acesso, no Quadro de Oficiais- Engenheiros:
I -

ao posto de Capitão:

- exercício de
cargo ou encargo
inerente ao posto e:,!uadn. em Organizações Militares da Aeronáutica, durante 2 (dois) anos como 10 Tenente;
II -

ao posto de Major:

a) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
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ganizações Militares da Aeronáutica.
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
10 Tenente;
IV ~ ao posto de Major:
a) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais: e
b) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáuttca.
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Capitão;
V - ao posto de Tenente-Coronel:
_ exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;
VI - ao posto de Coronel:
a) possuir o Curso de Direção de
Serviço da ECEMAR;
b) exercício de cargo ou
encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar. durante 1 (um) ano como Oficial Superior. após ser diplomado no
Curso de Direção de Serviço;
VII - ao posto de Brigadeiro:
exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica.
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano como Coronel;
Quadro de Oficiais Intendentes
Quadro de Oficiais Médicos
Art. 29. São condições peculiares
Art. 30_ São condições peculiares
de acesso, no Quadro de Oficiais Inde acesso, no Quadro de Oficiais Métendentes:
dicas:
I - ao posto de 2.Q Tenente:
I - ao posto de Capitão:
- estágio em Organização Militar
exercício de cargo ou encargo
da Aeronáutica, com duração mínima
inerente ao posto e Quadro, em Orde 6 (seis) meses;
ganizações Militares da Aeronáutica,
II ~ ao posto de 10 Tenente:
durante 2 (dois) anos como 1.9 Te_ exercício de cargo ou encargo
nente;
Inerente ao posto e Quadro, em Or11 - ao posto de Major:
ganizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos como 20 Tea) possuir o Curso de Aperfeiçoanente;
mento de Oficiais; e
IH ~ ao posto de Capitão:
b) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Or- exercício de cargo ou encargo
ganizações Militares, -da Aeronáutica,
inerente ao posto e Quadro, em Or-

b) exercicio de
cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Capitão;
In - ao posto de Tenente-Coronel:
exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;
IV - ao posto de Coronel:
a) possuir o Curso de Direção de
Serviço da ECEMAR;
b)
exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano como
Oficial Superior, após ser diplomado
no Curso de Direção de Serviço;
V - ao posto de Brigadeiro:
_ exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano corno
CoronelParág~afo único. Os Oficiais transferidos para o Quadro de Oficiais Engenheiros. quando de sua primeira
promoção neste Quadro, ,<;31"aO dispensados das condições peculiares estabelecidas neste artigo, quando não
hou ver tempo útil para o seu cumprimento, desde que tenham sidc sarasfeitos os requisitos essenciais exigidos para o posto e Quadro de origem.
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ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Capitão;
lI! - ao posto de Tenente-Coronel:

- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Mültares da Aeronáutica,

IV - ao posto de Coronel:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em organizações Militares da Aeronáutica, ou
de cargo considerado de natureza militar, durante 1 (um) ano como Tenente-Coronel ~

ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;

IV -

ao posto de Coronel:

possuir o Curso de Direção de
serviço da ECEMAR;
a)

b) exercício de
cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano como

Oficial Superior, após ser diplomado
no Curso de Direção de Serviço;

V - ao posto de Brigadeiro:

- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadi'~, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano como Coronel;
Quadro de Oficiais Farmacêuticos

Art. 31. São condições peculiares
de acesso, no Quadro de Ofíciats Farmacêuticos:
ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos como 10 Tenente;
I -

ao posto de Major:
possuir o Curso de Aperfeiçoamenta de Oficiais; e
b) exercício de
cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Capitão:
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;
II -

a)

Quadro de Oficiais-Dentistas

Art. 32. São condições peculiares de
acesso, no Quadro de Oficiais Dentistas:
ao posto de Capitão:
exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos como !.o Tenente;
I -

ao posto de Major;
possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
b) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica, ou
de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos como Capitão;
III - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;
II a)

IV - ao posto de Coronel:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 1 (um) ano como Tenente-coronel;
Quadro de Oficiais de Infantaria
de Guarda
Art. 33. São condições peculiares
de acesso, no Quadro de Oficiais de
Infantaria de Guarda:
I - ao posto de 2.0 Tenente:
- estágio em Organização Militar
da Aeronáutica. com duração mínima
de 6 (seis) meses, no cumprimento
de instrução terrestre da Organização
Militar;
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Il - ao posto de 1.0 Tenente:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos como 2.0 Tenente;
III - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
1.0 Tenente;
IV - ao posto de Major:
a) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
b) exercício
de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Capitão;
V - ao posto de Tenente-Coronel;
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza militar, durante 2 (dois) anos
como Major;
Quadros de Oficiais Especialistas em
a vião. em Armamento, em Comunicações e em Fotografia
Arb , 34.
São condições peculiares
de acesso, nos Quadros de Oficiais
Especialistas em Avião, em Armamento, em Comunicações e em Fotografia:
I - ao posto de 2.0 Tenente:
-~ estágio em Organização Militar
da Aeronáutica, com duração mínima
de 6 (Seis) meses, no cumprimento de
instrução especializada da Organizaçâo Militar;
II - ao posto de 1.0 Tenente:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em. Organizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) como 2.0 Tenente;
III - ao posto de Capitão:
. - exercido de cargo ou encal'f~o
Inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,

99

ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dols) anos como
1.0 Tenente;
IV - ao posto de Major:
a) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
b) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
capitão;
V - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organízaçôes Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Major;

Parágrafo único. Aos Oficiais Especialistas em Avião, em Armamento,
em Comunicações e em Fotografia,
além das condições peculiares fixadas
neste artigo, será exigido um total
de horas de vôo equivalente às previstas nos Planos de Provas Aéreas estabelecidos para os respectivos Quadros e relativos aos anos de posto.
Quadro de Oficiais Especialistas em
Meteorologia, em controle de Tráfego Aéreo e em Suprimento Técnico
Art. 35. São condições peculiares
de acesso nos Quadros de Oficiais Especialistas em Meteorologia, em Controle de Tráfego Aéreo e em Suprimento Técnico:
I - ao posto de 2.0 Tenente:
- estágio em Organização Militar
da Aeronáutica, com duração mínima
de 6 (seis) meses, no cumprimento de
instrução especializada da Organização Militar;
II - ao posto de 1,0 Tenente:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos como 2.0 Tenente;
In - ao posto de Capitão:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (doís) anos como
1.0 Tenente;
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ao posto de Major:

possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais; e
a)

b) exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
Capitão;
V - ao posto de Tenente-Coronel:
- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como

por antigüidade, por merecimento e
por escolha, este último ao posto de
Brigadeiro.
Art. 39. Os conceitos profissional
e moral devem expressar a avaliação
do Oficial, entre outros, sob os aspectos de caráter. conduta civil, espírito e conduta militares, cultura gera] e profissional. eficiência revelada
no desempenho dos diferentes cargos
e encargos, potencialidade para o de .
sempenha de cargos mais elevados,
liderança, iniciativa e presteza de decisão, capacidade de trabalho e de
dedicação profissional.

Quadro de Oficiais de Administração

Art. 40. Os conceitos profissional
e mora] de cada Oficial são obtidos
mediante análise do Resumo de Fêde-Ofício e das Fichas de C::>OC81tO.

Art. 36. São condições peculiares
de acesso no Quadro de Oficiais de
Administração:

~ 1.0 Outros subsídios poderão complementar a avaliação, a critério da
CPO.

ao posto de 2.° Tenente:

§ 2.°
Os modelos pertinentes aos
documentos enumerados neste artigo,
bem como as instruções para preenchimento, serão objeto de ato ministerial especifico.

Major;

I -

- estágio em Organização Militar
da Aeronáutica, com duração 0ínima

de 6 (seis) meses, no cumprimento
de instrução especializada da Organização Militar;
II -~ ao posto de 1.0 Tenente:
~ exercício de cargo ou
encargo
inerente ao posto e Quadro, em Organizações Militares da Aeronáutica,
durante 2 (dois) anos como 2.° Tenente.
In - ao posto de Capitão:

- exercício de cargo ou encargo
inerente ao posto e Quadr'J, em Organizações Militares da Aeronáutica,
ou de cargo considerado de natureza
militar, durante 2 (dois) anos como
1.0 Tenente;
SEÇÃO

v

Dos Conceitos Profissional e Moral
Art. 37. Os conceitos profissional
e moral, requisitos essenciais para
promoção, representam uma avaliação das qualidades profissionais A
morais do Oficial reveladas durante
sua vida militar. ·e consideradas mínimas necessárias para tngreaso em
Quadro de Acesso.
Art. 38. A avaliação dos conceito.'>
profissional e moral possibilitam à
Comissão de Promoções de Oficiais
fazer a seleção ou escolha dos Oricieds
para a inclusão em Quadro de Acesso

Art. 41. A Comissão de Promoções
de Oficiais é facultado solicitar conceitos sobre Oficiais, a quem hamlnado a emiti-los, em qualquer época em
que se fizer necessário.
CAPITULO IV
Do Processamento das Promoções
SEÇÃO I

Dos Atos de Promoção
Art. 42. O Ato de Promoção é consubstanciado:
I ~ por Decreto. para os postos de
Oficial-General e de Oficial-Superior; e

II - por Portaria do Ministro da
Aeronáutica. para os postos de Oficial
Intermediário e de Oficial Subalterno.
~ 1.0
O ato de nomeação para o
posto inicial de carreira e os atos de
promoção àquele posto, ao primeiro
de Oficial Superior e ao primeiro de
Oficial-General, acarretam experncào
de carta-patente.
§ 2.° A promoção aos demais postos é apostilada à última carta-patente expedida.
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SEÇÃO II

Das Vagas
Art. 43.
Nos diferentes Quadros,
as vagas a serem consi.cteradas para
promoções, serão provenientes de:
I -

promoção ao posto superior;

II -

agregação;

IrI - passagem à situação de inatividade;

IV -

demissão;

V - transferência de Quadro ou
categoria que implique na saída do
Oficial da relação numérica em que
se encontrava;
VI -

falecimento;

VII - aumento de efetivo.
§ 1.0
As vagas são consideradas
abertas:
I - na data da assinatura do ato
que promove, agrega, passa para a
inatividade, demite, ou transfere o
Oficial do Quadro ou categoria, salvo
se na próprio ato for estabelecida outra data;
II -

na data oficial do óbito;
III - como dispuser a lei, no caso
de aumento de efetivo.
~ 2.° Cada vaga aberta em determinado posto acarretara vaga nos
postos inferiores, sendo esta seqüência interrompida no posto em que
houver seu preenchimento por excedente, ressalvado o caso de vaga
aberta em decorrência da aplicação
da quota compulsória.
§ 3." Serão também consideradas
as vagas que resultarem das transferências "ex officio" para a Reserva
Remunerada, já previstas, até a data
de promoção inclusive, bem como as
decorrentes de quota compulsória.
0
§ 4.
Não preenche vaga o Oficial
que, estando agregado, venha a ser
promovido e continue na mesma situação.
SEÇÃO ITI

Das Datas de Promoção
Art. 44. As promoções são efetuadas. anualmente:
I - por escolha .- nos dias 31 de
março, 21 de julho e 25 de novembro,
para as vagas abertas, e publicadas
oficialmente, até os dias 21 de março,

101

31 de julho e 15 de novembro, respectivamente, bem oomo para rLS decorrentes destas promoções;
e
II - por antigüidade e merecirnento - nos dias 30 de abril, 31 de agos~
to e 25 de dezembro, para as vagas
abertas, e publicadas oficialmente
até os dias 10 de abril. 11 de ag-osto
e 5 de dezembro, respectivamente
bem como para as decorrentes destas
promoções.
Art. 45. A antigüídade no posto e
contada a par-tir da data do ato de
promoção, ressalvados os caso:: _ ....c
desconto de tempo não computavel
de acordo com o Estatuto dos Militares e de promoção "post mortem"
por bravura e em ressarcimento de
preterição, quando poderá ser estabelecida outra data.
SEÇÃO IV

Da Promoção por Antigüidade
Art. 46. A promoção, para preenchimento de vagas pelo crttérto de
antigüidade, dentro das quotas previstas para este critério obedecerá a
ordem de colocação dos Oficiais no
Quadro de Acesso por Antigüidade.
SEÇÃo v

Da Promoção por Merecimento
Art. 47. A promoção por merecimento é feita com base no Quadro
de Acesso por Merecimento, organizado de conformidade com o estabelecido no presente Regulamento, e obedecerá a ordem de precedência híerárquíca dentro do referido Quadro de
Acesso.
Art. 48. Quando houver multiplicidade de vagas a serem. preenchidas
por merecimnto e antigüidade, simultaneamente, as promoçoes correspondentes serão feitas na seguinte seqüência:
I - por Merecimento - tendo por
base o Quadro de Acesso por Mer<=:cimento, de conformidade com o artigo anterior; e
II - por Antigüidade - obedecma
a ordem de colocação no Quadro de
Acesso por Antigüidade, em número
igual ao de vagas a serem preenchl.das por esse critério, excluídos os Of_lcíais já considerados para promoçao
por merecimento.
Parágrafo único. A prom~ç~.<? por
merecimento em vaga de antigüidade
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será feita nestes termos, desde que o
Oficial cogitado concorra à promoção
por ambos os critérios, de conformidade com o disposto no § 2.° do ar-

tigo 11, deste Regulamento.
SEÇÃo VI

Da Promoção por escolha
Art. 49. A promoção por escolha
é feita pelo Presidente da República
dentre os integrantes da Lista de Escolha que lhe for submetida.
sEÇÃo VII

Da Promoção por bravura
Art. 50. A promoção por bravura
é efetivada somente em operações de
guerra, pelo Presidente da República,
pelo Comandante do Teatro de Operações das Zonas de Defesa, ou pelo
mais aJto Comando da Força Aérea
em operações de guerra.
§ 1.0 O ato de bravura, considerado altamente meritório, é apurado
em investigação sumária procedida
por um Conselho Especial, para este
fim designado por qualquer das autoridades acima referidas.
§ 2.0 A promoção por bravura não
efetivada pelo Presidente da República deverá ser confirmada por ato
deste.
§ 3.0 Na promoção por bravura não
se aplicam as exigências estabelecidas
na Lei de Promoções de Oficiais da
Ativa e neste Regulamento.
~ 4.0
Será proporcionado ao Oficial promovido por bravura, quando
for o caso, a oportunidade de satisfazer às condições de acesso ao posto
a aue foi promovido, de conformidade
com este Regulamento.
§ 5Q O Oficial promovido na forma do disposto neste artigo será obrigado a atender aos requisitos essenciais dos quais foi dispensado, para
poder concorrer à promoção seguinte.
SEÇÃO VIII

Da promoção "Post Mortem"
Art. 51. A promoção "post mortem" é efetivada quando o Oficial falecer em uma das seguintes situações:
I - em ação de combate ou de
manutenção da ordem pública;
II - em conseqüência de ferimento
recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou doença,

moléstia ou enfermidade contraídas
nessas situações, ou que nelas tenham
SUa causa eficiente; e
III - em acidente em serviço, definido em Decreto ou em conseqüência de doença, moléstia ou enfermidade que nele tenham sua causa eficiente.
§ 1.0 O Oficial será também promovido se, ao falecer, satisfaaia às
condições de acesso e Integrava a
faixa dos que concorrem à promoção
pelos critérios de antigüidade ou merecimento.
§ 2.0
A promoção que resultar de
qualquer das situações estabelecidas
nos itens I, H e IH independerá daquela prevista no § 1.0 deste artigo.
§ 3.0
Os casos de morte por ferimento, doença. moléstia ou enfermidade referidos neste artigo. serão
comprovados por atestado de origem,
inquérito sanitário de origem ou ficha
de evacuação, sendo os termos do
acidente, baixa ao hospital, papeletas
de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 4.0
No caso de falecimento do
Oficial, a promoção por bravura exclui a promoção "pos mortem" que
resultaria das conseqüências do ato
de bravura.
Art. 52. Será promovido "post
mortem", o Oficial desaparecido ou
extraviado que na forma da legislação vigente, for considerado falecido
e desde que satisfizesse às condições
de acesso e integrasse a faixa dos que
concorrem à promoção pelo critério
de antigüidade ou merecimento, à
época do desaparecimento.
Parágrafo único. A data de premoção a
ser efetivada na forma deste
artigo, retroagirá à data de seu desaparecimento .
SEÇÃO IX

Da Promoção em Ressarcimento
de Preterição
Art. 53. O Oficial será ressarcido
da preterição desde que seja reconhecido o seu direito à promoção,
quando:
I - tiver solução favorável a recurso interposto;
II - cessar sua situação de prisioneiro de guerra, desaparecida ou extraviado;
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nI' - for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo;
IV - for justificado em Conselho
de Justificação; ou
V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
Art. 54. O reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento
de preterição, POderá ser Ielto "ex
officio" ou mediante recurso interposto.
Art. 55. A Comissão de Promoções de Oficiais cabe o inicio do processo para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento
de preterição "ex officio", ou a sua
informação quando resultar de recurso interposto.
Art. 56. A antigüidade do Oficial
promovido em ressarcimento de preterição, será contada da data estabelecida no ato da promoção.

Art. 57. A promoção em ressarcimento de preterição será efetuada
segundo os critérios de antigüidade
ou de merecimento, recebendo o Oflcial o número que lhe competia na
escala hierárquica como se houvesse
sido promovido na época devida.
Parágrafo único, Na aplicação do
disposto no presente artigo, o Oficial
mais moderno do posto e Quadro correspondente, passará à situação de
excedente, se for o caso.
SEÇÃo x

Dos órgãos de processamento 'las
promoções

Art. 58. São órgãos de processamento das promoções:
I a Comissão de Promoções de
Oficiais (CPO), para as de antigüidade, merecimento e, numa 1." fase
para as de escolha; e
II - o Alto Comando da Aeronáutica, para as de escolha, na 2," fase.
Parágrafo único.
Os trabalhos
destes órgãos, que envolvam avaliação de mérito de Oficial e a respectdva documentação, terão classificação
sigilosa.
Art. 59. A CPO, diretamente subordinada ao Ministro da Aeronáutica, tem caráter permanente, é constituída por membros natos e membros
efetivos e presidida pelo Chefe do Eatado-Maior da Aeronáuttca,

Parágrafo único, Os membros efetivos serão nomeados pelo Presidente
da República. pelo prazo de um ano,
podendo ser reconduzidos por igual
período.
CAPíTULO V
Quadro de Acesso e Listas de
de Escolha
SEÇÃO I

Art. 60, Quadros de Acesso (QA)
são relações de Oficiais organizadas
por postos e Quadros. para as promoções por antigüidade - Quadro de
Acesso por Antigüidade (QAA). por
merecimento - Quadro de Acesso
IXIr Merecimento (QAM), e por escolha - Quadro de Acesso por Escolha (QAE), previstas na lei e neste
Regulamento .
Art. 61. A organização dos Quadros de Acesso é da competência da
CPO, que relacionará os Oficiais de
acordo com as normas estabelecidas
neste Regulamento.
Art. 62. As "Faixas de Cogitação",
para os diferentes postos, são constituídas pelos Oficiais possuidores das
condições de acesso, dentro dos limites quantitativos de antigüidade, colocados na ordem e de precedência
hierárquica, em cada Quadro, até os
seguintes limites:
I Faixa de Cogitação prevista
para QAA e QAM:
a) efetivos de até 10 (dez) Oficiais,
a Faixa de Cogitação será constituída por todos os Oficiais do efetivo do
Quadro;
b) efetivos de 11 (onze) até 50 (cinqüenta) Oficiais, a Faixa de Cogitação terá o limite de até 80 % (oitenta por cento) do efetivo do Quadro;
c) efetivos acima de 50 (cinqüenta I
Oficiais, a Faixa de Coglbacâo terá (O
limite de até 48 (quarenta e oito)
Oficiais do efetivo do ouadro:
II Faixa de Cogitação prevista
para QAE:
a) QAE ao posto de Brigadeiro:
1 _ efetivos de até 20 (vinte) Coronéis a Fixa de Cogitação terá
como' limite 16 (dezesesis) Coronéis;
2 _ efetivos de 21 (vinte e um) a
50 (cinqüenta) a Faixa de Cogitação
terá como limite 20 (vinte) Coronéis;
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3 - efetivos acima de 50 (cinqüenta), a Faixa de Cogitação terá como
limite 36 (trinta e seis) Coronéis.
b) QAE aos postos de Major-Brigadeiro e Tenente- Brigadeiro;
_ será constituido por todos os Orlcíats-Generais que satisfaçam as condições de acesso.
Art. 63. Nos cálculos dos limites
das Faixas de Cogitação, as frações
serão arredondadas para mais.
SEÇÃO II

Do Quadro de Acesso por
Antigüidade
Art. 64. O Quadro de Acesso por
Antigüidade é a relação dos Oficiais
possuidores dos requisitos essenciais,
colocados em ordem decrescente de
antigüidade, e organizado por posto e
Quadro.

Art. 65.

Os QAA, para 05 diferen-

tes postos e Quadros, terão os limites
que se seguem:
I - Faixa de Cogitação de até 10
(dez) Oficiais, todos os Oficiais nela
incluídos;
II - Faixa de Cogitação constituída de 11 (onze) até 50 (cinqüenta)
Oficiais, 70 % (setenta por cento) do
número de Oficiais nela incluídos.
§ 1.0 Quando o QAA for igualou
menor que o número de vagas de antigüidade existentes, o mesmo deverá
ser aumentado para este número de
vagas, acrescido de 10 % (dez por
cento), arredondando-se para mais GI.
fração.
.
§ 2.0 No caso do § 1.0 acima, se a
Faixa de Cogitação não foi suficiente para atender ao número de Oficiais necessário ao QAA, a Faixa de
Cogitação deverá ser aumentada para
o número de vagas acrescido de 30 %
(trinta por cento).
SEÇÃO

nr

Do Quadro de Acesso por
Merecimento
Art. 66. O Quadro de Acesso por
Merecimento é a relação dos Oficiais
já integrantes do QAA, selecionados
pela CPO como possuidores das melhores características referentes:
I - à eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões, e não a
natureza Intrínseca destes e nem o
tempo de exercício dos mesmos;

II - à potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;
III - à capacidade de liderança,
iniciativa e presteza de decisão;
IV - aos resultados dos cursos regulamentares realizados; e
V - ao realce do Oficial entre seus
pares.
Parágrafo único. O relacionamento dos Oficiais selecionados, obedecerá à ordem de precedência hierárquica.
Art. 67. OS QAM para os diferentes postos e Quadros, terão os limites que se seguem:
I - Faixa de Cogitação de até 10
(dez) Oficiais, todos os Oficiais nela
incluídos;
II - Faixa de Cogitação constituída de 11 (onze) até 50 (cinqüenta)
Oficiais, 70% (setenta por cento) do
número de Oflcíaís nela incluídos.
§ 1.0 Quando o QAM for Igual cu
menor do que o número de vagas de
merecimento existentes, o mesmo deverá ser aumentado para este número de vagas, acrescido de 10 (dez por
cento). arredondando-se para mais a
fração.
§ 2.0
No caso do parágrafo anterior, se a Faixa de Cogitação não for
suficiente para atender ao número de
Oficiais necessárto ao QAM, a Faixa
de Cogitação deverá ser aumentada
para o número de vagas, acrescido de
30 % (trinta por cento).
SEÇÃO IV

Do Quadro de Acesso por Escolha
Art. 68. O Quadro de Acesso por
Escolha para promoção ao posto de
Brigadeiro é a relação dos Oficiais
possuidores dos requisitos essenciais E'
selecionados pela CPO C')ffiD0S de
melhores características para o desempenho dos diferentes cargos de
Oficial General, constituída pela metade do número de Coronéis integrantes da Faixa de Cogitação, colocados
em ordem de precedência hierárquica.
Art. 69. OS QAE para promoção
aos postos de Major-Brigadeiro e Tenente-Brigadeiro serão constituídos
pelos Oficiais-Generais que satdsfaçam às condições de acesso, colocados
em ordem de precedência hierárquica.
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SEÇÃQ V

Das Listas de Escolha
Art. 70. Listas de Escolha são relações de Oficiais de cada Quadro.
organizadas por postos e constituídas
pelos Oficiais selecionados pelo Altc
Comando da Aeronáutica, levando
em consideração as qualidades requeridas para o exercício dos Altos Cargos de Comando, Chefia ou Direção
privativas de Oficial-General, e destinadas a serem apresentadas ao Presidente da República, para a promoção aos postos ae Oficial-General.
§ 1.0 Para inclusão em Lista de Escolha, é imprescindível que o Oficial
conste do Quadro de Acesso por Escolha.
§ 2.0 Os Oficiais do Quadro de Oficiais Aviadores, de categoria de engenheiro ou de extranumerário, colocados em QAE, acima de Oficiais
numerados, poderão ser incluídos em
Lista de Escolha, desde que Oficial
mais moderno numerado, tenha sido
nela incluído.
§ 3.0
Os Oficiais incluidos em categoria de engenheiro ou de extranumerário, poderão ser promovidos, desde que seu número não ultrapasse o
ti<?tal de Oficiais numerados, premovidos.
§ 4.0 Os Oficiais incluídos em Lista
de Escolha, na forma do § 2.0 deste
artigo, serão considerados como excedentes aos limites fixados. de conformidade com o artigo 71 deste Regulamento.
§ 5.0
Os Coronéis e Oficiais-Generais, não incluídos nas categorias
de Engenheiro ou de Extranumerário,
quando agregados e em QAE, serão
considerados como numerados para
os efeitos e seleção e relacionamento.
SEÇÃO VI

Da Organização dos Quadros
de Acesso por Escolha e das
Listas de Escolha
Art. 71. A organização dos Quadros de Acesso por Escolha e das Listas de Escolha obedecerá ao seguinte:
I - para promoção ao posto de
Brigadeiro:
a) primeira fase a Comissão de
Promoções de Oficiais, de conformidade com a relação de Oficiais Superiores do último posto, que satisfaçam os requisitos estabelecidos no
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Artigo 13 deste Regulamento, e estejam dentro dos limites fixados para
a Faixa de Cogitação correspondente,
elaborará os QAE, na forma do estabelecido no Art. 68 anterior;
b) segunda fase - o Alto Comando
elaborará a Lista de Escolha, selecionando do QAE, três Coronéis para a
primeira vaga e mais dois para cada
vaga subseqüente, na forma do artigo
72 deste Regulamento;
II - para promoção ao posto de
Major-Brigadeiro:
a) primeira fase a Comissão de
Promoções de Oficiais relacionará todos os Brigadeiros que satisfaçam às
condições estabelecidas no item I do
Art. 13 deste Regulamento, e organizará, por ordem de antigüidade, os
QAE a serem submetidos ao Alto Comando da Aeronáutica;
b) segunda fase - o Alto Comando
elaborará as Listas de Escolha selecionando, dos QAE, três Brigadeiros
para a primeira vaga e mais um para
cada vaga subseqüente, na forma do
artigo 72 deste Regulamento;

III - para promoção ao posto de
Tenente-Brigadeiro:
a) primeira fase a Comissão de
Promoções de Oficiais relacionará todos os Majores-Brigadeiros que satisfaçam às condições estabelecidas no
item "I" do Art. 13 deste Regulamento, e. organizará, por ordem de
antigüidade. os QAE a serem submetidos ao Alto Comando.
b) segunda fase - o Alto Comando
elaborará a Lista de Escolha selecionando, do QAE, três Majores-Brigadeiros para a primeira vaga e mais
um para cada vaga subseqüente. na
forma do artigo 72 deste Regulamento.
§ 1.0 As Listas de Escolha a serem
apresentadas ao Presidente da República serão organizadas em ordem
decrescente, de acordo com a votação
realizada no Alto Comando.
§ 2.0
O Ministro da Aeronáutica
apresentará ao Presidente da República, até 5 (cinco) dias antes das datas fixadas para as promoções, as
respectivas Listas de Escolha.
Art. 72. O Alto Comando, quando
da elaboração das Listas de Escolha,
de conformidade com o que estabelece a alínea "b" do § 3.0 do Art. 34
da Lei n." 5.821-72, deverá conside-

106

ATOS

DO

PODER

rar um número de Oficiais constantes
do QAE, em função das vagas existen-

tes, da maneira que se segue;
1 ~ para a primeira vaga, 7 (sete)
Oficiais na ordem de colocação no
QAE; e
II - para cada vaga subseqüente.
mais 3 (três) Oficiais, obedecida a ordem de colocação no QAE.
§ 1.0 Quando o número de Oficiais

considerado para a elaboração das
Listas de Escolha for igualou maior
do que o QAE correspondente, este
QAE deverá ser aumentado para um
valor equivalente ao número de Oficiais considerado, acrescido de 30 %
(trinta por cento), arredondada para
mais a fração.
§ 2.0 No caso do parágrafo acima,
se a Faixa de Cogitação não for suficiente para atender ao número de
Oficiais necessário ao QAE, a Faixa
de Cogitação deverá ser aumentada
para este número, acrescido de 20 %
(vinte por cento).
§ 3.° O número de Oficiais a compor as Listas de Escolha poderá ser
menor do que o estabelecido neste
artigo, quando os respectivos QAE tiverem efetivos inferiores ao mínimo
necessário para elaboração das citadas
Listas.
Art. 73. O Oficial não poderá
constar de qualquer Quadro de Acesso
e Lista de Escolha quando:
I - deixar de satisfazer às condiçôes estabelecidas no item I do artigo 13 deste Regulamento;
n - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, a juízo do Alto Comando ou
da comissão de Promoções de Oficiais por, presumivelmente, ser incapaz de atender a qualquer dos requisitos estabelecidos nos itens 11 e 111
do artigo 13 deste Regulamento;
In - for preso preventivamente,
em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada;
IV - for denunciado em processocrime, enquanto a sentença final não
houver transitado em julgado;
V - estiver submetido a Conselho
de -Iustdficação instaurado "ex crücio";
VI - for preso preventivamente, em
virtude de Inquérito Policial Militar
instaurado;

EXECUTIVO

VII - for condenado, enquanto
durar o cumprimento da pena, Inclusrve no caso de suspensão condicional de pena" não se computando o
tempo acrescido à pena original para
fins de sua suspensão condicional;
VIII - for licenciado para tratar
de interesse particular;
IX - for condenado à pena de
suspensão do exercício do posto. cargo ou função prevista no Código Penal
Militar, durante o prazo dessa suspensão;
X - estiver em divida com a Fazenda Nacional, por alcance;
XI - for considerado prisioneiro
de guerra;
XII - for considerado desaparecido;
XIII
for cohslderado extraviado; ou
XIV - for considerado desertor.
§ 1.0 O Oficial que incidir no item
II deste artigo, será submetido a Conselho de Justificação "ex orncío'
§ 2.° Recebido o relatório do Conselho de Justificação, instaurado na
forma do § 1.", o Ministro da Aeronáutica, em sua decisão. quando fOl
o caso, considerará o Ofící al não habilitado para o acesso em caráter definitivo, . na forma do Estatuto dos
Militares.
§ 3.° será excluído de qualquer
Quadro de Acesso e Lista de Escolha,
o Oficial que incidir em uma das circunstâncias previstas neste artigo ou
em uma das seguintes:
I - for nele incluído indevidamente;
II - for promovido;
III - tiver falecido; e
IV - passar à inatividade.
Art. 74. Será excluído do Quadro
de Acesso por Merecimento ou por Escolha e da Lista de Escolha, já organizados, ou deles não poderá constar,
o Oficial que agregar ou estiver agregado:
I - por motivo de gozo de licença
para tratamento de saúde de pessoa
da família, por prazo superior a 6
(seis) meses contínuos;

A1IQS
II -

em virtude de encontrar-se
público civil
temporário, não eletivo, inclusive da
Administração Indireta; ou
III _ por ter passado à disposição
de Ministério Civil, de órgão do GQ-'
vemo Federal, de GOverno Estadual,
de Território ou do Distrito Federal,
para exercer função de natureza civil.
Parágrafo único.
Para poder ser
incluído ou reincluído nos Quadros de
Acesso por Merecimento e por Escolha, o Oficial abrangido pelo disposto
neste artigo deve reverter ao respectivo Quadro, pelo menos 30 (trinta)
dias antes da data de promoção.
Art. 75. O Oficial que, no posto,
deixar de figurar por 3 (três) vezes.
consecutivas ou não, em Quadros de
Acesso por Merecimento, se em cada
um deles participou Oficial mais moderno, é considerado inabilitado para
promoção ao posto imediato pelo critério de merecimento.
Art. 76. Considera-se o Oficial
não habilitado para o acesso em caráter definitivo. somente quando incidir no caso do § 29 do artigo 73
deste Regulamento.
Àrt. 77. Será transferido "ex officio" para a reserva remunerada, nos
termos do Estatuto dos Militares:
I - o Oficial-General que, no posto, deixar de integrar por 2 (duas)
vezes. consecutivas ou não, Lista de
Escolha. quando nela tenha sido incluído Oficial-General mais moderno, do respectivo Quadro;
II - o Coronel que deixar de intesrar, por 3 (três) vezes, consecutivas ou não, Lista de Escolha, quando
nela tenha sido incluído Oficial mais
moderno, do respectivo Quadro.
Art. 78. O Oficial-General, ou
Coronel, cujo nome constar por 3
(três) vezes consecutivas em primeiro
lugar em Lista de Escolha, será promovido quando da apresentação desta
ao Presidente da República, pela terce.ra vez.
Art. 79. O Oficial promovido indevidamente passará à situação de
excedente.
Parágrafo único. Esse Oficial contará antigüidade e receberá o número
que lhe competir na escala hierárquica. quando a vaga a ser preenchida corresponder ao critério pelo qual

no exercício de cargo
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deveria ter sido promovido, desde
que satisfaça aos requisitos para promoção.
Art. 80. O Quadro de Acesso será
reformulado quando recurso interposto tenha tido provimento.
Parágrafo único. A retormulação
também poderá ocorrer quando o
Quadro de Acesso deixar de atender
aos dispositivos da Lei.
Art. 81. A divulgação dos QAM e
dos QAE. em todas as OM do Ministério da Aeronáutica, deverá ser feita
na, íntegra.
§ 1.0 A divulgação inicial é atribuição do Comando Geral do Pessoal,
e deverá ser feita até 45 (quarenta e
cinco) dias antes da data da premoç â o respectiva.
§ 2.0 Será atribuição do Chefe do
Gabinete do Ministro da Aeronáutica
tornar as providências de remessa dos
Quadros de Acesso ao ComandanteGeral do Pessoal, imediatamente após
as aprovações dos mesmos, para cumprimento do que estabelece o parágrafo anterior;
.§ 3.'" Serão divulgados, juntamente
com os QuadrOs de Acesso, os nomes
dos Oficiais considerados não habilitados para o acesso em caráter definitivo, e/ou temporário.
SEção VII
Do Recurso
Art. 82. O recurso é o meio legal
de que dispõe o Oficial ou Aspirantea-Oficial, para pleitear o reconhecimento dr um direito que julga lhe
tenha stdr- negado.
Art. 83. O Oficial que se julgar
prejudicado em conseqüência de composição de Quadro de Acesso, em seu
direito de promoção, ou que tiver sido
indicado para integrar a quota compulsória, poderá impetrar recurso ao
Ministro da Aeronáutica, 1J0mo última Instância na esfera administrativa.
Art. 84. O recurso interposto deverá conter os seguintes elementos:
motivo do recurso; amparo; em caso
de Quadro ôe Acesso, os nomes dos
Oficiais que I) preteriram; documentos ou provas sobre a pretensão de
direito argüido e outros -sclarecrmentes que Se tornarem necessários.
Art. 85. Para a representação do
recurso, O Oficial terá o prazo de 15
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(quinze) dias corridos, a contar do
recebimento da notificação do ato que
julga prejudicá-lo ou

do conheci-

mento, na

Organização Militar em

que serve,

da

T~pmw.

publícaçâo

.

Jícial a.

I...

parágrafo único. O recurso referente do Quadro de Acesso deverá ser
encaminhado diretamente à Comiasão "e Promoções de Oficiais pela
Organ.sação a que pertence o Oficial,

de modo a dar entrada na Secretaria da CPQ até 25 (vinte e cinco)

dias ante das datas previstas para
as promoções respectivas.
Art. 86. O recurso referente à
composição ne Quadro de Acesso e
à promoção deverá ser solucionado
no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de seu recebimento.

Art. 87 O recurso referente à inclusão na quota compulsória deverá
ser solucionado no prazo de ::lO (vinte) dias, contados a partir da data
de seu recebimento.
CAPITULO VI
Da Comissão de Promoções de O ncuue

seção I
Finalidade e Subordinação
Art. 88. A Comissão de Promoções
de Oficiais, diretamente subordinada
ao Ministro da Aeronáutica, ~ o órgão encarregado do estudo .rc todos
os assuntos relativos à promcçào no
Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica.
Art. 89. () Presidente da CPO é
ú Chefe do Estado-Maior da Aerocáutlca.
Art. 90 A Comissão de Promoções
de Oficiais terá como atribuições:
I - organizar e submeter a aprocação do Ministro da Aeronáutica os
Quadros de Acesso para nromocão,
pelos critérios definidos em Lei;
II - assistir o Alto Comando na
organização das Listas de Escolha,
sempre qu. solicitada;
In - encaminhar ao Ministro da
Aeronáutica os recursos interpostos,
emitin 10 -r- devidos Pareceres;
IV - formular e emitir Parecer
sobre promoções, precedência hierárquica,
colocação nos cuaõros de
Acesso e no Almanaque dos Oficiais;

EXECUTIVO

v - providenciar os documentos
Indispensáveis à elaboração dos Quadros de Acesso, determinando as Organizações as providências q18 se
fizerem necessárias;
VI - propor ao Ministro da Aeronáut.ca cgregações e reversões de
Oficiais, nos processos que tmpliquem em promoções;
VII - alertar às diversas autoridades e Orgarnzaçõee na execução
dos preceitos estabelecidos neste Regulamento, bem como na organização
dos conseqüentes processos;
VIII - apurar, até o dia 15 (quinze) de janetro de cada ano, as proporções a serem observadas no cálculo da quota compulsória de que
trata o Estatuto dos Militares;
IX - organizar, até 31 de janeiro
de cada. ano, as listas dos Oficiais
destinados,]
integrarem a quota
cornpulsórte..
X - solicitar, em qualquer época,
diretamente às Organizações, os esclarecimentos julgados
necessários
para exerce suas atribuições; e
X! - remeter ao Ministro -te Aeronáutica .':t matéria
destinada a
aprovação e divulgação.
Art . 9:. 'J Presidente da Comissão
de Promoções de Oficiais tem ação
disciplinar sobre as diversas autoridades de cujo trabalho dependa o
"uncíonamentc da referida Comissão.
Art ..9'), l,; Comissão de Promoções
de Oftcia.í- vincula-se ao
EstadoMaior da Aeronáutica, sendo por ele
apoiad .:,.

Da Constituição

Art. 93 O Presidente da Comissão
de Pro- noções de Oficiais terá como
Assistente o Chefe da secretaria da
CPO.

Art. 94. A CPO é constituida por
7 (sete) Membos Efetivos, e 5 (cinco)
Wembros Suplentes, todos OficiaisGenerais do Quadro de OfícíaisAviadores da Ativa.
§ 1'? Dos 7 (sete) Membros Efetivos
2 (doís! são considerados Membros
Natos e 5 (cíncc) Membros Temporários,
I - Sãc Membros Natos, o Chefe
do gstadc-Maíoi da Aeronáutica e o
Comandante-Geral do pessoal; e
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II - o' Membros Temporários são
aesignados por Decreto, podendo ser
substituidos, por proposta do Ministro
da Aeronàutíoa, até 90 (noventa) dias
antes das datas de promoções previstas neste Regulamento.
§ "." Os Membros Suplentes são
designados, também por Decreto, podeno.: ser substituídos por proposta
do Ministro da Aeronáutica, no mesmo prazo previsto no item TI de parágra..'') anterior.
§ 3. ~ A CPO será acrescida de até
:5 (três) Membros, o Diretor de Intendência, o Diretor de Saúde € o
Oficial-Gc.neT'Zt' mais antigo do Quadro de Eneenheíros, convocados para
~, organízacao doe Quadros de Acesso
de Oficiai' Intendentes, de Oficiais
Médicos. Farmacêuticos e Dentistas
e de )ficiai.s Engenheiros, respectivamente.
§ 4.° O Diretor de Intendência, o
Diretor de Saúde e o mais antigo
dos Of'íciaís-Generaís do QU3dro de
Oficiais rêngenheíro; ou os três, integrarão a CPO com direito e voto,
~ mpre qi-c houver em pauta julgamento de recursos de Oficiais Intendente. de Oficiais Médicos, parmaeêutico- :') Dentistas e de Oficiais
Engenhel-os. respectivamente.
§ 5.9 São considerados
-m condições de Integr-arem a CPO, os Oflcíais-Generais qus exerçam Cargo ou
Comissão no Ministério da Aeronáutica.
Art. 95. Semente imperiosa nccesstdade do serviço, ou motivo
de
saúde, poderá impedir a presença de
qualquer G.0,<o membros aos trabalhos
-ta CPO.

Art. 96 Os Membros Efetivos serão
substltuldos por Membros Suplentes
em seus impedimentos eventuais.
§ 1." No unpedlmento do Chefe do
Estado- MBiOJ da Aeronáutica, as reuniões da Gí?O serão presididas pelo
Membr I Eh,tivo ou Suplente de maior

prec . . .d ênc:
híerárquíca..
§ 2." O Diretor de Intendência, o
Díretoi de Saúde e o Oficial-General

mais antigo do Quadro de Oficiais
Engenheiros serão substituídos pelo
Oficial-General do respectivo Quadro que lhes seguir na escala hierárquica.
Art. 9.. Os Membros Temporários
não poderão exercer funções na CPO
por período superior a 2 (dois) anos
consecutivos.

Art, 98. Para desempenho ue suas
funções, a Oomissãc de Promoções
de Ofir.íaís disporá de uma Secretaria.
Parágrafo único. O Chefe da Secretaria. é Oficial Superior, da Ativa,
do Quadro dr- Oficiais Aviadores, do
posto de Coronel, diplomado ;'1':) Curso
Superior de Comando, não podendo
acumular outras funções.
sEção

IH

Do Funcionamento

Art. 99. A Comissão de Promoções
de Oficiats teunír-se-á com a freqüência necessária, em local, dia e
hora p.evtamente designados por seu
Presidente e seus trabalhos internos
e os de sua Secretaria, são, em príncipío, de natureza sigilosa.
Art. 100. E' indispensável a presença de 7 (sete) Membros sreüvos
ou Suplentes, na reunião da CPO para a _~gamzação ou
rerormulaçâo
dos Quadros de Acesso por '\&.l""'reClmenta, Quadros de Acesso por Escolha
para promoção ao posto de Brigadeiro,
ou ainda, para julgamento de recursos contra não inclusão ou exclusão de Oficiais desses Quadro:::; de
Acesso.
Art. 101. Para os demais ~aE'>OS é
indispensável G "quorum" de 5 (clnCO) Membros, inclusive o Presidente
ou seu substituto, não computados
os 3 (três) Membros previstos nos
parágrafos 3 9 e 49 do artigo 94 deste
Regulamento.
Art. 104. A CPO decidirá sempre
por maioria de votos de todos os seus
Membros presentes, sendo o do Presidente proferido em último lugar.
Parágrafo único. Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presídente.
Art. 103. A critério do Presidente
da Comissão de Promoções de Otciaís,
poderá ser convocado qualquer Oficial
para proferir parecer consultivo.
§ 1.9 O parecer consultivo do 01'1cíaf convocado será proferido em documento escrito e assinado pelo mesmo, se assim for julgado conveniente pelo Presidente da CPO.
§ 2.° C parecer
consultivo será
transcrito em Ata, em inteiro teor
ou resumidamente, a juízo doi) Presidente da CPC, e o documento assinado, se houver, arquivado na Secretaz ~ da CPO.
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Art. 104, O Presidente da CPO
poderá convocar qualquer Oficial para esclarecer conceito que haja emitido em Ficha de Conceito prevista
no artigo 40 deste Regulamente.
CAPíTULO VII
Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 105 A(k Oficiais que estiverem matriculados em curso do IT A.
do IME Ou da Escola Nacional de
Ciências Estatísticas, por ato expresso
da Administração, ou que concluírem
com aproveitamento - os referidos
cursos há menos de 2 (dois) ..-nos da
data prevista para a promoção ao
posto de Major, não se aplica, para
efeito dessa promoção, a exigência
do Curso de Aperretçoamen-o de
Oficiais.
§ L" 0,= Oficiais promovidos
na
forma deste artigo ficam obrigados
ao cumprimente dessa exigência para

promoção seguinte.
2.º O disposto neste artigo »ão se
aplica aos Oficiais incapacitados definitivamente para matrícula no
curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.
Art. 106. O Oficial que deixar de
ser p-omovioo por antiguidade, em
virtude de não haver sido incluído
no QAA, por não satisfazer qualquer
das condições de acesso, mas
que
venha r; satisfazê-las até a data da
promoção, será considerado incluído
naquele Q_\ e promovido em Ressar-cimento de Preterição, a contar dessa
cata, cabendo à CPO as necessárias
providências.
Parágrafo único. Excetuam-se do
presente artigo as condições de acesso referentes à aptidão física e à
realizaçã ~ do total de horas de vôo.
Art. 107. A não inclusão de Oficial
em QAE não significa que o mesmo
seja incidente nas disposições
do
item II, do artigo 73 deste Regulamento, salvo quando expressamente
declarado pela CPO.
Art. 108. Os acréscimos -íe ínterstícios t: as horas de vôo exigidas no
parágrafo único do artigo:H deste
Re!?ulamen0 somente serão exigidos
apos 2 (dois) anos a contar da vigência do presente Regulamento.
Art. J09. A Comissão de Promoções de Oficiais elaborará o seu Regimento Interno, devendo submetê-to

à aprovação do Ministro da Aeronáutica, no prazo de 180 (cento e oi-

tenta) dias após a publicação deste
Regulamento .
Art. 110. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Aeronáu-

ttca.

Art. 111. Este Decreto entra em
vigor a partir de 10 de janeiro de
1973, ficando revogados os Decretos
números 63 378, de 8 de outubro de
1968, ae. 059, «e 13 de janeiro de 1970,
67.209, de 16 de setembro de 19'10,
68,464, de 2 de abril de 1971 e 68.491,
de 7 d • abru de 1971 e demais disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de :973;
J 52G da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macedo

B,

~

DECRETO

N.G

71.757 - DE 25 DE
1973

JANEIRO DE

Retifica decretos de aproveitamento
de disponíveis no Quadro de Pessoal
do Ministério do Exército.

O Presidente da República, usando
das. atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem III, da Constituíção, e
tendo -em vista o que consta do Processo n.? 6.580-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil .....
(DASP), decreta:
Art. 1.0 Ficam retificados o Decreto sem número de 6 de novembro de
1972 e o Decreto n,v 71.375, de 14 de
novembro de 1972. publicados, respectivamente, nos Diârios Oficiais de 7 e
17 dos mesmos mês e ano, que aproveitaram no Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Mmísterío do Exercito servidores em disponibilidade em
cargos de Motorista, Código
"..
CT-401, 8. A, para considerar terem
sido tais aproveitamentos feitos em
cargos provisórios vagos constantes
das Tabelas anexas ao Decreto mimero 68.362. de 17 de março de 1971, e
não nas vagas indicadas nos aludidos

atos.

Parágrafo único. O prazo legal para
a posse dos servidores aproveitados
de que trata este artigo passa a ser
contado a partir da data de publicação deste Decreto.
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rt 2.° Este Decreto entrará em vi-

~ n~ data da. ~ua publicaÇão,. revo-

:~das as díspcsíçoes em contrário.

Brasilia, 25 de janeiro de 1973;
da Independência e 85;° da.
República.
EMÍLIO a. MÉDICI
152.0

orlando Geisel

111

de acordo com o parágrafo 1.0, do artigo 6.°, do Decreto-lei n.s 610, de 4 de
junho de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam fixados para 1973 os
efetivos dos Oficiais dos Quadros
Complementares de Oficiais da Martnha. abaixo indicados:
Quadro Complementar do Corpo da
Armada (QCCA)
Capítães-de-Pragata

DECRETO N.o 71. 758 -

DE 25 DE

JANEIRO DE 1973

concede reconheczmento ao~ C!ursos de
Matemática, Letras, Hzstorza. e p~
dagogia, da Faculdade d~ FzlosOjzC!,
Ciências e Letras de Tupa, da 1nstituição "TCl:.mOiqs" de Ensino e Cultura, Tupa, sao Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe con.fer.e ~ o artigo 81 ítem 111, da Constãtuíçâo, de
acordo 'com o artigo 47, da Lei número 5 540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo D1ecreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em Vista
o que consta do Processo numero
255.843-71 do Ministério da Educação
e cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento
aOS cursos de Matemática, Letras. Histórra e Ped~~go~la, da Faculdade C!.e
Filosofia, Oíências e Letras de 'I'upã,
mantida pela Instituição "Tamoios:'
de Ensino e Cultura, com sede na CIdade de Tupã, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em VIgor na data de ~ua publicação, .revogadas as disposlÇOes em contrárfo,
Brasília 25 de janeiro de 1973;
152.0 da' Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. passarinho

DECRETO

N.O 71. 759 JANEIRO DE 1973

DE

25

DE

FiXa para 1973 os etetiooe dos OjiOiais
dos Quadros Co"!,,pleme7!:tares de
O jiciais da M arinha, criados pelo
Deoreto-lei n.o 610, de 4 de junho de

1969.
O presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conf~re. ~ artigo 81, ítem 111, da Conetltuíçâo, e

1

Capitães-de-Corveta
2
Capitães-Tenentes . .
20
Primeiros-Tenentes . .
25
Segundos-Tenentes . .
130
Quadro Complementar do Corpo de
Fuzfleiros Navais (QCCFN)
Capitães-de-Fragata . .
1
Oapitâes-de-Corveta . .
2
Capitães-Tenentes . .
20
Primeiros-Tenentes . .
30
Segundos-Tenentes . .
100
Quadro Complementar do Corpo de
Engenheiros e Técnicos Navais
.
(QCCETNl

Capitães-de-Fragata . .
1
Capitães-de-Corveta . .
2
Capitães-Tenentes . .
10
Primeiros-Tenentes . .
20
Segundos-Tenentes . .
80
Quadro Complementar do Corpo de
Intendentes da Marinha (QCC1M)
Capitães-de-Fragata . .
1
Capi tâes-de-Oorveta . .
2
Capitães-Tenentes . .
20
Primeiros-Tenentes . .
25
Segundos-Tenentes . .
90
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

a. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes

EMíLIO

DECRETO

N.O 71. 760 DE 25 DE
JANEIRO DE 1973

Autoriza o timctonamento da Faculdade de Educação, Ciênoias e Letras
"Notre nome", mantida pela SOciedade Bâucacunuü "Notre Dame",
Rio de Janeiro, Estado da GuanaoaTa.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item II1, da Constituiçâo, de
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acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista

o que

consta do Processo número

233.922-72 do Ministério da Educação
e cultura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o Iunctonamento da Faculdade de Educação,

Ciências e Letras "Notre Dame". com

os cursos de: Pedagogia, Lícencíatura
Plena, com as habilitações de: Admí.,
nístração Escolar V e 2.° graus, Supervisão Escolar 1.0 e 2.° graus, Inspeçáo
Escolar 1.0 e 2,° graus e Ortentaçào
Educacional L" e 2.° graus; LIcenciatura de Curta Duração, com habilitação de Administração Escolar La
grau, Supervisão Escolar 1.0 grau e tns-

peção Escolar 1.0 grau; Letras, Licenciatura plena, habilitações de Português - Literatura L° e 2.° graus, Por-o
tuguês ~ Inglês L° e 2." graus e Licenciatura de Curta Duração habilitação de Português - Literatura 1.° grau
e Estudos Sociais mantida pela Sociedade Educacional "Notre Dame", com
sede na cidade do Rio de Janeiro, E::ta do da Guanabara.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85,° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71. 761 - DE 26 DE
JANEIRO DE 1973
inclui as Comissões de Conciliação e
JUlgamento do Instituto do Açúcar
e do Alcooi na classificação de órgdos ce. deliberação coletiva de que
trata o Decreto n.O 70.310, de 21 de
março de 1972.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam incluídas na classificação de órgãos de deliberação coletiva da área do Ministério da Indústria e do Comércio, aprovada pelo
Decreto n.s 70.310, de 21 de março
de 1972, como órgãos de 3." grau (Ietra "c" do artigo L" do Decreto número 69.382, de 19 de outubro de 1971),

as Comissões de Conciliação e Julgamento - CCJ - do Instituto do Açúcar e do Alcool.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N." 71.762 - DE 26 DE
JANEIRO DE 1973
Autorzza o funcionamento da Faculdaae de Artes Plásticas de Santos,
-mamuaa pelo Instituto Superior de
Eáucaçào Santa Cecilia, Santos São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 200.692-72 do Ministério da Educação e Cultura. decreta:
Art. 1.0 Fica autorízado o funcionamento da Faculdade de Artes Plásticas dê Santos, com os cursos de
Desenho e Plástica (Licenciatura) e
Desenho Industrial (Licenciatura).
mantida pelo Instituto Superior de
Educação Santa Cecilia, com sede na
cidade de Santos, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71,763 - DE 26 DE
JANEIRO DE 1973
Transforma cargo em comissão do
Quadro de Pessoal do Ministério
do Exercito.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Aoos DO PODER EXECUTn'O
tigo 81, item I!I, da Constituição, e
de acordo com o artigo 181, item I,
do Decreto-lei n." 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o que consta do
Processo n.« 5.820-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica transformado o cargo
em comissão de Consultor-Técnico do
Departamento Geral do Pessoal, símbolo 4-C, do Quadro de Pessoal do
Ministério do Exército, de que trata
o Decreto n,069.078, de 16 de agosto
de 1971, no cargo de Consultor-Técnico da Diretoria do Pessoal Civil,
símbolo 4-C.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Getsei

_._-

DECRETO N.o 71.764
JANEIRO DE 1973

DE

26

[,li:

Retifica o Decreto Coletivo n.O 71.038.
de 29 de agosto de 1972, que declarou de utilidade pública várias
Sociedades Civis.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere O artigo 81; item IH, da Constituição e
atendendo ao que consta do Processo MJ-50.299, de 1972, decreta:
Art. 1.° Fica retificado, no artigo
1.0 do Decreto Coletivo n.v 71.038, de
29 de agosto de 1972, (I nome da
Sociedade São Vicente de Paulo, com
sede em Porto Alegre, no Estado do
Rio Grande do Sul, para "Conselho
Metropolitano de Porto Alegre da Sociedade São VICente de Paulo".
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2f de janeiro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

113

N," 71. 765
JANEIRO DE 1973

DE

26

DE

Autorizá o funcionamento da Faculdade de Formação de Proteeeores
do Centro eauoooonoi de Niterói,
mantido pela Fundação Brasileira
de easnaoao, Niterói, Estado do
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
das atribuicões que lhe COnfere o artigo Hl, item !II, da Constítuíção, de
acordo com c artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta do Processo n." 208.822-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Frca autorizado o funcionamento da Faculdade de Formação
de Professores do Centro Educacional
de Niterói, com OS cursos de licenciatura em Ciências, Comunicação
e Expressão, Estudos Sociais - todos
do 1.0 grau; e licenciatura de duração plena para a área econômica terciária - Administração, Contabilidade, Estatística e Economia, mantido pela Fundação Brasileira de
Educação, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152." da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO

G. MÊDICI

Jarbas G. Passarínho

DECRETfJ N." 71.766
JANEIRO DE 1973

DE 26

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação António Augusto
Reis Nenes. da Associação Universitaría Soares de Oliveira, de Barretos, São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atrlb: íçóes que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
de acorde com o artigo 47, da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de ~ 969, e tendo em
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vista o que consta do Processo número

257.413-71 do

Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação

Antônio Augusto Reis Neves, com os
cursos de Pedagogia,
habilitações:
magistértc de 2.° grau, Supervisão Escolar (1.0 e 2 c graus) e Complementação vedavógíca, mantida pela Associação Universitária Soares de Oli-

veira, com sede na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO N.O 71. 768

Ministério da

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N." 71.767 -

DE

26

DE

JANEIRO DE 1973

Concede
reconhecimento à Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas D. Pedro u, da Associação dos Empregados no Comércio de São Paulo, São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com c artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de dezembro de 1969
e tendo em vista o que consta dos
Processos n.ss 251.881-71 e 264.919-71
do Mínístério da Educação e Cultura,
decreta:
.Art , 1.0 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas D. Pedro
II, com os cursos de Administração
e Econom.r., mantida pela Associação
dos Empregados no Comércio de São
Paulo, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na lata de sua publicação, revogadas e.s dlsposiçôes em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

JANEIRO

DE 26 DE

DE 1973

Concede reconhecimento ao curso de
Farmácia e Odontologia da Universidade do Amazonas, Amazonas.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.« 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
G de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 267.687-72 do Ministro da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Farmácia, habilitações de Parmacêutíco e Farmacêutico Bloquímíco, e de Odontologia da
Universidade do Amazonas, mantida
pela Fundação Universidade do Amazonas, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
152.° da

República.

26 de janeiro de 1973;
Independência e 85.° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.o

71. 769
DE 1973

DE

26

DE

JANEIRO

Autoriza a instalação, no Campus
avançado da Universidade Federal
de Santa
Maria, em BOa Vista,
Território Federal de Roraima, dos
cursos de Estudos Sociais e Letras.

O Presidente da República, usando
das atrfbu.çóes que lhe confere o, artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o qL<.C consta do Prot GM-BSB
000253-73 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. L" Fica autorizada a instalação, no Campus avançado da Uni-

AIros
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versfdade Federal de Santa Maria,
em Boa vista, Território Federal de
Roraima, dos cursos de Estudos Sociais (Iícenotatura de 1.0 grau) e Letras (licenciatura de 1.0 grau), de
acordo com o projeto apresentado.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas a; disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
RepúbEca.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO RO 71.770
DE

DE

26

DE

1973

Dispõe sobre a destinação, no exercício de 1973, dos recursos para a
execução do Programa de Redistribuição de
Terras e
Estímulo à
Agroindústria do Norte e Nordeste
(PROTERRA) .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item rrr, da Constituição,
e tendo ein vista as disposições do
Decreto-lei
1.179, de 6 de julho
de 1971, decreta:
Art. 1.0 No exercício de 1973, os
recursos previstos para o Programa
de Redistrjbuição de Terras e Estimulo à
Agroindústria do Norte e
Nordeste 'PROTERRA), no valor de
Cr$ 960.000 liDO ,00 (novecentos e sessenta mi.hões de cruzeiros), serão
provenientes:
I - Cr$ 653.000.000,00 (seiscentos
e cínquenta e três milhões de cruzeiros), do sistema de incentivos fiscais, nos termos do artigo 6.°, do
Decreto-lei n.s 1.179, de 6 de julho
de 1971 ;

".0

U - ors 230.000.000,00 (duzentos
e trinta milhões de cruzeiros), do
Banco Central do Brasil, para repasse aos agentes financeiros do
PROTERRA;

III -

agrícolas com refinancíamentoe
cursos próprios dos agentes financeiros do PROTERRA, na área do
Norte e Nordeste.
Art. 2.° A distribuição, em ! 973, dos
recursos especificados no artigo anterior será a. seguinte:
I ora 180.000.000,00 (cento e
oitenta mühões de cruzeiros)
ao
Fundo de Redistribuição de Terras.
criado na forma do art. 2.° do Decreto n.« 70.677, de 6 de junho de
1972;

Jarbas G. Passarinho

JANEIRO
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Ors 77.000.000,00 (setenta e

sete milhões de cruzeiros), de outras
fontes internas.
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo são adicionais

U Cr$ 90.000.000,00 (noventa
milhões de cruzeiros) ao Ministério
da Agricultura, para ações discriminatórias, fiscalização da posse e uso
da terra, extensão rural, pesquisa e
assistência ao cooperativismo e outras
atividades correlatas:
lU - crs 342.000.000,00 (trezentos
e quarenta e dois milhões de cruzei1'0s) para projetos de apoio ao fortalecimento da infra-estrutura agrícola

dá

região;

IV - Cr$ 258.000.000,00 (duzentos
e cinqüenta e oito milhões de cruzeiros) para apoio financeiro a projetos de expansão e modernização da
agricultura. pecuária e agroindústria;
V - Cr$ 90.000.000,00 (noventa
milhões da cruzeiros) para transferência ao Programa Especial para ~ o
Vale do São Francisco (PROVALE).
Parágrar.. único. São considerados
valores a programar, dependentes da
evolução das respectivas fontes de
receita, as importâncias correspondentes a 15% das mencionadas nos
itens deste artigo.
Art. 3.° Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de janeiro de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
EMILIO G.

MEDICI

A ntônio Delfim Netto
Mário Davza Andreazza
L. F. Cime Lima
Marcus Vznicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 71. 771

~ DE

29

DO PODER

DE

JANEIRO DE 1973

Altera o Decreto n- 68.065, de 14 de
janeiro de 1971, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de,
ereta:

Art. 1" O artigo 11 e seus parágrafos, do Decreto n- 68.065, de 14 de

janeiro de 1971, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 11. A Comissão Nacional

de Moral e Civismo funcionará em
caráter permanente para cumprimento das atribuições previstas
no artigo 10 e terá a seguinte
constituição: Presidência, com o
o respectivo Gabinete;

Vice-Pre-

sidência; Assessoria Técnica; Secretaria-Geral; Setor de Implantação e Manutenção da Doutrina;
Setor de Currículos e Programas
Básicos; Setor de Exames de Livros Didáticos; e ainda os 5
(cinco) Serviços seguintes: Serviço de Relações Públicas; Serviço
de Assessoria de Jurisprudência;
Serviço de Documentação e Pu;
bhcações; Serviço de Administração; e Serviço de Comunicações.
i- Cada Setor terá um Dirigente,
membro da Comissão Nacional de
Moral e Civismo, e um Secretário,
servidor público.
§ 2° O Serviço de Relações Públicas

vincular-se-á ao Setor de Implantação e Manutenção da Doutrina.
§ 3° A Assessoria Técnica será coordenada por um Assessor-Chefe."
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 29 de janeiro de 1973;
152° da
Independência e-S5°"aa
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N° 71. 772 JANEIRO DE 1973

DE

29

DE

Inclui, na, relação aprovada pelo Decreto n° 70.025, de 24 de janeiro de
1972, os órgãos de deliberação coletiva que especifica, da drea do Ministério da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, decreta;
Art. 1° Ficam incluídos, na classificação de órgãos de deliberação coletiva da área do Ministério da Educação e Cultura, aprovada pelo Decreto n" 70\ 025, de 24 de janeiro de
1972, como órgãos de 3° grau (letra c
do artigo 1° do Decreto nv 69.382, de
19 de outubro de 1971:
a) Comissão Coordenadora do Regime de Tempo Integral e Dedicação
Exclusiva (CONCRETIDE);

b) Conselhos de Curadores das Autarquias Universitárias; e

c) Conselho de Curadores do Colégio Pedro 11.

Parágrafo único. O número de reuniões mensais remuneradas é o fixado nos respectivos regulamentos e
não poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 2°, § 3°, do Decreto
n.o 69.382, de 19 de outubro de 1971.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de janeiro de 1973;
da
1520
da Independência e 850
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 71.773 JANEIRO DE 1973
Concede a
Barros o
de terra
racicaba,

DE

31

DE

Francisco AltamiranJ de
direito de lavrar minério
no Municipio de Rio PiEstado de Minas Gerais.

O Presidente da Repúbtlca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n." 227, de 28

AIOOS DO PODER

de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1.° Fica outorgada a Francísco Altamirano de Barros, firma individual, concessão para lavrar minério
de ferro, em terrenos de propriedade
do imóvel em condomíruo Fazenda do
Morro Agudo, no lugar denominado
Fazenda Morro Agudo, Distrito e Mu ~
rncípío de Rio Piracicaba, Estado de
Minas Gerais, numa área de cinqüenta e um hectares, oitenta p nove ares
e trinta e sete centíares 151,8937 naj ,
delímítada por um polígono irregular,
que tem um vértice a novecentos e
setenta e três metros e vinte e sete
centimetros (973,2':'m), no rumo verdadeiro de sessenta e dois graus sete
minutos sudoeste (62°07'SW) da confluência dos Córregos do Raul e Morro Agudo e os lados a partir nesse
vértice, os seguintes compr-imentos e
rumos verdadeiros: trezentas e cíten,
ta e seis metros e cinqüenta centímetros (386,50m); setenta e quatro
graus cinqüenta e três minutos sudoeste (74°53'SW); cento e sessenta
metros (l60ml, sessenta graus trinta
e quatro minutos sudoeste (60034'SW):
cento e cinqüenta metros (Jêümj , oitenta e um graus trinta minutos noroeste (81°30'NW); trezentos e querenta metros (340m), sessenta e um
graus quarenta e quatro minutos noroeste (61°44'NW); cinqüenta e dOIS
metros (52m), oito graus quarenta e
sete minutos nordeste (OB047'NE);
quinhentos e noventa metros \590m),
trmta e sete graus nordeste (37°NE);
quinhentos e oitenta e um metros e
cinqüenta e tres centímetros
.
(5S1,53m), oitenta e nove graus trinta
minutos nordeste (89°30'NE); sessenta e seis metros setenta e dois cennmctros (66,12m), oitenta e um graus
trinta minutos sudeste (81°30'SE);
quinhentos e vinte e trcs metros e
noventa e seis centímetros (523,!:lfitll),
('111co graus trinta minutos sudoeste
(05930'SW). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fiCtf.. .sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n.v 3, de 3D de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energla Nuclear.
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Art. 2.° O concessionário fica obngado a recolher aos corres públicos,
os tributos devidos à União, em cumprtmento ao disposto no Decreto-Ieí
n." 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgaçôes que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 a 66, do CÓruge de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de 'avra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineraçao.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energra ,
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de janeiro de 1973'
152.° da Independência e 85.° d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NÇl 71.774
JANEIRO DE 1973

DE

31

DE

COncede a Vicente de Faria Melo o tureito de lavrar josjorita e rocha potáeeica no Município de Cedro do
Abaeté7 Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IU, da Constituição, nos termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de revereíro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 19'67, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Vicente de
Faria Melo, firma individual, concessão para lavrar fosfortta e rocha pctássíca em terrenos de propriedade de
Vicente Falia Melo Salvador, Salomão
Guimarães e Miguel Guimarães, nos
locais denominados Zinco e Três Corregos, Distrito e Município de Cedro
do Abaeté, Estado de Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e quarenta e nove hectares e oitenta ares
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(449,BOha), delimitada por um pclígo-

no irregular, que tem um vértice a
duzentos e noventa metros (290m), no
rumo verdadeiro de sessenta e sete
graus trinta minutos nordeste ....
(67 9 30'NE), da confluência do Cór-

rego Grata do Zinco com o Córrego Cedro, e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: seiscentos e oitenta metros (680m), oeste (W); oitocentos e
trinta metros (330m), norte (N); quatrocentos e quarenta metros (440m),

oeste (W); oitocentos e noventa metros (390m), sul (8); trezentos e cín-

ExECUTIVO

Art. 6Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas -as disposições em contrúrto.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152Q da Independência e85Q da
República.
EMÍLIO G. MtDIcr

A,ntônio Dias Leite -huuor

DECRETO NQ 71. 775
JANEIRo DE· 1973

DE

ai

DE

quenta metros (350m), oeste (W); mil

duzentos e quarenta metros

(1, 240m),

sul (8); mil e vinte metros (1.020m),

oeste (W); mil e cem metros O.100m),
sul (8); dois mil quatrocentos e noventa metros (2 .490m) , este (E); dois
mil e quatrocentos metros (2.400 mi.
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e sua alínea, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
51. 726, de 19 de fevereiro de 19-63, e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
19-65, da Comissão Nacional de Ener..
gia Nuclear.

Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos a
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
(arma dos artigos 65 e 66, do Código
de Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas estao sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59, do Código de Mtneraçâo.
Art. 5Q A concessão de lavra terá.
por título este Decreto, qU8 será transcrito no livro C-Registro dos Decretos
de Lavra, do Departamento Nacional
da Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.

Concede à comptmtua de Cimento
Salvador o direito de lavrar calcário no município de São Francisco
do Conde - Estado da Bahia.

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei no 227, de
28 de fevereiro de 19-67 (Código de
Míneraçào) , alterado pelo Decretolei nc 318, de 14 de março de 1967,
cccrcta:
Art. iv FiCa outorgada à Companrna de Cimento Salvador concessão
para lavrar calcário em terrenos de
propriedade da União, no lugar denomínado Baia de Todos os Santos
entre as Pontas do Mangue Redon..'
do e Oaíeíro, nas proximidades da
Ilha Coroa Branca - Distrito e Município de São Francisco do Conde
- Estado da Bahia, numa área de
quinhentos hectares (500 ha.v , delimitada por um retãnguto, que tem
um vértice a mil e quinhentos metros (1.500 m) , no rumo verdadeiro
L,;-' vinte e oito graus trinta minutos
sudeste (28Q 30' SE), do Cruzeiro da
Ponta do Costadmho, e os lados divergentes desse Vértice, os seguintes
comprimentos e rumos vardaderros:
dois mil e quinhentos metros (2.500
mj , oeste (W); dois mil metros .:.
(2.000 m) , sul (8). Esta concessao
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulam-ento aprovado pelo Decreto numero 5-1.726, de 19 de fevereiro de
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1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessíonárío fica obrigado a recolher aos cofres púbhcoa.
na forma da Ui, os tributos devidOs
à Umào, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí nc 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para.
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Míneração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às Servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
co artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
vor titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Prouuçâo Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrara em
-aor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
\DNPM-13.583-67) .
Brastüa, 31 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 85 Q da República.
EMíLIO G. MEDICI

Anltinio Dias Leite Junior

DECRETO NQ 71. nu
JANEIRo DE

-

1973

DE

31

DE

coacece

a Benedito Ferreira Lopes o
aireito de lavrar caulim e argila no
munic2pio de Biritiba-Mirim
Estado ae São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constítuíção,
nos termos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Míneração) , alterado pelo Decretolei no 318, de 14 de março de 1967,

c.ccreta:

Art. Iv Fica outorgada a Benedito
Ferreira Lopes, firma individual, concessão para lavrar caulím e argila
em terrenos de propriedade de São

EXECUTIVO
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Paulo Ligth S. A .• no lugar denominado Terceira, Distrito e Municipio
de Biríttba-Mírím, Estado de SãO
Paulo, numa área de duzentos e dez
hectares, sessenta e quatro ares e dezesseis centíares (210,6416 ha) , deurmtada por um pongono irregular,
que tem um vértice a mil novecentos e vinte e cinco metros (1.925 mj ,
no rumo verdadeiro de doze graus
trinta minutos nordeste (l29 30' NE).
do marco quilométrico número 01tenta e quatro (km 84), da estrada
de rodagem estadual Mogí-Casa
Grande e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sessenta metros
(60 m) , este (E); quarenta e quatro
metros (44 mj , norte (N); noventa e
quatro metros (94 mi , este (E);
quarenta e quatro metros (44 m) ,
norte (N); noventa e quatro metros
(94 m) , este (E); quarenta e quatro
metros <44 m) , norte (N); noventa
e quatro metros (94 m) , este (E);
quarenta e quatro metros (44 mj ,
norte (N); noventa e quatro metros
(94 m) , este (E); quarenta e quatro
metros (44 m.i , norte (N), noventa
e quatro metros (94 m) , este (E);
quar-enta e quatro metros (44 m) ,
norte (N); n-oventa e quatro metros
(94 m) , este (E); quarenta e quatro
metros (44 m) , norte (N); noventa
e quatro m-etros (94 m) , este (E);
quarenta e quatro metros (44 mi ,
norte (N); noventa e quatro metros
(94 m) , 'este (EJ; quarenta e qua.tro metros (44 mj , norte (N); noventa e quatro metros (94 mj , este
_'.'.); quarenta e quatro metros (44
m) , norte (N); noventa e quatro metros (94 m) , este (E); quarenta e
quatro metros (44 mj , norte (N);
noventa e quatro metros (94 rm, este (E); quarenta e quatro metros
'4 rol norte (N); noventa e quatro metros (94 l i ) , este (EJ; qua-enta e quatro metros (44 mj , norte
(N); noventa e quatro metros (94
este (E) ; quarenta e quatro
metros (44 mj , norte (N); noventa e
quatro metros (94 m) , este (E); cinqüenta metros (50 mi , norte (N);
cento e dez metros (no mi , este
lE); quarenta e cinco metros (45 m) ,
norte (N); sessenta metros (60 m) ,
este (EJ; cinqüenta e cinco metros
(55 rm , norte (N); sessenta metros
(60 mr > oeste (W); cento e trinta
metros (130 m) , norte (N); quarenta e quatro metros (44 m) , oeste
(W); noventa e quatro metros (94
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mr , norte (N); quarenta e quatro
metros (44 m) , oeste (W); noventa
e quatro metros <94 m) , norte (N);
quarenta e quatro metros <44 ID),
oeste (W); noventa e quatro metros
'94 mr , norte (N); quarenta e quatro metros (44 mi , oeste (W); noventa e quatro metros (94 m) , norte
(N); quarenta e quatro metros (44
m i , oeste (W); noventa e quatro metros (94 mj , norte (N); quarenta e
quatro metros <44 mj , oeste (w);
noventa e quatro metros (94 m) , norte (N); quarenta e quatro metros
(44 m) , oeste (W>; noventa e quatro
metros (94 m) , norte (N); quarenta
e quatro metros (44 m) , oeste rwj :
noventa e quatro metros (94 fi), norte (N); quarenta e quatro metros
(44 mj , oeste (W); noventa e quatro
metros (94 mj , norte (N); quarenta e quatro metros (44 mi , oeste
(W); noventa e quatro metros (94
m) , norte (N); quarenta € quatro
metros (44 mj , oeste (W); noventa.
e dcãs metros (92 m) . norte (N);
quarenta e quatro metros (44 mr,
(leste (W); quarenta metros (40 m) ,
norte (N); cento e dez metros (110
m) , oeste <W); quarenta e quatro
metros (44 m) , sul (8); noventa e
quatro metros (94 m) , oeste (W);
quarenta e quatro metros (44 m) , sul
'(8); noventa e quatro metros (94
rru ; oeste (W); quarenta e quatro
metros (44 mj , sul (8); noventa e
'Quatro metros (94 mi , oeste (w);
quarenta e quatro metros (44 rrn , sul
(8); noventa e quatro metros (94
mi , oeste (w); quarenta e quatro
metros (44 mi , sul (8); noventa e
quatro metros (94 mr , oeste (W>;
quatrocentos e doze metros (412 m.i ,
sul (8); seiscentos e setenta e dois
metros (672 mj , oeste (W); setecen'tos e quarenta metros (740 rm , sul
(8); cento e trinta e dois metros
(132 mi , este (E); duzentos e oitcnta e seis metros (286 mi , sul (8);
, ta e oito metros (88 fi). este
(E); cento e oitenta metros (180 mj,
SUl l8); quarenta metros <40 mi , este CE); noventa metros (90 fi), sul
(8); trinta e quatro metros (34m),
este (E); quarenta metros (40m), sul
(8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44. 47 e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.

Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n." 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obl'igado a recolher aos cofres públicos, os
tributos devidos à União, em cumprimento ao disposto no Decreto-Iet número 1.038, de 21 de outubro -íe 19f.i9.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Cedigo de Mineração.
Art. 4. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59, do Código de Mineração. A'l't. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 'levogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.º 71.777 DE
JANEIRO DE 1973

31

DE

Concede à Mineração
Abel S, A. o
direito de lavrar areia quartzosa no
município de Peruibe, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.c 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. l.º Fica outorgada à Mineração Abel 8, A. concessão para la~
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vrar areia quartzosa em terrenos - de
propriedade de Mitra Díocesana de
Santos e de Leão Benedito de Araujo Novais, no lugar denominado Taníguá, distrito e municipio de. Peruíbe, Estado de
São Paulo, numa
área de duzentos e cinqüenta hectares cinqüenta e seis ares e cínqüenta centíarea (250,5650 ha.) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a dois mil cento e
sessenta metros (2. 160m) , no rumo
verdadeiro de cinqüenta e dois graus
sudoeste (529 SW), do centro da estação -I'aníguá e os lados a partir
desse vértice, os
seguintes comprrmentos e rumos verdadeiros: cento
e quarenta
metros
040m) , oeste
(W); cento e vinte metros (120 m) ,
sul (S); quatrocentos e dez metros
(410 m) , oeste (W); duzentos e quarenta metros (240 m) , norte (N); duzentos e sessenta metros (260 m) ,
oeste (W); duzentos e sessenta e
cinco metros (265 m) , norte (N); duzentos e oitenta metros (280 m) , oeste (W); trezentos e quarenta metros
(340 m) , norte (N); quatrocentos e
sessenta e cinco metros (465 m) , oeste (W); trezentos e quarenta metros
(340 m) , norte (N); trezentos e setenta metros (370 m) , oeste (W);
duzentos metros (200 m) , norte (N);
duzentos e vinte metros (220 mr ,
oeste (W); quinhentos e trinta metros (530 m) , norte (N); seiscentos
e dez metros (610 m) , oeste (WJ;
quatrocentos e noventa metros (490
m) , norte (N); duzentos e setenta
e cinco metros (275 m) , oeste (WJ;
quinhentos e vinte metros (520 m) ,
norte (N); seiscentos e vinte metros
(620 m) , este (E); quinhentos e noventa metros (590 m) , sul (8); seiscentos e quarenta metros (640 m) ,
este (E); seiscentos e vinte metros
(620 m) , sul (8); seiscentos e noventa metros (690 m) , este (E); quatrocentos e sessenta metros t460 mj ,
sul (S); quinhentos e vinte metros
(520 m) , este (E); duzentos e sessenta metros (260 rm ; sul (S); duzentos
e noventa metros (290 mj , este (E);
duzentos e setenta metros (270 m) ,
sul (8); trezentos e vinte metros
(320 m) , este (E); duzentos e trinta
metros (230m) sul (8); cento e trinta
metros (130 m) este (E); duzentos e
noventa metros
(290 m) , sul (8);
cento e oitenta metros (180 m) , oeste (W); oitenta e cinco metros (85
m) , sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e sua alínea,

121

EXECUTIVO

e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n.c 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento ao disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no livro C - Registro dos noeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-3.926-65J.

Brasilía. 31 de janeiro de 1973;
da Independência e 85~ dá.
República.
152~

EMíLIO

G.

Antônio

MÉDICi

tna« Leite JúniOr

DECRETO N.9 71.778 JANEIRO DE

DE

31

DE

1973

Concede à Empresa de
Mineração
Nelson Guimarães Barros o direito
de lavrar granito no municipio de
peruíbe, Estado de São Paula.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mí-
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pelo Decreto-lei

318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 15' Fica outorgada à Empresa
de Mineração Nelson Guimarães Barros concessão para lavrar granito em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Fazenda São João, distrito e município de Peruibe, Estado
de São Paulo, numa área de trezentos e cinquenta e nove hectares oitenta
e quatro ares e cinqüenta cenüaree
(359,8450 ha) delimitada por um po-

lígono irregular, que tem um vértice
a mil trezentos e setenta e seis metros (1. 376 m) , no rumo verdadeiro
de setenta e nove graus e vinte minutos sudoeste (79 9 20' SW), do antigo
marco quilométrico duzentos e setenta e um metros mais novecentos
e cinqüenta e quatro metros e sessenta centímetros (Km 271+954,60 mi,
atual cento e setenta e oito metros
mais duzentos e sete metros .... .
(178 + 207m), da E. F. Sorocabana
(Ramal Santoa-Juquíá.r e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e trinta metros (530m), este
(E); dois mil trezentos e cinco metros (2. 305m), sul (8); dois mil quinhentos e oitenta metros (2.580m),
oeste (W); duzentos e noventa metros (290 mj , norte (N); quatrocentos e trinta metros (430m), este (E);
setecentos e sessenta metros (760m).
norte (N); seiscentos e quarenta metros (64'0 m) , este (E); cento e quarenta metros (140 m) , norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
este (E); duzentos e oitenta metros
(280 mi , norte (N); duzentas e vinte metros (220 mr , este (E); duzentos e dez metros (210 mr , norte (N);
cento e noventa metros <190 m) , este
(E); trezentos e
vinte metros (320
m) , norte (N); trezentos e vinte metros (320 m) , este (E); trezentos e
cinco metros (305 mi , norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Bmergia Nuclear.

EXECUTIVO

Art. 2.9 O concessionário fica obrígado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas,
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.Q A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será.
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
eDNPM-SOS-67J.

Brasília, 31 de janeiro
152.9 da Independência e
República.
EMÍLIO G.

de 1973;
85.9 da.

MÉDICI

Antônio Dias Iflite Junior

DECRETO N." 71.779 JANEIRO DE 1973

DE

31

DE

Concede à Ckuuiia Bailone & Cía, o
direito de lavrar feldspato e qum-tzo
no Município de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ertígo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n,v 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
i I \
Art. 1.0 Fica. outorgada a Cláudio
Bailone & Cia. concessão para lavrar
feldspato e quartzo em terrenos de
propriedade de José Varones no lugar
denominado Bairro de Cambui, Distrito e Município de Inconfidentes, Estado de Minas Gerais. numa área ne
. . . t rês hectares. setenta e três ares e sessenta e seis centiares (3,7366 ha), de-
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limitada por um polígono irregular,
que tem um vértíce a vinte cinco metTOS (25m), no
rumo verdadeiro de
quarenta e oito graus trinta e CtUGO
minutos nordeste (48°35' NE), do marco número um (nv 1), da área do Deereto de Lavra número sessenta e seis
mil quatrocentos e dezessete (66.417),
de seis (6) de abril de mil novecentos e
setenta (1970,) e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros; cento e noventa
e sete metros (197m) , norte (N); uuzentos e nove metros (209m), este (E);
cento e setenta metros (l70m). sul (8);
cento e quarenta e um metros (141m),
oeste (W); vinte e sete metros (27m),
sul (S); sessenta e oito metros (38m),
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44 e 47 e suas alíneas, e 51
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Deereto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujenta às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1903.
e da Resolução n.» 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devldos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3~ Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4,° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Míneraçâo,
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário. lDNPM -

4553-67).

Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

Nv

71.780 1973

DE

31

DE

JANEIRO DE

Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sobre terrenos que meneia-

na.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constrtuícão, e
tendo em vista o disposto no artigo
205, do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. F Ficam autorizados:
a) a adquirir ;) domínio útil, em
transferência de aforamento:
1 - Georges Michel Scnnetcter. de
nacionalidade suíça, da fração ídeal
de 0,0031 do terreno de ma-Inha e de
acrescidos situado na Avenida Augusto Severo nc 306, correspondente ao
apartamento 606, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
nQ 50.020, de 1971;
2 - Elena Perez da 31lva. de nacionalidade espanhola, da fração ideal
de 1/210 do terreno de marinha situado na Rua Benedito Otoni nv 77. C'Jrrespondente ao apartamento :140, no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda 20b o no 33.392, de 1971;
3 - Willi weber. de nacionalidade
alemã, de metade da fração ideal de
t/32 do terreno de marinha - lote
947 - situado na Avenida Quintino
Bocaiuva nc 19, correspondente ao
apartamento 402, no Estado do Rio de
Janeiro, conforme processo protocoltzado do Ministério da Fazenda sob o
nc 30.601, de 1972; e
4 - Rocco Carmlne Ferme, de nacionalidade italiana, da fração ~d,'al
de 1/4 do terreno de acrescido de marinha situado na Rua Laura de Araulo ne 159, correspondente ao aparta-
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mente 201, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
4:i.498, de 1972;
b)

a adquirir o direito de prefe-

rência ao aforamento:
tWCCO Carmine Ferme, de .iacíonalidada italiana, do terreno de acrescido de marinha situado na Rua Lau-

ra de Araujo nc 163, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o nv 43.508, de 1972;
c) a adquirir o direito de revígo-

ração de aforamento:
Maria do Carmo Staffa Campbell,

de nacionalidade italiana,

te duas

frações ideais de 2/216 cada, do terre-

no de marinha situado na Rua Joa-

quim Silva nc 11, correspondente as
salas 1.101 e 1.102, no Estado da Gua-

nabara, conforme processo protocoliSGfi o

zado no Ministério da Fazenda
nv 45.926, de 1972.

Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO

N.O

71.781
1973

DE

31

DE

JANEIRO DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o art.ígo 81, item r rr, da Constituição, decreta:

MJ-55.497-72 - Asilo São Vicente
de Paulo, com sede em Castro, Estado
do Paraná;
MJ-L834-71 - Assistência Socraí e
Cultural da Assembléia de Deus, com
sede em Tupã, Estado de São Paulo;
MJ-19.235-72 - Associação Benefícente Evangélica da Floresta 'mperral
de Novo Hamburgo, com sede em Novo
Hamburgo, Estado do Rio Grande do
Sul;
MJ-13.583-71 - Associação Pontenovense de Proteção à Criança .... ,.
(A.P.P.C.), com sede em Ponte Nova, Estado de Minas Gerais:
MJ-2D.8D7-70 Asilo São Vicente
de Paulo, com sede em Ponta Grossa,
Estado do Paraná;
MJ-54.035·72 - Associação Benetícente Santa Isabel, com sede em Vacaria, Estado do Rio Grande do SUl;
MJ-19.D74-71 - Associação Beneficente de Paulo de Faria, com sede em
Paulo de Faria, Estado de São Paulo;
MJ-25.013-71 - Associação Campograndense de Combate ao Câncer, com
sede em Campo Grande, Estado de
Mato Grosso;
MJ-53.240-72 - Casa da Divina Providência "Madre Teresa Michel", com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo;
MJ-55.854-71 - Centro Social Santa cecilia, com sede em São Paulo.
Estado de São Paulo;
MJ-11.056-69 - Colégio Rainha dos
Apóstolos. com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo;
MJ-53.397-69 - Dispensário dos Pobres de Dores do Indaiá, com sede em
Dores do Indaiá, Estado de Minas Gerais;
J.VTJ-20.664-72 - Ginásio Jesus Menino, com sede em Currais Novos, Estado do Rio Grande do Norte;

Art. 1.0 São declaradas de utüidade
pública, nos termos do aetigo 1.0, da
Lei n.s 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.0, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as "eguíntes instituições:

MJ-8.718-71 - Lar da Criança "Irmã Júha". com sede em Pmdamo-,
nhangaba, Estado de São PaulO;

MJ-5.594-71 - Asilo de Velhos Lins
de Vasconcelos, com sede em Paranavai, Estado do Paraná;

MJ-28.535-72 - Instituto Educacional de Menores, com sede em Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul;

MJ-56.210-71 - Ginásio Nossa Senhora de Lourdes, com sede em Icoaract. Estado do Pará;
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MJ_3.891-A-71 - Lar do Amor Cristão
com sede em São Paulo, Estad~ de São Paulo;
MJ-34.404-70 - Lar do Menino Jesus, com sede em Caconde, Estado de
São Paulo;
MJ-16.294-72 - Lar Espirita "Gractnda Batista" (LEGB). com sede em
Itapira. Estado de São Paulo;
MJ -28.953-71 Obras Sociais do
Gmguela, com sede em Bom Jesus,
Estado do Piauí;
MJ -56.635-71 - Obras Sociais Nossa Senhora do Rosário de Pompéia,
com sede em Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais;
MJ-IO.577-72 - Santa Casa de Misericórdia São José, com sede em Virgtnópolis. Estado de Minas Gerais;
MJ-31.683-71 Serviço de Obras
Sociais (SOS) de Lorena, com sede em
Lorena, Estado de São Paulo;
MJ-15.330-72 - Serviço Social e Artesanal "D. Expedito" Bociarte,
com sede em patos, Estado da Paraíba;
MJ-9.813-71 - Sociedade Administrativa Empreendedora Pró-Ecoporanga, com sede em Ecoporanga, Estado
do Espírito Santo;
MJ-5.231-70 '- Sociedade Amigos
de Carrrilópolls, com sede em Santo
André, Estado de São Paulo;
MJ-62.349-7ü - Sociedade Assistencial ao Menor de Dourado, Salmer,
com sede em Dourado, Estado de São
Paulo;
MJ-36.359-71 - Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza, com sede em Fortaleza, Estado do
Ceará;
MJ-58.209-71 - Sociedade Beneficente Nossa Senhora do Desterro, C0m
sede em Mairiporã, Estado de São
Paulo;
MJ-16.064-71 - Sociedade Fuantrópica São vtcente, com sede em Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro:
MJ-9.327-71 - Sociedade Júlio Chevalier - Fundação Júlio Ohavalier,
com sede em Curitiba, Estado do Paraná;
MJ-16.986-71
V i c e-Província
Franciscana de Nossa Senhora aa As-

sunçâo, com sede em Bacabal, Estado
do Maranhão.
Art. 2° É declarada da utilidade pública, nos termos do artigo 2.°, ttt tine,
da Lei n." 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.0. in tine, do
Regulamento aprovado pelo Decreto
D.O 50.517, de 2 de maio de 1961, a seguinte instituição:
MJ-61.366-72 - Fundação Brasileira de Teatro, com sede no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Altredo Buzaid

DECRETO N.o

71.782~· DE

JANEIRO DE

31

DE

1973

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Previdência
Social, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 20 da
Lei n.v 3.780, de 12 de julho de 1960,
e no Decreto-lei n,v 72, de 21 de novembro de 1966, e bem assim o que
consta do Processo n." 3.151, de 1972,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam unificados, na forma do Anexo I que constitui parte
integrante deste Decreto, e em cumprimento ao disposto no Decreto-lei
n.v 72, de 21 de novembro de 1966, os
Quadros de Pessoal dos extintos Institutos de Aposentadoria e Pensões
dos Bancários, dos Comerciários, dos
Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos, dos Industriários, dos
Maríti mos, dos Empregados em
Transportes e Cargas, Hospital Júlia
Kubitschek, Superintendência de Serviços de Reabilitação Profissional da
Previdência Social e Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgên-
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cia, procedendo-se, ainda, à fusão das
Partes Permanente e Especial dos
mencionados Quadros de Pessoal com
a correção da proporcionalidade das
respectivas séries de classes, .na conformidade do que dispõe o artigo 20
da Lei n.e 3.780, de 12 de julho de

1960,

regulamentada

pelo

Decreto

n.v 48.921, de 8 de setembro de 1960.

Art. 2,° A alteração de que trata
este Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando, para tanto, suprimidos, na conformidade do Anexo
lI, 2.356 cargos vagos.

Art. 3.° O provimento dos cargos
vagos constantes do Anexo I será processado na forma da legislação em
vigor.

Art. 4.° Os cargos integrantes das
antigas Partes Permanente e Especial
continuam preenchidos pelos seus
atuais ocupantes.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

rauo Barata

ronáutíca, pelo Decreto nv 70.319. de
22 de março de 1972, autorizado a gerir os recursos provenientes dos ~e
gutntes contratos de empréstimos externos:
no montante de US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares americanos)
de principal, celebrado em 19 de dezembro de 1972, com o Extmbank e
com Manufacturers Hanover 'I'cust
Company;

no montante de US$ 13,500,000.00
(treze milhões e quinhentos mil dólares americanos) de principal, celebrado em 26 de dezembro de 1972, com
Manufacturers Hanover Trust Company, de Nova York;
.
no montante de até US3
1,500,000.00 (hum milhão e quinhentos mil dólares) de prtncípal, celebrado em 19 de dezembro de 1972. com
Manufacturers Hanover Trust Company, de Nova York
todos destinados à execução do projeto de construção do Aeroporto Internacional de Manaus.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 973;
152 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Os anexos mencionados no art. 1'1
foram publicados no D. O. de 31-1-73
(Suplemento) .

Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 71.784 JANEIRO DE

DECRETO N9 71. 783, JAlfEIRO DE

DE

31

DE

1973

Autoriza o Presidente da Comissão
Coordenadora do Projeto 4eroporto Internacional de Manaus - .. '
CCPAIM a gerir recursos provenientes de empréstimos externos e dá
outras providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o Presidente da Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional de Manaus CCPAlM, criada no Ministérro da Ae-

DE

31

DE

1973

A utoriza o funcwnamento da Facul~
dade Bandeirante de Odontologia
mantida pelo Instituto de Ensina
Superior da
Região
Braactitina,
Bragança Paulista, São Paulo.

O Presidente da Repúbtíca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonsbituiçâo. ce
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Precesso nc 264.083-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta.
Art. 19 Fica autorizado,) funcíonamento da Faculdade Bandeirante
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de Odontologia, mantida pelo Instttuto de Ensino Superior da Região Bragantina, com sede na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contréno.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
1520 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71. 785 - DE 31
JANEIRO DE 1973
Cria Organizações Militares e dá
tras providências

DE

ou~

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Ar~
tigo 81, item lU, da Constttuíção, e
de conformidade com o disposto nos
artigos 12 e 46, do Decreto.lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam criadas as seguintes
Organizações Militares:
o 509 Batalhão de Infantaria de
Selva, com sede em Imperatriz, Ma~
ranhão;
o 519 Batalhão de Infantaria de
Selva, COm sede em Altamíra, Pará;
o 529 Batalhão de Infantaria de
Selva, com sede em Marabá, Pará;
o 539 Batalhão de Infantaria de
Selva, com sede em Itaituba, Pará;
o 549 Batalhão de Infantaria de Belva, com sede em Humadtá, Amazonas.
Art. 29 O Ministro do Exéreíto baíxará os atos complementares necessa..
rios à efetivação deste decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de :973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N" 71.786 - DE
JANEIRO DE 1973

127

l

DE

Aproveita, no Quadro ünico da Universidade Federal da Bahia, servidores em disponibilidade, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item r rr, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de apllcar-se, por analogia, o disposto no artigo 99, § 2", do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 8", do Decreto n" 65.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 1" Ficam aproveitados nos cargos abaixo indicados do Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal
da Bahia, os seguintes servidores dísponiveis, mantido o regime jurídico
dos mesmos:
I - No cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12.A:
Laura Lima da Glória, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, em vaga decorrente da promoção de Cordélia Clélia L. Sampaio;
TI - No cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7:
a) Acyr Luiz Marques Ferreira,
Creuza Norte Ferreira e Fausto Marques de Sá, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal .do
Ministério da Saúde, em vagas decorrentes, respectivamente, da aposentadoria de Germinfa Silva Lobo, da exoneração de Albano da França Rocha
Sobrinho e da nomeação, por acesso,
de Ana Maria Pastore;
b) Luiz cassíano Ramos, em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas, em vaga decorrente da nomeação, por acesso, de
Aracy Barbosa Lima;
c) Odacir Costa dos Santos, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Energia, em vaga decorrente da
nomeação, por acesso, de Maria Joserita Gaspar;
IH - No cargo de Artífice de Manutenção, código A-305.6:
a) Frutuoso Calixto de Oliveira, em
disponibilidade em igual cargo do
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Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
em vaga decorrente da exoneração de
Djaníra Gomes de Almeida;
b) Maria José da Silva, Fausto Gonçalves da Silva, Belarmino Moura,
Gregório Gonçalves, José Dias da Silva, Raildo Ribeiro da Silva, José Ferreira da Silva, José Deusímar da Silva Rodrigues e Justino Oliveira Filho,
todos em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, em vagas constantes das Tabelas anexas ao Decreto n'' 66.448, de 15
de abril de 1970.
Art. 2° O disposto neste ato não homologa situação que, em virtude de
revisão de enquadramento, sindicância
ou processo administrativo, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em
vigor.
Art. 3° Os órgãos de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, do Ministério da Saúde
e do Ministério das Minas e Energia
remeterão, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de publicação
deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1°.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Mário Lemos
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71.787 JANEIRO DE 1973

DE

31

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Cadastro e Avaliação, do Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Bxérctto, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
111, do aetigo 81, da Constituição, e de
acordo com o artigo 46, do Decreto-lei

n'' 200, de ,25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Cadastro e Avaliação, do Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Exército, Que
com este baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1972;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Orlando Geisel
REGULAMENTO DA DIRETORL.;,
DE CADASTRO E AVALIAÇÃO
(R-46)
CAPÍTULO I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1.0 A Diretoria de Cadastro e
Avaliação (DCA) é o órgão de Apoio
do Departamento Geral do Pessoal ..
(DGP) incumbido de realizar as atividades normativo-técnicas relativas
ao cadastramento e à avaliação do desempenho e mérrto do pessoal milítar
da ativa.
Art. 2.° Para o cumprimento de suas
finalidades, compete à DCA:
1) orientar, coordenar- e controlar as
atividades relacionadas com:
a) cadastramento dos militares da
ativa;
b) avaliação do desempenho e mérito dos militares da ativa;
c) organização e arquivo do mstórico individual do pessoal;
2) cooperar nas atividades de seleção, fornecendo dados sobre pessoal;
3) elaborar, atualizar e distribuir os
almanaques do pessoal do Mínístério
do Exército;
4) estudar e elaborar propostas de:
a) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
b) planos, programas, ínstauçôes e
normas para execução das atividades
de cadastramento, avaliação do desempenho e mérito e histórico individual;
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c) visitas e inspeções técnicas;
aperfeiçoamento da ponttca, ícgíslação, administração e das normas
em vigor no campo de suas atividades;
5) promover:
a) estudos, análises e pesquisas, tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de suas atividades;
b) intercâmbio com instituições públicas e privadas para o aprimoramento de suas atividades;
6) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competência e
controlar sua aplicação;
7) participar de estudos doutrinários, normativos e de política administrativa determinados pelo Chefe do
DGP;
8) fornecer dados informativos sOR
bre o pessoal cadastrado;
9) fornecer certidões sobre dados individuais;
10) tratar dos assuntos de estatlst.íca referentes à suas atividades.
d)

CAPíTULO ri

Da Organização Geral

Art. 3." A DCA compreende:
1). Direção
2) Seções.
Art. 4." A Direção compreende:
1) Diretor
2) Gabinete.
Art. 5." As Seções denominam-se:
1) La seção (S/I) - Cadastro
2) 2." Seção (S/2) - Avaliação
3) 3.a Seção (S/3) - Histórico e Certídões,
.
CAPí'rULO III

Das Atribuições

Art. 6° O Diretor de cadastro e Avaliação é o responsável perante o Chefe do DGP pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 7.° Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuidos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades de
competência da Diretoria;
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4) propor ao Chefe do DGP:
a) a expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria que não
forem de sua competência;
b) a realização de visitas e Inspeções
técnicas.
Art. 8.° Ao Gabinete compete:
1) tratar, junto ao Gabinete do
DGP, dos assuntos referentes ao pessoal militar e civil, às mformaçóes,
segurança e relações públicas, ao .naterial e aos serviços gerais, de interesse da Diretoria, observadas as normas
do DGP e a orientação do Drretor ;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga do material distribuído à Diretoria;
5) organizar, publicar e distribUir os
boletins da Diretoria;
6) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos pertcnentee às atividades da Diretoria;
7) assistir o Diretor nos estudos doutrinários e normativos de interesse na
Diretoria, particularmente de politica
administrativa, organízaçâo e métodos.
Art. 9.° As Seções, genericamente.
compete:
1) estudar, propor soluções admlntstrativas e elaborar os expedientes respectivos nos processos que lhes forem
presentes pelo Diretor;
2) estudar e elaborar
propostas
de:
a) planos, programas e relatórios;
b) normas e publicações técnicas;
c) aperfeiçoamento da legislação.
normas e procedimentos em vigor;
d)
intercâmbio cultural e técnico
com órgãos congêneres, públicos e privados.
3) manter controle sistemático sobre
o cumprimento da Iegíslaçâo pertínnente às atribuições da Seção;
4) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competéncía:
5) divulgar, sistematicamente, mtormações, dados e estudos relacionados
com suas atividades;
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6) coletar, estudar e Interpre-tar ns

dados estatísticos relativos a suas atividades.

Art. 10. A La Seção (S/I) - Cadastro compete:
1) coletar, armazenar e interpretar
os dados individuais dos militares da
ativa;
2) organizar e manter atualizado o

cadastro de pessoal;
3) elaborar, distribuir

e

manto-

atualizados os almanaques do pessoal
militar do Exército.
Art. 11. À 2" Seção (8/2) -

liação compete:

Ava-

1) elaborar e propor normas, padrões

e escalas que permitam:
a) formulação uniforme de conceitos, de forma a atender às diferentes
necessidades de seleção do pessoal;
b) avaliação do mérito e desempenho do pessoal militar;

2)

acompanhar

e analisar r. vida

funcional do pessoal militar, com base

nas informações cadastradas, de modo
a dispor de elementos para prestar informações que permitam, aos órgãos
competentes, selecionar os mais aptos e
capazes para fins de promoções e para
o desempenho dos diferentes cargos,
funções ou comissões;
3) fornecer elementos ou participar
de trabalhos de definição de qualidades e atributos pessoais necessários ao
exercício de cargos, funções ou comissões militares, bem como pertinentes
a postos, graduações, especialidades ou
qualificações milítares, realizados pelos
órgãos competentes,
Art . 12. A 3'i' Seção (8/3) - Hístóríco e Certidões compete:
1) elaborar, arquivar e manter atualizado o histórico do pessoal militar;
2) elaborar e fornecer certidões sobre dados individuais constantes do
histórico.
DECRETO N° 71. 788 - DE 31 DE
JANEIRO DE 1973
Aprova ( Regulamento da Diretoria
de Contencioso de pessoal. do Departnmenta Geral do Pessoal do
Ministério á o Exército, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando das atcibuições que lhe confere

o item lI::: ~ artigo 81, da Constituição, e de acordo com o artigo
46, do Decreto-lei n- 200. de 25 de
fevereiro de 1967. decreta:
Art. 1°. Fica aprovado o Regulamenta da Diretoria de Contencioso de
pessoal, do Departamento Geral do
Pessoal do Ministério do Exército,
que com este baixa.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na ...:&·ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, in de janeiro de 1973;
.~ 52"
da Independência e 85° da
República.
EMtLIO G.

MtDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE CONTENCIOSO DE PESSOAL
(R-48) .
CAPITULo

I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1°. A Diretoria de Contencioso de Pessoal (DCP) é o órgão de
APOio do Departamento Geral do
Pessoal (DGF) incumbido de realizar as atlvídades normativo-técnicas relacionadas com direitos, prerrogativas, deveres. incentivos e recompensas aos militares do Exército.
Art. 2 0 • Para o cumprImento ce
suas fínalídades, compete à DCP:
1) orientar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com
direitos, prerrogativas, deveres, incentavos e recompensas aos militares;
2) estudar e emitir parecer sobre
matéria de natureza contenciosa, asSi111 considerada pelo Chefe do DGP;
3) prestar, nos processos de defesa da União, informações que lhe
competirem, relativas a pessoal;
4) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competência;
5) estudar e elaborar propostas de:
a) incentivos a carreira, pejo aprtmeramente de atualização de regulamentos" outros dispositivos;
b) distriburçâ., de prêmios e outros es.Imulos, particularmente quan-
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to a trabalhos que ressaltem O valor
do axércttc Brasileiro;

c) planos, programas e Instruções
para atividades relacionadas com ti.
Diretoria;
d) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
e) visitas e inspeções técmcas,
f) aperfeiçoamento da política, legislação, administração e das normas
em vigor no campo de suas atividades;
6) promover:
a) estudos. análises e pesquisas,
tendo em vista o aprimoramento e
a racionalização de suas atívídades;
b)
intercâmbio com instituições
públicas e prtvadas para o aprimoramento de suas atividades;
7) participar de estudos doutrinários, normativos e de política admír:.istrativa determinados pelo Chefe
d{~ DGP;
8) tratar de assuntos de estatistlca referentes às suas atividades.
CAPÍTULO II

Da organização geral

~) praticar OS atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela IegísIaçâo em 'ligar;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DGP:
a) a expedição dOE atos administrativos de interesse da Diretoria que
nao forem de sua competência;
b) a realização de visitas e ínspeções técnícas .

Art. 8". 'io Gabinete compete:
I) tratar, junt'Ü ao Gabinete do
DGP, d-JS assuntos referentes ao pessoal militar e civil, às Informações,
segurança c relações públicas, ao material e aos serviços gerais, de ínteresse da Diretoria, observadas as normas do DGP e a orientação do Diretor;
2) executar os serviços de expedieLte,. correspondência, protocolo e
arqUIVO;
3) organizar e manter atualizado
G Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga do material
distribuído à Diretoria;
5)

Art. 3". A DCP compreende:
1) Direção;
2) Seções.
Art. 4". A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 5". As Seções' denominam-se:
1) 1" Seção (S/1) - Direitos, Deveres e Prerrogativas
•
2) 2" secao (S/2)
Recompensas
e Incentivos;
:3) 311 Seção (8/3)
Contencíoso,
CAPíTULO IU

iJas atribuições

Art. 6". O Diretor de Contencío50 de Pessoal é o responsável perante o Chefe co DGP pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 7" Ao Diretor da DCP compete:
I) dirigir, as atividades da DIretoria;
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organizar, publicar e distribuir

os boletins da Diretoria;

6) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos, pertínentes às atividades da DIretoria;
7) assistir o Diretor nos estudos
doutrinários e normativos de interesse da Diretoria, particularmente
de política admínistratíva, organização e métodos.
Art. 9". As Seções, genertcamente,
compete:
1) estudar, propor soluções admimstratdvas ê elaborar os expedientes
respectivos nos processos que lhes
ferem presentes pelo Diretor;
2) estudar e elaborar propostas
ce:
a) planos, programas e retatõrros;
b; normas e publicações técnicas;
C) aperfeiçoamento da legislação,
normas e procedimentos em vigor;
d) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos congêneres, públicos e
privados;
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e) padrões para avaliação de ceeempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dGS assuntos de sua competência;
4) coletar, esturrar e interpretar
OS dados estatísticos relativos a suas
atividades.
Art. 10. A 1" seção (S/1) -

D1-

reítos, Deveres e Prerrogativas - incumbe-se, particularmente, dos assuntos referentec a licenças; férias;
homologação, registro e

pubhcaçâo

de horas ce vôo; casamento; estabilidade ..,0 praças; dispensas de servíçc e averbação de tempo de serviço.
Art. 11. A 2" Seção (8/2) -

Re-

compensas e Incentivos - incumbeS~, particularmente, dos assuntosireferentes
concessão de condecorações, distribuição de

prêmios, re-

compensas e outros incentivos e ao
uso de distintivos de cursos ou escolas, nacionais pu estrangeiros.
Art. 12. A 3" Seção (S/3) -

Con-

tencioso - - íncumbe-se de estudar
e elaborai!" a documentação referente aos assuntos de defesa da União
relacionados com o sistema de pessoal, e de estudar e emitir pareceres em processos que contenham
matéria contenciosa relativa a este
sistema, a juizo do DGP.

DECRETO N9

71. 789 - DE 31 DE
JANEIRO DE 1973

Torna sem efeito cassação de disponibilidade de servidor da antiga Comissão do Vale do São Francisco e
dá outras providências

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o uue consta do PrOcesso no 6.643-72, - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a cassação da disponibilidade de Cícero Leurenço Brandão, Trabalhador código
GL-402.1, do Quadro de Pessoal da
antiga Comissão do Vale 10 São Francisco, efetuada pelo Decreto número
71.072, de 11 de setembro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 12 seguinte.
Art. 21' Ficam, igualmente, excluídos dos relacionamentos .. onstantes
da Portaria nv 320, de 29 de agosto
de 1969, do Ministro do Interior, puplicada no Diário Oficial de 8 de setembro do mesmo ano,
cargo e o
servidor mencionados no artigo anterior.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de Ianeíro de 1973:
·152° .da Independência e 859 da.
República.

---

°

EMÍLIO G. MÉDICI

José COsta Cavalcanti.

DECRETO N9 71. n\O ~ DE 31 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Ano Naciona~ do Tunsmo e dá outras providências
O Presidente da Repubrica, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:

Art. 1~ O ano de 1973 é declarado o Ano Nacional do Turismo.
Art. 2° O Mínístérlc da Indústria e do Comércio, por intermédio da Em'Presa Brasileira de Turismo - EMBRATUR e com o concurso de our-os
-órgâos governamentais, mcíustve estaduais e munícípaís, e entidades prrvadas, se encarregara da elaboração e implementação de programas, projetos e
demais realizações relacionados COlO o Ano Nacional do Turismo.
Art. 3° O stmboto oficial do Anc Nacional do Turismo (modelo anexo)
será usado em todos os impressos de divulgação e publicações de órgãos da
administração pública.
Art. 41' O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 31 de janeiro de 1973; 152° da Independência e 85Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
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DECRETO N.9 71. 791 JANEIRO DE 1973

DE

31

DE

Dispõe sobre zonas prioritárias para
o desenvolvimento do turismo e dá.

outras providências.

O Presidente da. República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso IH, da Constituição, e consoante o disposto no Capítulo 1, do
Decreto-lei n.c 55, de 18 de novembro
de 1966, decreta:
Art. 1.9 O Conselho Nacional de Tu-

rtsmo delimitará, para oportuno aproveitamento, zonas prioritárias de in-

teresse turístico.

Art. 2.9 Para o aproveitamento a
que se refere o artigo anterior, a Empresa Brasileira de Turismo .
EMBRATUR, celebrará os necessários convênios com os municípios, onde estiverem situadas as zonas que
hajam sido delimitadas.
Parágrafo único. Os projetos e programas decorrentes dos convênios referidos neste artigo, terão tratamento
prioritário junto aos órgãos da Administração Federal.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de janeiro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N.9 71. 792 FEVEREIRO DE

DE 1 DE

1973

Cancede reconhecimento
aos cursos
de Geologia, Ciências Biológicas e
Ciências (Licenciatura de 1.9 grau)
da Universidade de Brasília, mantida pela Fundação Universidade doe
Brasília, Brasília.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81-, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540 de 28 de novembro de
1963, alterado pelo Deereto-leí número 842, de 9 de setembro de 1969, e
t-endo em vista o que consta do proC25SQ n.c 254.240-72 do Ministério da
Educação e CUltura, decreta:

Art 1.9 E' concedido reconhecimento aos cursos de Geologia, Ciências
Biológicas e Ciências (Licenciatura de
1.9 grau). da Universidade de Brasília.
mantida pela Fundação Universidade
de Brasília, com sede na cidade de
Brasília, Distrito Federal.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
152.9 da Independência e Si7.'? da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 71. 793 - DE
FEVEREIRO DE 1973

1

DE

Retifica o enquadramento de servidor
do Ministério das Minas e Energia
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo
único, do artigo 23, da Lei n.c 4.069,
de 11 de junho de 1962, e o que cousta do processo n.c 1.040, de 1967, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. V? Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.c 54.958, de 9 de novembro de 1964, na parte em que tratam
do enquadramento de servidores do
Ministério das Minas e Energia, amparados pelo parágrafo único, do artigo 23, da Lei n.c 4.069, de 11 de junho de 1962, para efeito de ser excluído um cargo da classe de Auxiliar de Estatístico, P-1402. 8. A, ocupado por José Alves Bezerra Filho, e
ser incluído um cargo na classe de
Estatístico, TC-1401.17.A, e nele considerar enquadrado, a partir de 15 de
junho de 1962, José Alves Bezerra
Filho.
Parágrafo único. O cargo de estetístico, TC-1401, a que se refere este
artigo fica reclassificado, com seu
ocupante, a partir de 29 de junho de
1964, no nível 20, de acordo com o
artigo 99 da Lei n.o 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art. 2.'? As vantagens financeiras
decorrentes da execução deste decreto
vigoram a partir de 15 de junho de
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minutos sudeste (13°58'SE), do canto
sudoeste (8W), da capela situada na
propriedade de José Nazário e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e setenta metros (l70m) ,
sul (S); cinqüenta metros (50m), este
(E); quarenta metros (40m), sul (S);
quarenta metros (40m), este (E); quarenta metros (40m), sul (S); quarenta metros (40m), este (E); quarenta
e dois metros e quarenta e dois centímetros (42,42m), sul (8); quarenta
metros (40m), este (E); trinta metros
(30m), sul (8); cinqüenta metros
(SOm), este (E); cinqüenta metros .
.
(SOm), sul (S); cinqüenta metros
(SOm), este (E); cinqüenta metros .
(50m), sul (S); vinte metros (20m),
este (E); vinte metros (20m), sul (S);
vinte metros (20m), este (E); vinte
metros (20m), sul (S); cinqüenta e
nove metros e setenta e nove centímetros (S9,79m), este (E); cinqüenta
metros (50m), sul (S); sessenta e seis
metros e sessenta e três centimetros
(66,63m), este (E); setenta e quatro
metros e noventa e dois centímetros
EMíLIO G. MÉDICI
(74,92m), sul (S); cem metros (100m).
Antônio Dias Leite Júnior
este (E); trinta metros (30m), sul (8);
cento e oitenta metros (180m), este
(E); setenta e quatro metros e noventa e dois centímetros (74,92m).
DECRETO N° 71.794 - DE 1 DE
norte (N); quarenta e dois metros e
FEVEREIRO DE 1973
cinqüenta e nove centímetros
.
(42,59m), este (E); cento e três meConcede à S .A. Indústrias Votorantros e dez centímetros (103,lOm), nortim o direito de lavrar dolomita no
te (N); cinqüenta metros (SOm), este
mumicipío de Itararé, Estado de São
(E); cem metros uoom), norte (N);
Paulo.
cinqüenta metros (50m), este (E);
vinte e seis metros e noventa centíO Presidente da República, usando metros (26,90m), norte (N); trinta
da atribuição que lhe confere o artigo
metros e setenta e oito centímetros
81, item IH, da Constituição, nos ter(30,78m), este (E); setenta metros ...
mos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
(70m), norte (N); quarenta metros
fevereiro de 1967 (Código de Minera(40m), oeste (W); vinte metros (20m),
ção), alterado pelo Decreto-lei ns 318, norte
(N); oitenta e cinco metros ...
de 14 de março de 1967, decreta:
(85m), oeste (W); vinte metros (20m).
sul (S); vinte e cinco metros (25m),
Art. 1° Fica outorgada à S.A. Indústrias Votorantim concessão para oeste (W); vinte metros (20m), sul
(S); vinte e cinco metros (2Sm), oeste
lavrar dolomita em terrenos de pro(W); sessenta metros (60m), sul (S);
priedade de José Nazário no lugar deduzentos e cinqüenta metros (2S&."TI),
nominado Bairro do Itambé-Bom Suoeste (W);" sessenta metros (60m),
cesso, Distrito e Município de Itararé,
Estado de São Paulo, numa área de
norte (N); noventa e cinco metros ...
dezenove hectares, vinte e seis ares e
(95m), oeste (W); vinte e cinco mevinte e quatro centiares (l9,2624 tia.).
tros (25m), norte (N); cento e dezdelimitada por um polígono irregular,
metros (110m), oeste (W); trinta e
cinco metros (35m), norte (N); cento
que tem um vértice a quinhentos e
cinqüenta e dois metros e quarenta
e quatro metros e vinte e quatro cencentimetros (552,40m), no rumo verdatímetros (104,24m), oeste (W); trinta
deiro de treze graus cinqüenta e oito
e três metros (33m), norte (N); vinte

1962, para o enquadramento, e de
1 de junho de 1964, para a reclassifícação .
Art. 3.9 As disposições deste decreto não homologam situação que, em
face de sindicância ou inquérito administrativo, venha a se revelar Ilegal ou contrária a normas regulamentares pertinentes.
Art. 4.9 O órgão de pessoal do Ministério das Mínaa e Energia apostilará o título do funcíonário abrangido
por este decreto, expedindo-lhe portaria declaratória, se ele não possuir
tal título.
Art. 5.9 As despesas decorrentes
das medidas de que trata este decreto correrão à conta dos créditos orçamentários próprios do Ministério oas
Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
152.tl da Independência e 85.9 da
República.
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metros e cinqüenta e cinco centímetros (20,55m), oeste (W); cinqüenta e
nove metros e quarenta e dois centímetros (59,42m), norte (N); trinta e
cinco metros (35m), oeste (W); cento
e dez metros (110m), norte (N); cem
metros (100m), oeste (W). Esta con ~
cessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n'' 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se lhe
incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66, do Código
de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vtgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 7.302-68).

Brasília, 1 de fevereiro de 1973:
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71. 795 .FEVEREIRO DE i973

DE

1

DF.

Concede a Amdvel Soares o direito de
lavrar mica no município de Nacip
Raydan, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tlgo 81, item IH, da Ccnstttuíçâo,
nos termos do Decreto-lei n° 227, ôe
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto.Ieí
n- 318, de 14 de março de 196T decreta:
Art. 10 Fica outorgada a Amável
Soares, empresa de mineração, con.
cessão para lavrar mica em terrenos
devolutos no lugar denomíuado Montes Claros, distrito e município de
Nacip Raydan, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta hectares
sessenta e sete ares e sessenta centiares (80,6760 ha}, rtelínutada por
um poügono irregular que tem um
vertdce a duzentos metros (200 m i, no
rumo verdadeiro de setenta e dois
graus sudoeste (720 SWl, da confluência dos córregos Henrique e José
Cláudio, e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: noventa metros
(90 m) , oeste (W); duzentos e cín.
quente metros (250 mj , norte (N) ~
setenta e cinco metros (7fi m). oeste
(W); duzentos e dez metros l210 m) ,
norte (N): cento e sessenta metros
(160 m) , oeste (W); noventa metros
(90 nu, sul (S); trezentos metros
(300 mj , oeste (W); ctnquenta metros (50 m) , sul (S); cento e cín,
quenta metros (150 m) , oeste :W);
oitenta metros (80 'fi), sul (8); duzentos e trinta e três metros (233 m) ,
oeste (W): cento e setenta e cinco
metros (175 mj , sul. (8); cmquenta
metros' (50 m) , este (E); duzentos e
quinze metros (215 mj, sul (S 1; emquenta metros (50 rol. este (E); duzentos e vinte metros (220 m) , sul
(S); cínquenta metros (50 m) , este
(E); duzentos e trtnta metros (2~0
rm. sul (S); trezentos metros {SOO
m) , este (E); cínquenta metro!'! (50
m) , norte (N); duzentos metros (200
m) , este (E); cínquenta metros (50
m), norte (N); duzentos e quarenta
metros (240 mj, este (E); cínquenta
metros (50 m) , norte (N); cento e
oitenta metros (180 nu, este (E); duzentos e vinte metros (220 m), norte
(N); sessenta e dois metros (62 m) ,
oeste (W); duzentos e trinta metros
(230 m) , norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regu-
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lamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessíonário fica obri.gado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto r-o Decreto-Ieí
n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o eoncesslonarro nàc
-cumprfr qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos ti5 0 :36, do CO~
(llg(, oe Mtneração ,
Art. 4° As propriedade vizinhas estão sujeitas as servidões de sole, e
.subsoto para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-ção ,

Art. 5° A concessão de lavra terá
-por titulo este Decreto, que
será
transcrito no livro C-Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacíonal da Produção Mineral, do
Ministéro das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
-vigor na data de sua publicação. revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
da Independência e 85° da
República.
152~

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.Q 71.796 FEVEREIRO DE

1973

DE

1

DE

·Concede à Mineração Irapuá Ltâa. o
a~reito de lavrar calcário no Município de Cachoeira do Sul. Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República. usando
·da atribuição que lhe confere o artigo
·81, item lU, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-çâo) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, de-ereta:
Art. t.o Fica outorgada à Mineração Irapuá Ltda., concessão para la·vrar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Irapuazinho, Distrito de Restinga
.Seca, Município de Cachoeira do Sul.

EXECUTIVO
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Estado do Rio Grande do Sul, numa
área de OItenta hectares dois ares e
quarenta e cinco
centíares (80,0245
na.). delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a cento
e sessenta e nove metros e cinqüenta
centimetros (169,50m). no rumo verdadeiro sul (S), do canto sudoeste
(SW) da usina de energia da interessada e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e oitenta
e cinco metros e trinta centímetros
(785,30m), oeste (W); quatrocentos e
onze metros e trinta centímetros
(411,30m), norte
(N); trezentos
e
onze metros e trinta centímetros
(311,30m), leste (E); cento e oitenta
e quatro metros e setenta centímetros (184,70m), norte (N); noventa e
um metros e setenta centímetros
(91,70m), leste (E); cento e oitenta e
quatro metros e setenta centímetros
(184,70m), norte (N); quinhentos e
dois metros e sessenta centímetros
(502,60m), leste (E); cento e seis metros e sessenta centímetros 006.60ml,
sul (S); trezentos metros e noventa
centímetros (300,90m), leste (E); quinhentos e cinqüenta metros (550m).
sul (S); cento e oitenta metros (180
m) , leste (E); cento e vinte e quatro metros e dez centímetros (124,10
m) , sul (S); seiscentos e um metros e
vinte centímetros (601.20m). oeste
(W). Esta
concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas. e ãl., do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
númer-o 51.72.6, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.c 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.Q O concessionário fica obrlgado a recolher aos cofres publicas os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1959.
Art 35' Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

AT,QS
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.Q A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 65) Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 339-55) .
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
15.2.9 da Independência e 85.9 da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 71. 797 - DE
FEVEREIRO DE 1973

1

DE

Concede à Magnesita S.A. o direito
de lavrar olivina no município de
Patrocinio, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.s 227, de 2B de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n." 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a .Magnc-sita S.A. concessão para lavrar olivma em terrenos de sua propriedade
no lugar denominado Bebedouro, Distrito de São João da Serra Negra,
Municipio de Patrocínio, Estado de
Minas Gerais, numa área de dez hectares sessenta e um ares e quarenta
centiares nO,6140 ha) , delimitada po»
um polígono irregular, que tem un
vértice a quarenta e cinco metro:
(45m), no rumo verdadeiro de zero
graus norte (N), no canto norte (N)
da casa sede da Fazenda Serra Negra e os lados a partir desse vértáe-.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: oitenta metros (Büm),
norte (N), oitenta metros (BOm),
este (E); cento e sessenta metros
(160m), sul (S); cíeenta e cinco metros (85m), este (E); quarenta metros
(40m), sul (8); vinte e oito metros
(28m), este (E); vínte metros (20m),
sul (8); vinte e três metros (23m).
este (E); cinqüenta metros (50m) sul

EXECUTIVO

(8); treze metros (l3m) , este (E);
noventa metros (90m), sul (8); trinta
e cinco metros (35m), este (E); trinta
metros (30m), sul (S); vinte e cinco
metros (25m), este (E); quarenta metros (40m), sul (8); vinte e cinco metros (25m), este (E); sessenta e cinco
metros (65m), sul (8); vinte e cinco
metros (25m), oeste (W); vinte metros (20m), sul (S); cento e trinta e
cinco metros (135m), oeste (W); quarenta metros (40m), norte (N); quarenta e dois metros (42m), oeste (W);
trinta e cinco metros (35m), norte
(N); cem metros (100m), oeste CW):
setenta e cinco metros (75m), norte
(N); vinte e quatro metros (24m),
oeste (W); quinze metros (Iãm) , norte
(N); dez metros (IOm), oeste (W):
quarenta metros (40m), norte (N);
vinte e dois metros (22m), oeste (W);
setenta metros (70m), norte (N):
trinta e cinco metros (35m), oeste(W); cento e sessenta metros (160m),
norte (N); setenta e nove metros
(79m), este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e sua alínea,
e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto,
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e -da Resolução n.s 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário nãocumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - 'Registro dos.
Decretos de Lavra, do Departamento..
Nacional da Produção Mineral uo
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 100-66).

Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
El\<IÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 71.798 - DE 1
FEVEREIRO DE 1973

DE

Concede à Mineração Geral do Nordeste S.A. o direito de lavrar caulim no município de Guaramiranga,
Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n." 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.e 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Geral do Nordeste S.A. concessão
para lavrar caulim em terrenos de
propriedade da Indústria de Azulejos
do Ceará S. A. e dos Sra. Expedito
Machado e Walter Sá no lugar denominado Pernambuquinho, Distrito e
Município de Guaramlranga, Estado
do Ceará, numa área de noventa e
um hectares, noventa e oito ares e
setenta centiares (91,9870ha), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a seiscentos e cinqüenta e três metros (653m), no rumo
verdadeiro de quatro graus cinco minutos noroeste (4.005'NW), da esquina sudoeste (SW) da Igreja Senhor
do Bonfim e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil seiscentos e
trinta metros (1.630m), norte (Nr:
seiscentos e dezessete metros (617m),
este (E); mil duzentos e sessenta metros (1.260m), sul (8); duzentos e
trinta e dois metros (232m). oeste
(W-3), trezentos e setenta metros
(370m), sul (S); trezentos e oitenta e
cinco metros (385m), oeste (W). Esta
concessão é outorgada mediante fLS
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
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Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.s 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n." 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para tavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - 'Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

804.085-68.)

Brasília 1 de fevereiro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 71.799 - DE 1 DE
FEVEREIRO DE 1973
Concede à Mineração Socoimex Ltda.
o direito de lavrar minério de ferro
no Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.s 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n." 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Socoímex Ltda. concessão para
lavrar minério de ferro em terrenos
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de propriedade de Diogo Bethônico,

Antônio Maria, Paulo Martins Torres
e outros nos lugares denominados
Gralhos, Machados, Brucutu e vargem
da Lua, Distrito e Munícípto de São
Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Mí-

nas Gerais, numa área de cento e
noventa e um hectares e vínte e um
ares

(191,21ha), delimitada 90T um
polígono irregular, que tem .,é... uce a

duzentos e cinqüenta e três metros
(253m), no rumo verdadeiro de v-tenta

e nove graus 'quatro minutos vinte segundos

noroeste (79°04'20"NW) da
confluência do Córrego Agua Fria com
o Rio Santa Bárbara e os lados a par-

tir desse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: dois mil

cento e vinte e quatro metros e dez
centímetros (2 . 124,lOrn)• cinqüenta e
quatro graus quarenta e nove minutos
quarenta e oito segundos sudoeste
(54°49' 48"SW); quinhentos e seis metros e oitenta centímetros (506,BOm) ,
sessenta e dois graus sete minutos
treze segundos sudoeste
.
(62°07'13"SW); oitocentos e sessenta
e cinco metros e sessenta centímetros
(865,60m), vinte e dois graus dezesseis minutos cinqüenta e quatro segundos nordeste (22°16'54"NE); oetecentos e vinte e um metros e setenta centímetros (721,70m), vinte e três
graus cinqüenta e um minutos cinqüenta e sete segundos noroeste ....
(23°51'57"NW); dois mil cento e noventa e sete metros e noventa centímetros (2.197,90m), setenta e sete
graus quarenta e seis minutos nordeste (77° 46'NE); quatrocentos e sessenta e cinco metros e oitenta centímetros (465,80m), sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos art.ígos 41:, 47
e suas alíneas, e 51, do Código -íe Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumpri":
mento do disposto no Decreto-lei
n.« 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - 'Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 5441-58).
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 71.800
FEVEREIRO DE

DE

1

DE

1973

concede. à S. A. de Cimento, Mineração e Cabotagem - CIMIMAR o
direito de "lavrar urçua no muniCípio de Aruià - Estado de São

rauio.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item li!, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n." 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, de-

ereta:

Art. 1.° Fica outorgada à S. A.
de Cimento, Mineração e Cabcta -em
- CIMIMAR. concessão para lavrar
argila em terrenos de propriedade
na mesma, no lugar
denominado
campo seco, Distrito e Municipio de
Arujá, Estado de São Paulo, numa
área de seis hectares dezoito ares e
treze centiares (6,1813 ha.), delimitada por UlU polígono irregular, que
tem ur.i vértice a duzentos e seis
metros e noventa e um centímetros
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(206,9?m), no rumo verdadeiro de sessenta eraus onze minutos
sudeste
(60° 11' SE), da segunda Torre de
sustentação oa linha de Alta Tensão
da central Elétrica de Furnas a partir da Rodovia Presidente Dutra e os
lados a partar desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e noventa e cinco
metros e quarenta e cinco centímetros (195,45m}. cinquenta e um graus
quarenta mmutos sudoeste
<51°40'
SWI; trezentos e setenta e dois metros e setenta centímetros (372,70ml,
trinta graus vinte e um minutos noroeste (30° 21' NW); duzentos e cinouenta e eeis metros e noventa e
dois centímetros (256,92m), este (E);
duzentos ~ dezessete metros e cinquenta e seis centímetros (217,56m),
vinte e dois graus cinqüenta e cinco
minutos sudeste (22° 55' SEl. Esta
concessão é outorgada mediante as
ccndlções constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente r-tencionadas neste Decreto.
Paráçrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento
aprovadr, pelo, Decreto
n.v 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energá., Nuclear.
Art. 2.° r) concessionário üca obrtgado a recolher aos cofres públicos.
na forma da Lei, os tributos devidos
a. União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.v 1.038. de 21
de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de l'v::ineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo P8,r.... fins de lavra ,na forma
do artigo 59. do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito l10 livro C-Registro
dos
Decretos 1e Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério áas Minas e Energia.
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Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrario.
(])NG>nd-3D51-61l.
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
; 52" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N? 71.801 - DE
FEVEREIRO DE 1973

1

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2°, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 3.°, do Decreto TI,O 70.686. de 7
de junho de 1972, decreta:
Art. 1° Ficam redístrtbuídos do Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura para as Autarquias abaixo indicadas, os seguintes cargos, com
os respectivos ocupantes, mantido o regime jurídico pessoal dos servidores:
1) para a Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará:

a) Parte Permanente
1 cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12. A, ocupado por
Maria Eleonora Ramos Fritz.
1 cargo de Datilógrafo, código
AF-S03.9.B, ocupado por Elba Sarmento Ramos;
1 cargo de Motorista, código CT401.12. C, ocupado por Henrique Hugo
Barreiros Moller;
1 cargo de Motorista, código CT401.10.B, ocupado par Antero de Oliveira Pereira;
1 cargo de Motorista, código CT401.8.A, ocupado por Antônio Carlos
de Oliveira;
3 cargos de Servente, código GL104.5, ocupado por Damião Cosme dos
Santos, José Bentes Amaral e Luiz'
Rodrigues de Azevedo;
19 cargos de Professor Titular,
ocupados por Abnor Gurgel Gondim.
Alfonso Wisniewski, Batista Benito
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Gabriel calzavara, Carlos Alberto Moreira de Melo, Eduardo Ferreira da
Ponte, Elias Serer, Eurico Pinheiro,
Francisco Barreira Pereira, Geraldo
Dalette Pint-o de Lima, Geraldo Meira

Freire Couceiro, Hilkias Bernardo de

Souza, Humberto Marinho Koury Lúcio Salgado Vieira, Mário Dias Teixei-

ra, Natalina Tuma

da

Ponte, Omir

Correia Alves, Rubens Rodrigues Lima
e Virgílio Ferreira Libonati;
1 cargo de Condutor de Topografia,
código P-1205.11.A, ocupado por Cláu-

dio da Silva Farias;
1 cargo de Engenheiro Agrônomo,
código TC-101.20.A, ocupado por João

Paulo Pinheiro Coqueiro;
b) Parte Especial

2 cargos de Armazenista, código ..
AF-I02.8.A, ocupados por Paulo Soa-

res do Nascimento e Werneck Hermes
de Castro;
1 cargo de Oficial de Administração,
código AF-201.12.A, ocupado por Vicente Huet Bacelar;
1 cargo de Escriturário, código
AF-202.10.B, ocupado por Odival de
Oliveira Melo;

1 cargo de Escrevente-Datilógrafo,
código AF-204. 7, ocupado por Yolanda de Jesus Lima;
3 cargos de Datilógrafo, código ..
AF-5ü3. 7 .A, ocupados
por Hunguet
Moller da Silva, Maria Elza Pires de
Vasconcelos e Orlando da Mata Feio;
1 cargo de Pedreiro, código A-lOl.8.A
ocupado por Francisco de Lira Lobato;
1 cargo de Pintor, código A-105.8.A,
ocupado por Orlando Rebelo Goes;
5 cargos de Auxiliar de Artífice, código A-205.5, ocupados por Euclides
dos Santos Lima, Francisco de Assis
da Luz, Israel João dos Santos Rayol,
.Jurandir Barbosa de Oliveira e Mario
Matias Brito de Souza;
1 cargo de Cozinheiro, código .....
A-501.5.A, ocupado por Maria Benedita Carvalho Souza;
10 cargos de Carpinteiro, código ..
A-601.8.A, ocupados por Antônio Pimentel Pedroso, Aquino Lima de Souza, Augusto Ferreira Martins, Dárío
Leão Duarte, Domingos Castro, Francisco de Oliveira, José Ferreira dos
Santos, José Matos de Souza, Luiz 'I'apajós e Nilo Castro da Silva;

1 cargo de Marceneiro, código ....
A-603.8.A, ocupado por Tomaz Lopes
da Silva;

1 cargo de Eletricista-Instalador, código A-B02.B.A, ocupado por Sebastião
Ribeiro Xavier;
1 cargo de Mecânico de Motores a.
Combustão, código A-1305.8.A, ocupado por Carlos Gomes Cordovil;
1 cargo de Mecânico de Máquinas,
código A-1306.B.A, ocupado por Antônio da Silva;

2 cargos de Lubrificador, código
A-1602.5, ocupados por Ariosvaldo da.
Silva Amaral e Sátiro Pires de Assis;
1 cargo de Soldador, código
.
A-1706.8.A, ocupado por Dionísio doa
Santos de Jesus;
2 cargos de Mestre, código
.
A-1801.13.A, ocupados por João AbíIío dos Santos e Orlando Leite de
Souza;
1 cargo de Motorista, código .....
CT-401.10.B, ocupado por
Manoel
Paulo Prazeres;
9 cargos de Motorista, código ....
CT-401.8.A, ocupados por Antônio
Gama Martins, Eleadir Coelho dos
Santos, Helvêncio Amorim, .resse Melo
Galvão, Mário Alves de Albuquerque,
Osvaldo Pereira de Oliveira, Raimundo
Monteiro dos Santos, Hugo Rabelo de
Oliveira e Raimundo Araújo Monteiro;
2 cargos de Tratorista, código ....
CT-402. 7 .A, ocupados por Alfredo de
Souza Lima e Símplícío Pereira dos
Santos;
11 cargos de Professor Assistente,
ocupados por Alda de Melo e Silva
Monteiro, Alvaro Augusto Moussallem
Pantcja Pimentel, Fernando Carneiro
de Albuquerque. ítalo Cláudio Fales1,
Jorge Coelho de Andrade, José Ríbamar Ferreira dos Santos, José de Souza Rodrtgues, Maria do Carmo Tomaz,
Maria da Glória Cunha Aguiar, Miracy Garcia Rodrigues e Walmir Hugo
Pontes dos Santos;
1 cargo de Serviçal, código
.
GL-I02.5.A, ocupado por Maria de
Nazaré Bonfim Pantoja;
3 cargos de Servente, código
.
GL-104.5, ocupados por Antônio Alves
da Silva, Godofredo Pereira Lisboa e
Manoel Marinho Henrique;
1 cargo de Guarda, código
.
GL-203.10.B, ocupado por Vitor Nunes
da Silva;
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6 cargos de Guarda, código
.
GL-203.8.A, ocupados por Agnelo Pinheiro Barbosa, André de Lima arreio,
Alziro Queiroz de Almeida, Elmir Maramaldo Bastos, Francisco Gonçalves
de Sena e Miguel Leal Rodrigues,
1 cargo de Auxiliar de Portaria, c9digo GL-303.8.B, ocupado por Joao
Paes Rodrigues;
5 cargos de Auxiliar de Portaria, código GL-303.7 .A, ocupados por Aleimar Francisco Oírene Cardoso, Alvaro
Almeida Garcia, Carlos Vilhena Barbosa, Paulo Lopes de Lima e Walter
Mendes de Oliveira;
20 cargos de Trabalhador, código
GL-402.1, ocupados por Abenatal de
Souza, Alcides de Souza Lima, Amandia de Jesus, Antonio Ferreira, Antônio Lisboa Mouzinho, Atanázio Belo
Teixeira, Auzier Xavier do Amaral,
Braultno da Silva Dolzane, Francisco
de castro, Gemímano Fernandes, Gregório dos Santos Ribeiro, Guilherme
da Silva Bentes, José Castro de Almeida, José Farias Lisboa, Manoel Carlos
da Silva Barata, Manoel Moraes da
Silva, Manoel Virgílio Trindade Filho,
Pedro Barreiros Dias, Raimundo Díogo das Chagas e Raimundo Santana
Dias;
1 cargo de Operário Rural, código
P-207.6, ocupado por Francisco Xavier da Paixão;
2 cargos de Capataz Rural, código "
F-'208.3, ocupados por Luciano de Souza e Manoel Pantoja Lameíra.;
1 cargo de Fotógrafo, código .....
P-5Ü2. 9. A, ocupado por Milton João
Siqueira Corrêa;
1 cargo de Auxiliar de Medição, codigo P-1206.6, ocupado por Raimundo
Fernando Pantoja;
3 cargos de Laboratortsta, código ..
F-1602.8.A, ocupados por Deocleco Neves Gonçalves, Manoel Lima e Osmar
Alves Pantoja;
1 cargo de Engenheiro, códig-o ....
TC-6ü2.21.A, ocupado por Gastão
Queiroz Santos;
1 cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-90l. 22. C, ocupado por Antonio
Carlos Saboya;
1 cargo de cirurgião-Dentista, código TC-9D1.20.A ocupado por João
Charles Platon;
c) Parte Suplementar
2 cargos de Aprendiz, código
.
A-201.1, ocupados por Olaudíonor Peeeíra de Oliveira e Oscar Gil Lisboa;
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lI) para a Escola Federal de Engenharia de Itadubá:
a)

Parte Permanente

1 cargo de Oficial de Administração)
código AF-201.14.B, ocupado por Jose
Puliti;
2 cargos de Oficial de Administração,
código AF-2ü1.12.A, ocupados por Edite Terezinha Neves e Maria do Carmo
Santos;
1 cargo de Escriturário, código ....
AF-202.8.A, ocupado por lsaura Carneiro pereira;
1 cargo de Eletricista Operador, código A-803.8.A, ocupado por Sebastião
de Faria;
1 cargo de Mecânico de Aparelhos e
Instrumentos, código A-13D8.A, ocupado por Luiz Eugênio;
1 cargo de Mestre, código
.
A-18D1.14.B, ocupado por Carlos scnwaiger;
1 cargo de Revisor, código
.
EC-3ü2.19.A, ocupado por Maria José
Fernandes Barbosa;
12 cargos de Professor Titular,
ocupados por Alvaro Pereira Rizi, Angelo
Marzullo, Antônio Aureliano
Chaves de Mendonça, Carlos Leite
Gomes de Pinho. Cláudio SUvério
Sanchee, Hélio Mokarzel, Jerson Dias,
José Alves de Sene, Luiz Antônio da
Silva, Luiz Gomes da Silva Júnior,
Pedro Mendes dos Santos e Zulcy de
Souza;
3 cargos de Guarda, código
.
GL-203. 8. A, ocupados por Benedito
Firmo, Mozart José Machado e Bebas .
üão Batista;
3 cargos de Auxiliar de portaria, código GL-3ü3.7 .A, ocupados por José
Luiz, Oswaldo Pereira da Silva e Wilson Carneiro Santiago;
b) parte Especial
3 cargos de Escrevente-Datilógrafo,
código AF-'2ü4.7, ocupados por Adelaide Costa, Benedita Simões e María
Ignez René Matos;
2 cargos de Tipógrafo, código ....
A-408.8.A, ocupados por Benedito VieLar Pereira e Pedro Ramos Filho;
1 cargo de Carpinteiro, código
A-6D1.8.A, ocupado por Hugo Felipe
da Costa;
1 cargo de Mestre, código
.
A-1801.13.A, ocupado por José Gonçalves;
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2 cargos de Arquivista, codígo ....
EC-303. 7 .A, ocupados por Benedito
Pereira e Luiz Raimundo Faria;

5 cargos de Professor Assistente.
ocupados por Fernando José constante, Frederichk Gonçalves Leão, José
Abel Royo dos Santos, José Maria da
Silva Souza e Ulderico Mandolesí ;
2 cargos de Zelador, código
.
GL-IOl. 7 .A, ocupados por Ivani de

Oliveira e Pedro Ramos dos santos;
3 cargos de Servente, código
.

GL-I04.5, ocupados por Cezarino Luiz,

Geraldo Francisco dos Santos e vtcen-

te Pedro;

1 cargo de Auxiliar de Desenhista.
código P-I002.12, ocupado por Agosti-

nho Nogueira Bernardo Guimarães;
1 cargo de Inspetor de Telecomunicações, código P-2001.15, ocupado por

Olinto Mira;
c) Parte Suplementar
1 cargo de Eletricista Mercante ..
(Cr$ 691,00) ocupado por Francisco
Correa Pereira;
IH - para a Escola Superior de
Agricultura de Lavras:
a)

Parte Permanente

1 cargo de Almoxarife, código ....
AF-1ül.14.A, ocupado por Ismael Alvarenga;
1 cargo de Armazenísta, códtgc ... _
AF-I02.8.A, ocupado por Antônio Pinto de Rezende;
1 cargo de Oficial
código AF-201.14.B,
Amâncio de Souza;
1 cargo de Oficial
código AF-20l.12.A,
los Moreira Santos;

de Administração,
ocupado por José
de Administração,
ocupado por Car-

1 cargo de Pedreiro, código
.
A-10l.8.A, ocupado por Walter Machado de Oliveira;
1 cargo de Pintor, código A-105.8.A,
ocupado por João Nunes de Avelar;
1 cargo de Mecânico de Máqumas,
código A-13ü6.8.A ocupado por Levy
Braga;
1 cargo de Mestre código A-1801.13.A,
ocupado por Erasto Joel Emrich;
2 cargos de Motorista, código ....
CT-4ül. 8. A, ocupados por Antônio
Pereira Lima e João de Andrade Pereira;
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1 cargo de Tratorista, código
.
CT-402. 7 .A, ocupado por Hely Salvador Neto;
15 cargos de Professor Adjunto,
ocupados por Adolfo Moura, Alfredo
Scheid Lopes, Alysson Paulinelli. David de Souza Andrade, Edmir Sá Santos, Eduardo King Carr, Fábio Pereira
Cartaxo, Jaziel Rezende, João Márcio
de Carvalho Rios, José Octávio de
Souza, Márcio de Castro Soares, Paulo
de Souza, Sylvío Nogueira de Souza.
Weber Almeida e Wilson Ferreira Gomes;
:;.::;:;.!
1 cargo de Zelador, código
.
GL-101.7 .A, ocupado por Aristides André;
';':'"
3 cargos de Servente, código
.
GL-I04.5, ocupados por Antônio Bernardo da Silva, Francisco Cristiano e
Geraldo José dos Santos;
3 cargos de Guarda, código
.
GL-2ü3. 8, A, ocupados por José Mesquíta Filho, Líno dos Santos Penoní
Filho e Teodolino Botelho Coelho;
1 cargo de Auxiliar de Portaria" ~~6·
digo GL-303.8.A, ocupado por Domingos Rezende Teixeira;
1 cargo de Técnico Rural, código ..
P-205.1l.A, ocupado por Mário Carvalho;
10 cargos de Operário Rural, código P-207.6, ocupados por Augusto de
Souza, Benedito dos Santos, Custódio
Bernardes dos Santos, Francisco de
Paula Silva, Jair Pedro da Silva, João
Machado de Oliveira, João Nazaré da
Silva, Jorcelino Machado de Oliveira,
José Tertuliano da Silva e Evartsto da
Costa Ribeiro Júnior;
1 cargo de Desenhista, código
.
P-IOO1.12.A, ocupado por Waldir Azevedo;
1 cargo de Laboratorísta, código _.
P-1602.8.A, ocupado por
Alberto
Francelíno de Barros.
IV - para a Escola de Farmácia e
Odontologia de Alfenas:
Parte Permanente
14 cargos de Professor Titular.
ocupados por Afrânio Caiafa Mesquita, Antônio Silveira, Ary Tomaz Gomes, Armando Alves Borges Júnior,
Francisco Leite Vilela, Gilberto de
Souza, Hélio de Souza, Hugo Bernardes da Silva, João Batista Pereira Bastos, Lamarttne de Barros Duarte.
a)
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Newton de Barros Duarte, Nilo Ber-

nardes da Silva, Plínio do Prado coutinha e vtnío Barbosa Tamburin1.
Parte Especial
1 cargo de Oficial de Administração,
código AF-2ül.12. A, ocupado por Luzia da Silva Barroso;
1 cargo de Assistente de Administração, código AF-6ü2.14.A, ocupado por
Ruth Vieira;
12 cargos de Professor Assistente,
ocupados por Benedito Ferreira da
Silva, Eduardo Araújo Santos, Euclides
Magalhães da Siilveira, Hélio Maia,
nonono Lemos Costa. Yvone Magnin,
João Teixeira da Silva, José Alceu Leite do Amaral, Lucinda 'I'amburtm de
Souza, Macíro Manoel Pereira, Mário
Alves Sobrinho e
Miguel Barbosa
Elias;
2 cargos de Servente, código
.
GL-lü4.5, ocupados por Dorval1na de
Souza e Sebastiana Vilela Pereira;
b)

1 cargo de Técnico de Contabilidade,
código P-701.13. A, ocupado por Amélia Soares Fonseca;
V - para a Faculdade de Odontologia de Diamantina:
Parte Permanente
1 cargo de Almoxarife, código .. '"
AF-I01.14.A, ocupado por Expedito
Silvério da Silva;
1 cargo de Oficial de Administração,
código AF-201.16. C, ocupado por Damíão Almeida Ramos;
3 cargos de Escrevente-Datilógrafo,
código AF-2ü4.7. ocupados por José da
Purificação Miranda, Maria de IJ<Jurdes Santos e Rachel 'I'ameirão ll'on·
seca;
1 cargo de Mecânico Eletricista, código A-1603.10.B, ocupado por Armando Alcântara;
1 cargo de Auxiliar de Bibliotecário,
código EC-lü2. 7, ocupado por Marta
das Dores Generoso;
8 cargos de Professor Titular, ocupados por Antônio Pereira de Souza. Augusto César, Dirceu Antônio Reis.
Fausto de Paula Pinto, .Ioão Antonio
Meira, José Aristeu de Andrade. Rubens Guzella e Walter José de Oarva..
lho;
4 cargos de Professor Adjunto,
ocupados por Algemiro Duarte Netto
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Evandro de Souza Couto, José de
Araújo Flecha e Vicente de Paulo AI·
merda:
Assistente,
5 cargas de Professor
ocupados por Geraldo Walther de
Agulllar, João Antunes de Oliveira. Lígia Dayrell Gomes da Costa, Silvio
Lourenço Strambi e Osmir Luiz de
Oliveira;
7 cargos de Servente, código ..... ,
GL-I04.5, ocupados por Alencar Batista Teixeira, Andrelina Barbosa Bento, Edith de Oliveira Lima, Geralda
Moreira Veloso, Joaquim Ferreira de
Melo, Maria Vitermina Nunes e Neide
Lima Barbosa;
1 cargo de Guarda, código
.
GL-2ü3-8-A, ocupado por José da
Conceição Campos;
1 cargo de porteiro, código ." ..
GL-302. 9. A, ocupado por Maria Amélia Roque dos santos;
1 cargo de Protético, P-17Ü7. 9. A,
ocupado por Oliveira Tangar!;
1 cargo de Clrurgtão-Dentísta, código TC-90l. 20. A, ocupado por José de
Araújo Flecha.
VI - para a Faculdade de Medicina
do Triângulo Mineiro:
a) Parte Permanente
19 cargos de
Professor Titular,
ocupados por Alfredo Sebastião Sabino
de Freitas, Alyrio Furtado NUnes. Aluízio Molinar, Alvaro Lopes Cançado,
Aziz Miguel- Hueb, Edmundo Chapadeiro, Eduardo veloso Viana, Elias
Barbosa, Fausto da Cunha Oltveíra,
Francisco Mauro Guerra Terra, Homero Pinto Valada, Humberto de Oliveira
Ferreira, Jorge Abrahão Azar, Jorge
Henrique Marques Furtado, Josefino
Aleíxo, Mauritano Rodrigues Ferreira,
Olavo Soares Andrade. Randolfo Borges Júnior e Romes Ceci11o;
b) Parte Especial
1 cargo de Oficial de Administração,
código AF-201.12.A, ocupado por Jarbas Barbosa;
2 cargos de Datilógrafo, código ...
AF-503. 7 .A, ocupados por Adilson José
de Oliveira e Camilo Rodrigues da
Silva;
1 cargo de Assistente de Administração, código AF-6ü2.14.A, ocupado por
Benedito do Espírito Santo;
43 cargos de Professor Assistente,
ocupados por Afrânio Rodrigues da
Cunha, Anis Abdala, Cecílio de Castro
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e Silva, Djalma Sebastião da Costa,
Edison Reis Lopes, Elbas Ferreira de
Almeida, Eurípedes Tahan Vieira, Ézio

de Martino, Frederico Alonso Franze,
Georges de Chirés Jardim, Gilberto
Prata Moreira, Hélio Luiz da Costa,
Hídegardes Barbosa de Souza, Hirojl
Okano, Ismael Ribeiro da Silva, Jair
Christino da Silva, João Francisco Naves Junqueira, João Gilberto Rodrigues da Cunha, João Hercos Pilho,
João José de Barros, Joaquim José de
Oliveira, José Américo Junqueira de

Mattos, José de Castro Gomes, José
Gastão da Cunha Júnior, Luiz Barsam,
Luiz Maurício de Araújo, Marcos de
Carvalho, Maria Rosa Bilharinho, Mário Hugo Raphael, Mauricio ROdrigues
da Cunha, Miguel Abdalla Tapxure,

Milton Toubes Alonso, Newton Ronaldo da Cunha Prata, Paulo Miguel de
Mesquita, Pedro Cavalcante Falcão,
René Barsam, Resala Ballum, Saul de
Avila Camargo, Sebastião Reinaldo do
Nascimento, Sebastião Theotônio de
Rezende, Stlvérto Cartafina Filho, Sylvia Pontes Prata e Wandir Ferreira de
Souza;
2 cargos de Servente, código
.
GL-104.5, ocupados por Ari de Oliveira e Hélio Tassine;
1 cargo de Auxiliar Rural, código ..
P-209.3, ocupado por Carlos Gomes
Furtado;

8 cargos de Laboratarista, códlgc ..
P-1608.8.A. ocupados por Alceu Pereira de Souza, Arnaldo Geraldino, D1nah Araújo Souza, Hadel Rachid
Daher, João Camilo, José Quintino de
Barros, Otávio Furtado Júnior e Zilah
'I'ivercn .

Art. 2° O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
stndicâncla, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula. ilegal ou contrária a normas administrativas vIgentes.
Art. 31' Os ocupantes dos cargos ora
redlstrlbuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram movimentados, consignem os recursos necessários ao pagamento das despesas
resultantes do cumprimento do dísposto neste ato.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura remeterá.
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
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da publicação deste Decreto, aos órgãos de pessoal das Autarquias respectivas, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo 19
Art. 51' Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de fevereiro de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO Nv 71.802 - DE 2
FEVEREIRO DE 1973

DE

Dispõe sobre:J enquaâramento de
servidor do Ministério dos Trameportes e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Oonstdtuiçâc,
e tendo em vista o disposto no artigo
2Q, da Lei no 3.967, de 5 de outubro
de 1961 e o que consta do Processso
n." 4.998, de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. 1Q Ficam alteradas a respectiva tabela numérica e a relação nominal" anexas ao Decreto ne 63.933,
de 30 de dezembro de 1968, que aprovou o enquadramento do pessoal do
Ministério dos 'I'ransportes, amparado pelo artigo 2.°, da Lei n. "3.967,
de 5 de outubro de 1961, alterado pelo
de nv 68. &90, de 28 de maio de 1971.
para efeito de ser incluído um cargo
na classe de Mecânico Eletricista.
A-1603.8-A e nele considerar enquadrado Francisco Guilherme Hof,
Jmann .

Parágrafo único. O enquadramento
a que se refere este artigo vigora,
para todos os efeitos, a partir da
data em que se tornou efetiva a naturalização do servidor, concedida por
decreto de 18 de setembro .le 1969, a
ser apurada pelo órgão de pessoal
do Ministério dos Transportes.
Art. 2g Na execução deste decreto,
aplicam-se, no que couber. as disposições do de nc 63.933, de 30 de
dezembro de 1968.

.Afros

Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra-sília, 2 de fevereiro de 1973;
1520 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N° 71.803
FEVEREIRO DE
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DO PODER EXECUTIVO

- DE 2
1973

DE

do Regulamento dos Serviços de Raclodifusâo aprovado pelo Decreto
r.O 52.795, de 31 de outubro de 1963.
1:1 transferência direta, para a Fundação Ourtura. Riograndense, da
concessão outorgada à Rádio Nossa
Senhora de Fátima Ltda. pelo Decreto n'' 57.602, de 7 de janeiro de
1966, pe.ra estabelecer na cidade de
Vacaria, Estado do Rio Grande do
Sul, sem direito de exclusividade,
urna estação de radiodifusão sonora
em onda média.

Retifica o Decreto n° 70.938, de 4 de
agosto de 1972, que dispõe sobre a
reintegração de funcionários do Ministério ia Agricultura, atingidOS
pelo Decreto nO 62.234, de 7.2.68,
e dá outras providências.

Parágrafo único. Para o disposto
neste .lrt,.o deverá ser observado o
prazo estabelecido no artigo 1°, da
Lei nv 5 _785. de 23 de junho de
19n, permanecendo em vigor as cláu<;11185 ccnt-at.uats existentes.

O Presidente da República, Usan-

Art. 2" Revogam-se as díspoatçóes
em contrário.
Brasília. :o de fevereiro de 1973;
152Q da Independência e 85\> da
R.epúbliea.

do das atribuições que lhe confere
{J

artigo 81, item IIl, da Constituí-

ção e .endo em vista decisão judtoral transitada em julgado, decreta:
Art. 1~. b'íca incluido entre os cargos restabelecidos pelo artigo 10 , do
Decreto n" 70.938, de 4 de agosto de
1972, o de Datilógrafo, AF-503. 7 .A,
ar-tes ocupado por Terezinha Farias
da Silva, a qual passa a constar da
relação nominal a que se refere o
mesmo artigo.
Art. 20. Este Decreto entrará em
vtgor li". data da sua publicação, retroagindo a 1 de março de 1968, os
efeitos da reintegração e revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2 de fevereiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

L. F. Oírne Lima

DECRETO N° 71.804 - DE 5
FEVEREIRO DE 1973

DE

Autoriza -;: transferência direta, para
a Fundação Cultura- Riograndense,
da concessão outorgada à Rádio
Nossa Senhora de Fátima Ltaa,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, ttem III, combinado com
fJ
artigo ~~, item XV, letra "a", da
constituição, to" tendo em vista o que
consta do Processo Me n- 3.973-72,

decreta:

Art. 10. Fica autorizada, nos termos do artigo 94, n° 3, letra "a",

EMÍLIO

G.

Hygino

c. Corsetti

MÉDICI

DECRETO N° 71.805 - DE 5
FEVEREIRO DE 1973

DE

Autoriza a transferência direta, para
a Fundação Cultural Riograndense,
da concessão outorgada à Rádio
São Francisco Ltda.

O Presidente da República, usand... das atribuições que lhe confere
L.' artigo 81, item lI!, combinado com
o artigo 8°. item XV, letra "a", da
Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n'' 3.973-72,
decreta:
Art. 10. Fica autorizada, nos termos do artigo 94, n" 3. letra "a".
dO Regulamento dos Serviços de Racüodífusão aprovado pelo Decreto
n'' 52.795, de 31 de outubro de 1963,
a transferência direta, para a Fundação Cultural Riograndense, da
concessão outorgada à -Rádfo São
Prancisco Ltda. pelo Decreto número 57.455, GE- 17 de dezembro de
1965, pai.; estabelecer na cidade de
Caxias do Sul, Estado do Rio GranDe do Sul, sem direito de cxcíusrví-
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cade, uma estação de radiodifusão
sonora em onda média.
Parágrafo único. Para o disposto
neste artigo deverá ser observado o
prazo es.eebeíecido no artigo 1Q, da
Lel n» 5. 78:'i, de 23 de junho de

Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário .
Brasília, 5 de fevereiro de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
ti. MÉDICI
Hyginv C. coreetti

[97'>., permanecendo em vigor as clausulas contratuais existentes.
DECRETO N' 71. 806 -

EMíLIO

DE

5

DE FEVEREIRO DE

1973

Dispõe sobre o Quadro fie Pesscc, tia Superintendência Nacional da Marinha

Me?ca·1te e dá outras inootaéncioe,
O Presidente da Reoúbhea usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, Hem IH, da Const.itulção, e tendo em vista o disposto no artigo 20, da
Lei n- 3.788 de 12 de jumo de 1960, bem assim o que consta do Processo núrcero 5.09(i de 19n. ;J:.J Departamento Administrativo do Pessoal Civil, de-

creLa:

Art.
Fica alterado. ne forma do Anexo I, que constitui parte integrante
deste Decreto, o Quadro di Pessoal da Superintendência Nacional da Mar inhc..Mercante, aprovaoo pe:o Decreto n- 51.358, de 24 de novembro de 1961,
com retificações posterto-eo para tundir a Parte Especial com a Parte Permanente e corrigir a proporcionalidade das respectivas séries de classes na
contormldaoe do que 11SrJO~ a arrrgc 20 da Lei n'' 3.780, de 12 de julho de
l~fiO regulamentado pele Decreto nv 48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. 2" A alteração de que ta ata este Decreto não acarretará aumento
de despes? ficando, para tanto, suprimidos 23 (vinte e três) cargos vagos,
de confcrm.dade com o Anexo TI.
Art. S'' Ü provímenóo O(J~ cargos vagos da Parte Permanente será processado na forma da tea.stação em vigor.
Art. -,:" Os cargos Integrantes das antigas Partes Permanente e Especial
cont.ir-uam preenchidos oetos seus atuais ocupantes.
ArL 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogarias as .nspostçôes em oonstárío .
.
Brasnta, 5 de tevereirc de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
ltellúblJea.
I!:MíLIO G. MEDTe!

M é-ao David Anureaeza

-Os anexos

mencionados nos arts. 19 e 29 foram publicados no D. O.

de 8-2-73.
DECRETO N.9 71.807 - DE 6
FEVEREIRO DE 1973

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponíveis do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Estado no Quadro de Pessoal do
Ministérío da Marínha, e dá outras

proouiéncíae.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta dos Processos ns. 6.004-72, 6.006-72 e 6.433,
de 1972, do Departamento Administra-

tive do Pessoal Civil (DASP), deereta:
Art. 1.9 Ficam sem efeito os aprcveitamentos em cargos de EscreventeDatilógrafo, código AF-2()4.7, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Marinha - dos seguintes servidores em disponibilidade
em iguais cargos do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE) ;
a) Yolanda Murilo de Bessa Antunes, N oêmla Carlos Marinho e Marlene Moreira Gonçalves, aproveitadas

.AJros

DO

PODER

pelo Decreto n.v 69.227, de 21 de setembro de 1971, publicado no 'Jiário
Oficial de 23 seguinte;
b) Irany Cardoso Vinagre, aproveitado pelo Decreto n.v 69.520, de 9 de
novembro de 1971, publicado no Diário Ojicial de 10 seguinte;
c) Norma Edna Escorel de Sá Martha. aproveitada pelo Decreto número 69.718, de 9 de dezembro de 1971,
pub-licado no Diário Oficial de 10 seguinte;
d) Adalto Bastos, aproveitado pelo
Decreto n.c 69.860, de 30 de dezembro de 1971, publicado no Diário Oficial de 31 seguinte.
Art. 2° Ficam, igualmente, incluidos na alínea a, do item IV, do
Anexo II, do Decreto n.v 71.367, de
14 de novembro de 1972, publicado no
Diário O tidal de 16 de novembro de
1972, os nomes dos servidores mencionados no artigo anterior, aumentando-se para 68 (sessenta e oito) o
número de
Escreventes-Datilógrafos
constante do Anexo I do mesmo Decreto,
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1973;
152.9 da Independência e 85.'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N9 71.808 - DE 6 DE
FEVEREIRO DE 1973
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Turismo e Letras, mantida
pelo Instituto de Cultura e Ensino
Padre Manoel da Nóbrega, São
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ...
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
Vista o que consta dos Processos nvs
229.861172 e 229.863/72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art , 19. Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Turismo e
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Letras, com os cursos de Turismo (Bacharelado em 4 anos) e Letras. Português - Inglês (Licenciatura em 4
anos), mantida pelo Instituto de Cultura e Ensino Padre Manoel da Nóbrega, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Confúcio Pamplona

DECRETO N.9 71.809 - DE 6 DE
FEVEREIRO DE 1973
Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Municipio
de Camocim, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art L9 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que, nos termos da Lei Municipal n.v 277, de 8 de junho de 1970,
a Prefeitura de Camocim. Estado do
Ceará, fez à União Federal, de um
terreno medindo 2.464,72m2 (dois mil,
quatrocentos e sessenta e quatro metros quadrados e setenta e dois decímetros quadrados) situado na Praça
Severíano Morel, naquele Muructpio,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
n.v 410.952,
de 1970.
Art. 2,9 O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à construção do edífícío-sede da Agência da
Capitania dos Portos em Camocím,
naquele Estado.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 6 de fevereiro de 1913;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
l

°

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dettirn. Netto
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DE

DO PODER EXECUTIVO

6 DE

FEVEREIRO DE 1973

Autoriza o funcionamento da Escola
Superior de Educação Física, mantida pela Fundação Educacional do
Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Contíicio Pamplona

O Presidente da República, usando

das atribuições Que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da. Lei nc ..
5.54Q, de 28 de novembro de 1968, al-

terado pelo Decreto-lei ns 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo nv 200.864/73
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior de Educa-

ção Física, mantida pela
Fundação
Educacional do Estado de Santa Catarina, com sede na cidade de Florianópolis. Estado de Santa Catarina.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO

G.

:MÊ:DICI

Confúcio Pamplona

DECRETO N9 71.811 -

DE 6 DE

FEVEREIRO DE 1973

Autoriza o funeionamento da Escola
Superior de Medicina-Veterinária de
Lages, mantida pela Fundação Edu~
cacional do Esrtailo de Santa Catarina, Lages, Santa Catarina.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item Ll.I, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro de :968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo no
.
200.863/73 do Ministério da Educação
e CUltura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Escola Superior de Medicina-Veterinária de Lages, com c
curso de Medicina-Veterinária, mantida pela Fundação Educacional do
Estado de Santa Catarina, com sede
na cidade de Lages, Estado de Santa
Catarina.

DECRETO

N9 71. 812 DE 6 DE
FEVEREIRO DE 1973

Autoriza o funcionamento dos cursos
de pedagogia e Letras da rucuuuiae
de Educação de Marilia, mantida
pela Associação de Ensino de Marília, Estado de São Paulo.
O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rn, da Constatulçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ..
&.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n.
207.104172 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Pedagogia e
Letras da Faculdade de Educação oe
Marília, mantida pela Associação de
Ensino de Marília, com sede na cidade
de Marília, Estado de São Paulo.
Art. "29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Cotüúcic Pamplona

DECRETO

N° 71.813
FEVEREIRO DE

- DE
1973

7

DE

Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes, e dá outras -prooi-

aenotoo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Ficam redistrtbuídos, na
forma abaixo indicada, Os seguintes
cargos com os respectivos ocupantes:

Afros DO PODER EXECUTIVO

I - do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar do Ministério dos 'I'ransportes para o Quadro de Pessoa]
Parte Permanente - do Ministério da
Saúde: um cargo de Auxiliar de Artífice, código A-2ü2. 5, ocupado por
Francisco Vieira Serrano, oriundo do
extínto Lloyd Brasileiro - PN, mantidos os regimes juridico e previdenciárío do servidor;
Ir - do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos
Transportes para o Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério do Exército: um cargo de Oficial de Administração, código
.
AF'-2ül.16.C, ocupado por José August{) da Silva Filho, oriundo da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - AF, mantidos os regimes jurídico e prevídenciárfo do
servidor;
In - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP) para iguais Quadro e Parte
do Ministério da Fazenda:
a) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-SüS.8.A, ocupado por
Jocelino Pimentel Estumano;
b) um cargo de Datilógrafo, código
AF-SüS. 9. B, ocupado por Therezinha
de Sant'Anna Fernandes;
c) um cargo de Escriturário, código
AF-2ü2.1ü.B, ocupado por Auri Granadeíro Medrado;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministérío dos
Transportes para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento Nacional de Obras de Saneamento: um cargo de Motorista, código CT-4ül.12. C, ocupado por José
Soares da Costa, mantido o regime jurídico do servidor;
V - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Indústria e do Comércio para o Qua~
dro de Pessoal - Parte Permanente
- do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado:
um cargo de Escriturário, código ....
AF-2ü2.1ü.B, ocupado por Nara Nadila Soares de Albuquerque, mantido
o regime jurídico da servidora;
VI - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do
Exército para iguais Quadro e Parte da Superintendência Nacional do
Abastecimento: um cargo de Escritu-
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rário, código AF-2ü2.1ü.B, ocupado por
Diana Eutímia de Oliveira Alvarenga,
mantido o regime jurídico da servidora;
VII - do Quadro de Pessoal - Parte Especial ~ do Ministério da Educação e Cultura para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária: um cargo de Engenheiro-Agrônomo. código
.
TC-lü1.2ü.A, ocupado por Flávio de
Carvalho Filho, mantido o regime jurídico do servidor;
VIII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para iguais Quadro e Parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária: um cargo de
Engenheiro-Agrônomo, código
.
TC-lü1.21.B, ocupado por Albino
Fonseca da Silva Netto, mantido o
regime jurídico do servidor;
IX - do Quadro Suplementar de
Pessoal da Caixa Econômica Federa!
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Edu~ção e Cultura: um cargo de Oficíal de Administração, código
.
AF-2ül.14.B, ocupado por Pedro Paulo Colin GilI;
X - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
para iguais, Quadro e Parte do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem: um cargo de Assistente Comercial, código AF-lüS.12.A, ocupado
por José Espedlto de Araújo;
XI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal -,- Parte Permanente
- do Departamento de Policia Federal:
a) um cargo de Estafeta, código ...
CT-2ü4.7, ocupado por Marcondes
Adelino Telles;
b) um cargo de Telegrafista, código CT-2ü7.12.A ocupado por Joaquim
Rodrigues;
XII - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, para o Quadro
de Pessoal do Departamento de Imprensa Nacional: um cargo de Tesoureiro-Auxiliar de la Categoria, ocupado por Luzia Montenegro Gayer;
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XIII -

DO PODER EXECUTIVO

do Quadro de Pessoal do

extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Qua-

dro de Pessoal -

Parte Permanente

do Ministério dos Transportes:
a)

um cargo de Motorista, código

CT-401. 8. A, ocupado
Mariano;
b)

por

Francisco

um cargo de Eletricista-Instala-

dor, código A-B02.8.A, ocupado por
Carlos Alberto do Rego;
XIV - do Quadro de Pessoal Ex-

tinto - Parte Especial - da Estrada
de Ferro Tocantins para o Quadro de
Pessoal do Ministério

dos Transpor-

tes: um cargo de Tesoureiro-Auxiliar

de 2~ Categoria, ocupado por Henrique Leopoldíno de Farias;
XV - do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal do Ceará
para o Quadro de Pessoal Parte
Permanente - do Ministério das Minas e Energia: um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.1
ocupado por Vanda Machado Viana de
Mesquita, mantido o regime jurídico
da servidora;
XVI - do Quadro de Pessoal Parte Permanente
da Comissão
Nacional de Energia Nuclear para
iguais Quadro e Parte do Mínistério
das Minas e Energia: um cargo de
Oficial de Administração, código ...
AF-201.12.A, ocupado por Vera Pessoa Lopes, mantido o regime [urídíco da servidora;
XVII - do Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Pernambuco para idêntico Quadro da
Universidade Federal do Rio de Janeiro: um cargo de Assistente Social,
código TC-1301.22.C, ocupado por
Semíramís de Araújo Santiago;
XVIII - do Quadro de Pessoal Parte Especial - do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
para idênticos Quadro e Parte do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem; um cargo de Motorista, código CT-401. 8. A ocupado por Ermídia Ferreira de Melo.
Art. 20 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas administrativas
vigentes.

Art. 30 Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os
orçamentos dos órgãos para onde foram aqueles cargos movimentados
consignem os recursos necessários ao
pagamento das despesas resultantes
do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 40 Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 10 serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da
publicação deste Decreto, aos órgãos
de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 50 Fica retificado de Arnaldo
Gonzaga para Arnaldo Calazans o
nome do ocupante do cargo de Servente, código GL- 104.5, redístrtbuido
do Quadro de Pessoal do Ministério
dos Transportes para o do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, conforme Decreto n'' 71.400,
de 20 de novembro de 1972, publicado
no Diário Oficial de 21 seguinte.
Art. 60 Este Decreto en trará em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
AI/redo Buzaid
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
Mano David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Conjúcio Pam-ptonà
Júlio Barata
Mário Lemos
Marcus Vinícius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Juníar
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
DECRETO N° 71.814 - DE 7
FEVEREIRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Medicina de Campos, Estado do
Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o urtiga 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969, tendo em víara o
que consta do Processo n'' 204.128-72

Acos

DO ;PODER

do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1'1 E' concedido reconhectruento â Faculdade de Medicir:a de Car::1pos mantida pela Fundação Benedito
Pereira Nunes, com sede na cídaae de
Campos, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de _sua publicaç~o! revogadas as disposlçoes em contrário.
Brasília 7 de fevereiro de 1973;
152'1 da' Independência e 85~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Conjúcio Pamplona

DECRETO N'I 71.815 - DE
FEVEREIRO DE 1973

7 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Administrativas de
ccnonmas. mantida pela Fundação
Universitária do Planalto Norte Catarmense - Canoinhas - se.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei numero
5.-540, de 28 de novembro de 1968. alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em VISta o
que consta do Processo n'' 272.212-'12,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamente da Faculdade de Ciências Administrativas de Canoinhas, mantida
pela Fundação Universitária 10 Planalto Norte Catarlnense, com sede na
cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina.
.
Art. 2° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Ccnfúcia Pamplona

DECRETO N° 71.816 - DE
FEVEREIRO DE 1973

7 DE

conceae

reconhecimento ao curso de
Ciências Ocntaõeís da
Escola de
Economia da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos, São Leopoldo, Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artâ-
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so 81 item III, da Constituição, de

acord~ com o artigo 47, da Lei n'l5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n'' 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo n'' 262.880-71 do
Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1'1 E' concedido reconhecímento
ao curso de Ciências Contábeis da Escola de Economia da Universidade do
Vale do Rio dos Sinos, mantida pela
Sociedade Antônio Vieira, com sede na
cidade de São Leopoldo, Estado de Rio
Grande do Sul.
Art. 21' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152'1 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona
DECRETO N9 71.817 FEVEREIRO DE

DE 7 DE;

1973

Concede reconhecimento ao curso de
Geoçratui da Faculdade de Filoeotía,
Ciências e Letras, mantida pela Fundação Educacional Rosemar Pnr.enteZ, Barra do Pirai, Estado do Rio·
de Janeiro.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Prot. GM-BSB OOU 152
de 1973 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimenot ao curso de Geografia da Faculdade
de Filosofia, ciências e Letras de Barra do Pirai, mantida pela Fundação
Educacional Rosemar Pimentel, com
sede na cidade de Barra do Pirar. Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152'1 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Cotüúcío Pamplctui
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7

DE

1973

Díspóe sobre a utilização de GruposTarefa no Ministério da Saúde

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica o Ministério da Saúde
autorizado a utilizar Grupos-Tarefa
Do desenvolvimento de programas e
projetos relacionados com suas atividades prioritárias.
Art. 2.° Os Grupos-Tarefa serão
integrados por especialistas e coadjuvades por quantos servidores administrativos se façam necessários.
Parágrafo único. Cada Grupo-Tarefa será dirigido por um Superintendente e a forma de funcionamento
será estabelecida no ato de constituiçâo.
Art. 3.° Os integrantes do GrupoTarefa serão retribuídos em caráter
eventual, mediante recibo, na forma
da legislação vigente.
~ L"
A retribuição a que alude
este artigo é inacumulável com as
gratificações pela representação de
gabinete e pelo exercício em regime
de tempo integral e dedicação exclusiva e serviço extraordinário a este
vinculado, cujo pagamento será suspenso enquanto durar a participação
nos trabalhos do Grupo-Tarefa, salvo
o direito de opção.
§ 2.° Os ocupantes de cargo em
comissão e função gratificada, bem
assim os que exercerem encargo específico em gabinete, somente poderão integrar Grupo-Tarefa quando
houver correlação entre suas atribuições normais e as do Grupo-Tarefa.
Art. 4.° A retribuição pela participação nos trabalhos do Grupo-Tarefa não poderá ser superior aos valores correspondentes aos vencimentos dos cargos de atividades correlatas do sistema de classificação instituído pela Lei n.s 3.780, de 12 de julho de 1960.
Parágrafo único. No caso do Supervisor, o valor total de retribuição
não poderá ultrapassar o limite máximo legalmente fixado, em caráter
geral, para os ocupantes de cargos
incluídos no sistema de que trata a
Lei n." 3.780, de 12 de julho de 1960.

EXECUTIVO

Art. 5.° Os Grupos - Tarefa serão
constituídos, por proposta do Secretário-Geral, mediante portaría do Ministro de Estado, após aprovação pelo
Presidente da República, em cada
caso, do respectivo projeto e se extinguirão, automaticamente, com a conclusão dos trabalhos programados.
Parágrafo único. Os pedidos de
autorização para a constituição de
Grupos-Tarefa serão encaminhados à
Presídêncía da República por intermédio do órgão Central do Sist-ema
de Pessoal Civil da Administração
Federal e deles deverão constar o
número e a qualífícação dos respecttvos integrantes, bem como o valor da
retribuição a ser paga em cada caso.
Art. 6.° A despesa com os GruposTarefa a que se refere este Decreto
será atendida pelos recursos orçamentários próprfos do Ministério da
Saúde.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Lemos

DECRETO N.O 71.819 - DE 7
FEVEREIRO DE 1973

DE

Autorzza o Serviço do Patrimônio da
União a receber em doação terreno
que menciona e dâ outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com os artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1.° Fica o Serviço do Patrímônío da União autorizado a receber
uma área de terras medindo
.
105.757,50m2 (cento e cinco mil, setecentos e cinqüenta e sete metros e
cinqüenta decímetros quadrados) situada no Bairro da Gameleíra, na
Cidade de Belo Horizonte, que o Estado de Minas Gerais pela Lei Estadual n." 4.172, de 12 de maio de 1966,
alterada pela de n.v 5.661, de 29 de
abril de 1971, quer transferir à União
a título de doação.
Art. 2.° O terreno a que se refere
o artigo anterior será distribuído ao
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Ministério da Educação e Cultura,
para que nele seja mantido um Centro Regional de Pesquisas Educacionais.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Antonio Dettrm. Netto
Contucto Pamptona

DECRETO Nl,l 71.820
FEVEREIRO

DE

DE 7 DE

1973

Aprova a constituiçâo da ARSA
Aeroportos do Rio de Janeiro S. A.
e dá outras providências,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
::'9, da Lei número 5.580. de 25 de maio
de 1970, decreta:
Art. III Fica aprovada a constituí;
ção da ARSA Aeroportos do Rio de
Janeiro S, A.. de conformidade com
os Estatutos que este acompanha.
Art. 29 A Comissão Coordenadora
do Projeto Aeroporto Internacional CCPAI - deverá transferir, mediante
termo, para a ARSA, a Importância
relativa à integralização do capital, a
que se refere o Artigo 10 dos Estatu,
tos ora aprovados.
Art. 39 O Ministério da Aeronáutica fica autorizado a:
I - transferir à ARSA a admímstração, operação e a exploração empresarial dos atuais aeroportos do Ga.,
leão, Santos Dumont e de Jacarepa;
guá, situados no Estado da Guanaba,
ra, e à medida que for sendo ultima,
do, o novo Aeroporto Internacional
do Galeão;
n - regular, mediante portaria, os
percentuais dos recursos a que se re,
rem os itens I e II do artigo 99, dos
Estatutos, até a absorção definitiva
dos aeroportos citados no item anterior.
Parágrafo único. A AR8A assumirã, gradativamente, os encargos de que
trata este artigo, mediante portaria
do Ministro da Aeronáutica, em que
devem ser especificadas as áreas e
as atribuições da Sociedade, bem como as condições gerais de exploração.
Art. 4.° Durante a execução das

obras da primeira etapa do novo Ae~
roporto Internacional do Cialeão, con_
tínuará a Comissão Coordenadora do
Projeto Aeroporto Internacional
CCPAI -r-, com as atribuições deffrn,
das nos Decretos números 69.834, de
23 de dezembro de 1971, excetuadas as
dos itens "a" e "c" do seu artigo 5Q,
e 70.909, de 31 de julho de 1972.
Parágrafo único. A CCPAI será
progressivamente desativada, à medida que a ARSA for assumindo as
suas atribuições, até a completa extinção mediante portaria do Ministro
da Aeronáutica.
Art. 59 As atuais atribuições do Presidente da CCPAI passam a ser exer,
cldas pelo Presidente da ARSA, sem
prejuízo do funcionamento da Comíssão, até a sua extinção.
Art. 69 A ARSA - Aeroportos do
Rio de Janeiro Sociedade Anônima,
entidade da Administração Indireta
da categoria de que trata o artigo 59,
Inciso In, do Decreto-lei número 200,
de 25 de fevereiro de 1967, alterado
pelo Decreto.Ieí número 900, de 29 de
setembro de 1969, é vinculada ao Ministério da Aeronáutica a cujo Minis.
tro compete a designação do Repre
sentante às assembléias e a supervisão, de conformidade com o título
I V do mesmo Decreto.lei.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília; 7 de fevereiro de 1973;
~529
da Independência e 85 Q da
República.
f!:MtLIO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto
J. A raripe M acêdo

FSTATUTOS DA "AR8A" - AEROPORTOS DO RIO DE JANElc
RO S. A.

CAPíTULO 1
Da

Denominação, Sigla, Sede, Vinculação, Objeto e Duração
SEÇÃO I

Da

Denomínaçtio, Sigla, Sede
e Vinculação

Art. 1." Sob a denominação de
Aeroportos do Rio de Janeiro S. A.,
que adotara a sigla "ARSA", é cons-itutda, nos termos da Lei n" 5,580,
de 25 de maio de 1970, uma soctedae de economia mista, por ações.
c
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Art. 2°. A "ARSA" é vinculada
ao Ministério da Aeronáutica, competindo ao respectivo Ministro de
Estado a supervisão de suas atividades, de acordo com as normas estabelecidas nu Título IV. do Decreto-lei

TI.O 200, de 25 de fevereiro de
1967, alterado pelo Decreto-lei ns
900, de 29 de setembro de 1969.
Art. 3°, A "ARSA" tem sede e
foro na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara.
Art. 4°. A "ARSA" reger-se-á pela
r.e: n'' 5.580, de 25 de maio de
1970, pela Lei das Sociedades Anônimas, legislação que lhe for aplicável e pelos presentes Estatutos.

SEÇÃO II

Do Objeto e Duração

Art . 5°, A "ARSA" tem por objeto
a implantação, administração, operação e exploração industrial e co-

mercía.. do novo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, bem como

a realização de quaisquer atividades
correlatas ou afins, podendo estender as suas atividades a outros aeroportos existentes OU que venham
9,
ser criados na região geo-econômica do Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro.
:i
1°. A incorporação, exploração,
administração, manutenção e expansão do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro, pela Sociedade, obedecerão, a planos por ela organizados, aprovados pelo Ministério da
Aeronáutica, em nome da União.
§ 2°. Não se incluem nos serviços
neroportuàrios previstos neste artigo os pertinentes à Proteção ao Vôo,
às Telecomunicações e à Meteorologia Aeronáutica, podendo, entretanto, realizá-los mediante convênios a
critério do Ministério da Aeronáutica..

Art. 6°. Nâo se aplica à "ARSA",
por expressa disposição do artigo 3.°,
da Lei n- ti. 580, de 25 de maio de
1970, o disposto no artigo 38, incisos 10 e 3°. do Decreta-lei n'' 2.627,
de 26 de setembro de 1940.
Art. 7°. O prazo de duração da
Sociedade é indeterminado.
Art. dO .'\5 atividades executivas
da "ARSA" serão objeto, sempre que
possível, e for da conveniência da
sociedade, de realização indireta,
mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada sufi-

EXECUTIvO

cientemente desenvolvida e capacitada.
§ 10. Poderão ser objeto de realização indireta, planejamento, projeto, execução e fiscalização de obras
para implantação e expansão dos
Aeroportos sob a responsabilidade
da "ARSA". bem como trabalhos
executivos e de assessoria referentes
às operações dos Aeroportos.
§ 2°. A aplicação desse critério
está cor.dícionada, em qualquer caso
aos interesses da Sociedade e às con~
veniêncías da segurança nacional.
CAPíTULO II
SEÇÃO ÚNICA

Dos Recursos Financeiros

Art. 9°. Os recursos financeiros de
que a Sociedade poderá dispor para
o. realização dos seus fins, são além
aos advindos das operações empresariaís, os provenientes de:
1 Tarifas aeroportuárias arrecadadas nos aeroportos por ela admímstrados, com exceção daquelas
relativas a' uso das telecomunicações e proteção ao vôo:
II - outras tarifas ou émolumentv.::. que venham a ser aprovados pelo
Minístérío da Aeronáutica;
TIl - prestação de serviços realizados mediante acordos, convênios ou
contratos nrmados com órgãos govemamentais ou empresas públicas e
privadas;
IV -' operações de crédito reali-

zadas, juros de depósitos bancártos,
venda de bens patrimoniais, donatíVOs e rendas eventuais;
V - créditos especiais que lhe for am destinados pelo Poder Executivo, para investimento em obras aeroportuárfas .
VI - verbas orçamentárias e recursos do Fundo Aeroviário a ela destinados pelo Ministério da Aeronáutica;
VII - outros recursos.
CAPíTULO III
SEÇÃO ÚNICA

Do Capital SOcial, das Ações e dos
Acionistas

Art. 10. O capital social inicial da
Sociedade será de Crg 100.000.00000
(cem milhões de cruzeiros), divididos
em 100.000.000 (cem milhões) de
ações ordinárias nominativas do valor
de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma
subscritas totalmente pela União, ~
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integralizadas, no ato, mediante a
incorporação de recursos investidos no
Projeto de Construção do Aeropor~o
Internacional, vinculado ao Ministerio da Aeronáutica, na forma do parágrafo primeiro do artigo 51? da Lei
nc 5.580, de 25 de maio de 1970, correspondente a crs 97.149.257,00 (noventa e sete milhões, cento e quarenta
e nove mil, duzentos e cinqüenta e
sete cruzeiros) e Cr$ 2.850.743,00 (dois
milhões, oitocentos e cinqüenta mil,
setecentos e quarenta e três cruzeiros) , em dinheiro, através de transferência de fundos por parte da Comissão Coordenadora do Projeto Aeroporto Internacional (CePAI).
Art. 11. Os aumentos de capital
social serão realizados:
I - Mediante subscrição pela União,
através de recursos especificamente
destinados, ou através de incorporação
de bens, instalações, máquinas e direitos que possuir, relacionados com
os objetivos da Sociedade ou com a
realização de quaisquer atividades correlatas ou afins, de acordo com o
artigo 79, combinado com o artigo 4°,
inciso II, todos da Lei n'l 5.580, de
25 de maio de 1970;
II - mediante subscrição particular
ou pública;
lU - pela incorporação de fundos
de reservas disponíveis, e pela reavaIlação do seu Ativo, nos casos previstos em lei.
Parágrafo único. Nos aumentos de
capital, a União subscreverá o número
suficiente de ações ordinárias, a fim
de manter a sua condição de acionista
majoritário.
Art. 12. As ações da Sociedade se.
rão ordinárias e preferenciais, nominativas ou ao portador.
~ 1'1 Cada ação ordinária terá direito
a um voto nas deliberações sociais.
§ 29 As ações preferenciais, sem direito a voto, terão preferência no
reembolso do capital.
§ 39 Observados os limites legais, as
ações preferenciais poderão ser convertidas em ações ordinárias e viceversa, mediante deliberação da Assembléia Geral.
§ 4'1 Mediante solicitação do acionista. as ações preferenciais, depois de
integralizadas, poderão ser convertidas
de nominativas, ao portador e viceversa.
§ 5° A Sociedade poderá emitir tibules múltiplos de ações e, ainda, cautelas provisórias, que as representem,
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obedecidas as disposições legais, podendo os agrupamentos ou desdobramentosde ações ser deliberados pela
Diretoria, à vista de solicitações dos
acionistas, por conta de quem correrão as despesas correspondentes, de
conformidade com tabela fixada pela
Assembléia Geral.
§ 69 Os títulos ou certificados representativos de ações serão assinados por
dois diretores ou por dois procuradores constituídos para este fim.
CAPíTULO IV
Da Administração Social

SEÇÃo

ÚNICA

Da Diretoria Executiva

Art. 13. A "ARSA" será administrada por uma Diretoria Executiva
composta dos seguintes membros:
I - 1 (um) Presidente;
II - 1 (um) Diretor de Administração;
III - 1 (um) Diretor de Operações.
§ 1'1 O Presidente será nomeado pelo
Presidente da República, mediante
indicação do Ministro de Estado da
Aeronáutica .sendo demissível ad
nutum.
§ 2'1 O Diretor de Administração e
o Diretor de operações serão eleitos
pela Assembléia Geral.
§ 39 Os Diretores serão escolhidos
den tre brasileiros na tos, domiciliados
no País e POSSuidores de ilibada reputação e notória experíêncía técnica ou
administrativa em matéria de aeronáutica, aeroportos ou atividades
afins.
§ 4'1 O mandato dos Diretores será
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução e será prorrogado automaticamente até a posse dos novos membros.
§ 5'1 Cada Diretor, para garantia de
sua gestão, caucionará 200 (duzentas)
ações próprias ou de terceiros, caução
esta que subsistirá até a aprovação
dos atos de sua gestão pela Assembléia Geral.
§ 69 Os Diretores tomarão posse na
Assembléia Geral que os eleger mediante termo lavrado em livro próprio.
§ 79 Os Diretores exercerão o cargo
em regime de tempo integral e de
dedicação exclusiva ao serviço da Sociedade.
§ 8° A remuneração dos membros da
Diretoria ser áfíxada pela Assembléia
Geral, vedado o seu pagamento bem
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como o de gratificações e percentagens, quando não estiverem no exercicio do cargo.
Art. 14. li": da competência da Dire-

toria o exercício das funções de administração e o desempenho dos poderes
que a lei e estes Estatutos lhe conferem para assegurar o eficiente funcionamento da Sociedade, competindo-lhe especialmente:
I - Cumprir e fazer cumprir os
Estatutos Sociais, a legislação aplicável à Sociedade, as deliberações das
Assembléias Gerais, e o seu Regimento

Interno;
I1 - aprovar os regulamentos e os
planos de classificação de cargos e
de remuneração de pessoal;
IH - aprovar os planos de obras e
as normas necessárias à contratação
e execução c:4! serviços e aquisição de
materiais e equipamentos;
IV
convocar as Assembléias
Gerais;
V - aprovar planejamentos, orçamentos e programações financeiras;
VI - resolver sobre todos os demais
negócios que não constituam atribuições específicas de cada Diretor ou
da competência privativa da Assembléia Geral.
§ 1° A Diretoria reunir-se-á ordinariamente 1 <uma) vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada
pelo Presidente.
~ 29 As deliberações da Diretoria
serão tomadas por maioria de votos,
e constarão de atas lavradas em livro
próprio, cabendo ao presidente, além
do voto comum, o de qualidade.
Art. 15. O Presidente será substituído em suas ausências e impedimentos ocasionais por um dos diretores por ele designado, o qual, no
período de substituição, terá direitos
e obrigações idênticas aos do PreSIdente.
Art. 16. Além dos casos de renúncia e morte, será considerado vago o
cargo do Diretor que deixar o respectivo exercício por mais de 30 <trinta)
dias, sem motivo justificado.
Parágrafo único. ocorrendo vacância de cargos, será nomeado ou eleito
substituto, na forma estabelecida nos
parágrafos 1.0 e 2.°. do artigo 18, c.onforme
caso, o qual completara o
mandato do substituído.
Art. 17. ~ da competência do Presidente:
I - Representar a Sociedade, ativa
e passivamente, em juizo ou fora dele;

°

II - superintender, dirigir, coordenar, orientar e controlar todas as atividades da Empresa;
III - convocar e presidir as reuniões da Diretoria e das Assembléias
Gerais, Ordinárias e Extraordinárias,
ressalvados os casos estabelecidos na
Lei das Sociedades Anônimas;
IV - promover o recrutamento, a
seleção e o treinamento do pessoal
necessário às diversas atividades da
Empresa;
V - admitir, contratar, comissionar, requisitar, classificar, promover,
transferir, licenciar, premiar, punir e
demitir empregados da Sociedade nos
termos do regulamento, podendo efetuar delegações;
VI - contrair, em nome da Empresa, mediante autorização da Assembléia Geral, empréstimos de fontes
internas e externas;
VII - assinar atos, contratos e
convênios;
VIII - movimentar os recursos financeiros da Sociedade, assinando,
juntamente com o Diretor de Administração, ressalvado o disposto no
parágrafo único deste artigo, todos os
atos que importem responsabilidade
financeira ou patrimonial da Empresa;
IX - manter todas as relações necessárias com entidades públicas e
privadas, nacionais e internacionais,
relativamente aos interesses e atividades da Empresa;
X - autorizar arrendamentos, permissões e concessões de serviços, segundo normas estabelecidas em regulamento;
XI - autorizar a realização de licitações e decidir quanto aos respectivos resultados, segundo normas próprias;
XII - autorizar a alienação de bem
móveis, máquinas, equipamentos e
materiais não necessários às atividades sociais;
XIII - autorizar a realização de
despesas, segundo normas próprias;
XIV - submeter à Diretoria os
planos das atividades sociais, orçamentos, balanços e relatórios;
XV - assinar com o Diretor Administrativo os títulos e certificados representativos das ações da "ARSA";
XVI - constituir procuradores ad
juditia ou ad negotia, sempre que julgar necessário aos Irrteresses da Empresa;
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XVII - promover o encaminhamento sistemático ao Ministro de Estado da Aeronáutica, dos relatórios,
boletins, balanços e informações que
permitam o acompanhamento das atividades sociais, nos termos da lei
vigente;
XVIII - promover o desenvolvimento de pesquisas, estudos e análises para a determinação das metas
da Empresa e política dos negócios
para a plena consecução dos objetivos
sociais;
XIX - promover, superintender e
tomar todas as providências necessárias à elaboração e atualização dos
Planos Diretores dos Aeroportos, bem
como ao acompanhamento dos projetos e da ímplantaçào das obras de
expansão aeroportuária;
XX -' coordenar as atividades dos
diretores;
.
XXI - promover gestões no sentido
de que os aeroportos sejam operados
com rendimentos derivados da sua
utilização;
XXII - assegurar que os aeroportos
sejam mantidos e operados com segurança e eficiência;
XXIII - manter contínuos estudos
das mudanças tecnológicas e desenvolvimento de novos modelos de transportes aéreos a fim de aquilatar necessidades das companhias aéreas na
parte que afetar os aeroportos:
XXIV - integrar as atividades de
operação e manutenção com novas
atividades de construção atinentes às
obras ou expansão dos aeroportos;
XXV - realizar outras atividades
necessárias à plena consecução dos
objetivos sociais;
Parágrafo único. Os cheques, ordens
de pagamento. endossos e aceites de
títulos cambiais e cartas de crédito,
em qualquer espécie de moeda, poderão ser assinados por um Diretor e
um procurador, ou, ainda, por dois
procuradores .
Art. 18. É da competência do Diretor de Administração:
I - Dirigir. supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades
administrativas, financeira e comerciais da Empresa:
II - providenciar o recrutamento,
a seleção e o treinamento do pessoal
necessário aos quadros da Empresa;
111 - promover a distribuição do
pessoal nos diversos órgãos componentes da estrutura administrativa
da sociedade, segundo plano;

EXECUUV0

161

IV - exercer todas as demais funções relativas à administração de pessoal, de acordo com o respectivo regulamento;
V - zelar pela guarda dos valores
da Empresa;
VI - promover a elaboração de
balancetes, balanços, demonstrações e
demais documentos contábeis;
VII - promover o tombamento,
registro e controle de todos os bens
patrimoniais mobiliários e imobiliários;
VIII - secretariar as reuniões da
Diretoria e lavrar as respectivas atas;
IX - autenticar os livres da Empresa e assinar os respectivos termos de abertura e encerramento;
X - coordenar a elaboração das
propostas orçamentárias e das programações financeiras e exercer os
respectivos controles de execução;
XI - elaborar relatórios das atividades sociais em conjunto com o
Diretor de Operações;
XII - assinar juntamente com o
Presidente todos os atos que importem responsabilidade financeira ou
patrimonial da Empresa, bem como
os títulos ou certificados representativos de ações, ressalvado o disposto
no parágrafo único do artigo 16;
XIII - analisar as atividades comerciais exercidas pela Administração e pelos usuários dos aeroportos
a fim de .estabelecer requisitos para
instruções e regulamentações;
XIV - analisar relatórios de atividades, prognósticos, outros dados, reclamações do público. e de usuários,
promovendo as medidas e procedimentos que julgar necessários à.
maior eficiência dos serviços;
XV - participar de estudos para
implantação, ampliação e melhoramento das instalações e serviços dos
aeroportos;
XVI - manter um efetivo programa de relações com as empresas de
serviços aéreos e outros usuários dos
aeroportos;
XVII - promover a realização de
todas as demais atividades administrativas, financeiras e comerciais necessárias ao eficiente funcionamento
dos aeroportos.
Art. 19. E' da competência do Diretor de Operações:
I - Dirigir, supervisionar, orientar..
e controlar as atividades de operação, manutenção e segurança;
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11 -- colaborar com os órgãos competentes da Empresa no estabelecimento de metas e objetivos a fim
de assegurar que as responsabilídades e procedimentos relativos à operação, manutenção e segurança sejam claramente definidos;
.
UI -- revisar objetivos e procedimentos para prover reajustamentos e
implementações e assegurar permanente eficiência e ótimo desempenho
das atividades operacionais;
IV __ avaliar equipamentos e sistemas através de estudos, análises de
relatórios e inspeções do desempenho
do pessoal, tomando as necessárias
providências à otimização dos serviços operacionais;
V -- promover a realização de programas de revisões dos equipamentos de infra-estrutura a fim de assegurar a permanente eficiênciá operacional;
VI - discutir e aprovar programas
de trabalho e o desenvolvimento dos
orçamentos correspondentes a fim de
assegurar uma adequada distribuição
de recursos entre as suas unidades
de serviço;
VII promover controle e adequados registros dos custos operacionais, assegurando que as despesas
sejam mantidas dentro dos limites
autorizados;
VIII - promover pesquisas, estudos, análises e preparação de planos
de manutenção para as futuras necessidades aeroportuárias, em função
de sua expansão física e aumento do
tráfego aéreo ;
IX - promover a realização de
cursos de treinamento para o pessoal
ligado às atividades de operação, manutençãoe segurança;
X - manter permanentes contatos
com os órgãos governamentais que
atuam nas instalações aeroportuárias, a fim de prover ótima integração com os serviços operacionais;
XI - analisar relatórios de atividades, prognósticos, outros dados, reclamações do público e de usuários,
promovendo as medidas e procedimentos que julgar necessários à
maior eficiência dos serviços;
XII - participar de estudos e planejamento para implantação,
ampliação e melhoramento das instalações e serviços aeroportuários;
XIII - manter um efetivo .programa de relações com o público, empresas de serviços aéreos e outros
usuários dos Aeroportos;

XIV - administrar e promover o
controle de qualidade dos serviços
contratados;
XV - encaminhar, periodicamente
aos órgãos competentes da Empresa,
outros dados e informações estatísticas relativas às atividades de operação, manutenção e segurança;
XV! - prover os serviços de segurança com os meios necessários ao
eficiente desempenho de suas atribuições, promovendo freqüentes treinamentos do seu pessoal;
XVII - promover convênios com
órgãos públicos, em matéria de segurança, para eventual atuação desses órgãos em situações de emergência'
XVIII - promover e dirigir estudos especiais para aumentar a produtividade, melhorar procedimentos,
modificar instalações, e estabelecer
padrões de eficiência;
XIX - promover a realização de
todas as demais atividades de operação, manutenção e segurança necessárias ao eficiente funcionamento
dos Aeroportos.
CAPíTULO V
SEÇÃO ÚNICA

Da Assembléia Geral

Art. 20. A Assembléia Geral é a
reunião dos acionistas, convocada e
instalada na forma da lei e destes
Estatutos, a fim de deliberar sobre
matéria de interesse social.
Art. 21. A Assembléia Geral tem
poderes para resolver todos os negócios relativos ao objeto de exploração da Sociedade e para tomar as
decisões que julgar convenientes à
defesa desta e ao desenvolvimento de
suas operações.
Art. 22. Compete, precipuamente,
à Asssembléia Geral eleger o Diretor
de Administração, o Diretor de Operações e membros do Conselho Fiscal, na forma estabelecida nestes Estatutos, e fixar-lhes as respectivas remunerações, inclusive a do Presidente, tomar as contas das Diretorias,
examinar e discutir o balanço e o
parecer do Conselho Fiscal e resolver os casos omissos nestes Estatu-

tos.

Parágrafo único. Na fixação das
remunerações dos Diretores, serão
consideradas as condições do mercado
regional de trabalho.

.Afros

Art. 23. A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente no primeiro
quadrimestre de cada ano, após o
término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que convocada nos termos da lei ou destes Estatutos.
Art. 24. A Assembléia Geral se
constituirá com a presença de acionistas que representem. no mínimo,
51% (cinqüenta e um por cento) do
capital social com direito a voto.
Parágrafo único. As deliberações da
Assembléia Geral serão tomadas por
maioria absoluta de votos.
Art. 25. A Assembléia Geral será
presidida pelo Presidente e, nos impedimentos deste, pelo Diretor de
Operações.
Parágrafo único. O Presidente da
assembléia designará um acionista
para servir como Secretário.
representantes dos
Art. 26. Os
acionistas, para participarem da Assembléia Geral, deverão depositar na
sede da Sociedade os documentos
comprobatórios da representação, até
a véspera do dia designado para a
reunião.
CAPíTULO VI
SEÇÃO ÚNICA

Do Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros e suplentes em igual número, escolhidos
dentre brasileiros, acionistas ou não
da Sociedade.
10 Um dos membros será escolhido dentre ocupante do cargo de contador do Ministério da Fazenda.
§ 20 Além dos impedidos legalmente, não podem ser membros do Conselho Fiscal os parentes entre si.
Art. 28. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada,
anualmente, pela Assembléia-Geral
Ordinária que os eleger.
Art. 29. As reuniões do Conselho
Fiscal serão presididas por um dos
membros escolhidos pelos demais, o
qual ficará responsável pelo cumprtmento das .deliberações do Conselho.
Parágrafo único. As deliberações do
Conselho Fiscal serão tomadas por
maioria 'de votos.
ê
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Art. 30. No caso de 2 (duas) ausências consecutivas e injustificadas
às reuniões, o membro do Conselho
Fiscal perderá o mandato e será substituído pelo respectivo suplente que
completará o mandato do substituído.
Art. 31. O Conselho Fiscal terá as
atribuições e poderes fixados pela Lei
das Sociedades Anônimas.
CAPíTULO VII
SEÇÃO ÚNICA

Do Exercício Social, Balanço, Reservas
e Dividendos

Art. 32. O exercício social coincidirá com o ano civil.
Art. 33. No fim de cada exercícío
social proceder-se-á ao levantamento
do Balanço e da respectiva Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
com observância das Normas estabelecidas na LeI das Sociedades Anônimas e nestes Estatutos.
§ 10 Os lucros apurados serão. distribuídos segundo as normas estabelecidas nestes Estatutos e os prejuízos
serão suportados de acordo com as
participações no capital social.
§ 20 Dos lucros líquidos apurados,
em cada Balanço, serão deduzidas as
seguintes parcelas, pela respectiva ordem:
a) 5% (cinco por cento) para a constituição do Fundo de Reserva Legal
até que atinja 20% (vinte por cento)
do capital social;
b) percentual destinado à distribuição de dividendos às ações preferenciais;
C) 20% (vinte por cento) destinado
ao "Fundo de Investimentos e Ampllaçâo de Aeroportos";
d) percentual destinado à distribuíç â o de dividendos às ações ordinárias,
segundo o que deliberar a AssembléiaGeral por proposta da Diretoria; ouvido o Conselho Fiscal.
§ 30 Feitas as deduções estabelecidas
neste artigo, o saldo, se houver, ficará à disposição da Assembléia-Geral, que decidirá quanto à sua aplicação, ouvida a Diretoria Executiva.
§ 40 O pagamento de dividendos
será efetuado no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados da data da
publicação do Balanço.
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§ 50 Os dividendos não reclamados

pelos acionistas, no prazo de 5 (cinco)
anos, prescreverão a iavor da Sociedade.

CAPiTULO VIII
SEÇÃO ÚNICA

Da Liquidação

Art. 34. A Sociedade entrará em liquidação nos casos e segundo as normas estabelecidas na Lei das Sociedades Anônimas, competindo à Assembléia-Geral determinar o modo de liquidação e nomear liquidantes e o
Conselho Fiscal que deverão funcio-

nar durante o respectivo período.
CAPÍTULO IX
SEÇÃO ÚNICA

Do Pessoal

Art. 35. O pessoal dos Quadros da
Sociedade será admitido por concurso ou prova de habilitação, em regime empregatício subordinado à legislação trabalhista e às normas consignadas no Regulamento do Pessoal
da Sociedade.

Art. 36. A "ARSA" para a realização de suas atividades, poderá solicitar
o concurso de servidores públicos, civis e militares, através de gestão junto aos Ministérios, observada a legislação em vigor.
CAPÍTULO X
Das Disposições Transitarias

Art. 37. Os primeiros diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da
Aeronáutica.
Art. 38. A primeira Diretoria, ao
tomar posse, estará isenta da obrigação de oferecer a caução de ações.
Art. 39. Dentro de 90 (noventa)
dias contados da instalação da Sociedade, o Presidente apresentará à deliberação da Diretoria, o Projeto de
Organização Administrativa.
Parágrafo único. O Projeto devera
estabelecer a estrutura administrativa-operacfonal da Sociedade e dispor
sobre as atribuições dos respectivos
órgãos.
J.

Araripe Macedo
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DECRETO

N.O 71.821 ~
FEVEREIRO DE 1973

DE

7

DE

Autorzza a cessão do acervo do Centro de Tratoristas e do Curso de
Preparação de Economia Doméstica
Rural que menciona.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
nos termos do artigo 1.0, do Decreto
n.s 21.063, de 19 de fevereiro de 1932,
e do Decreto-lei n.v 178, de 16 de fevereiro de 1967, decreta;
Art. 1.0 E' autorizada a cessão gratuita ao Estado do Paraná e ao Município de Prudentópclis (PR), do
acervo dos bens móveis e imóveis vinculados aos serviços dos seguintes estabelecimentos de ensino subordinados ao Ministério da Educação e
Cultura:
a) Centro de Tratoristas de Iratl
(PR), ao Governo do Estado do Pa~
raná;
b) Curso de Preparação de Economia Doméstica Rural de Prudentópolis (PR). ao Município de Prudentópolis, no Estado do Paraná.
Art. 2.° Os bens a que se refere
o artigo. anterior destinam-se aos serviços dos referidos estabelecimentos
de ensino ou ao desenvolvimento de
atividades educativas de interesse da
comunidade que as entidades cessionárias manterão diretamente ou mediante convênio com outras entidades
que operem na área da educação.
Art. 3.° A cessão se efetivará mediante termo de que constarão as
suas condições e o inventário dos
bens cedidos, tornando-se nula de
pleno direito, independentemente de
ato especial, se ao acervo, no todo ou
em parte, for dada aplicação diversa
da prevista neste Decreto ou se houver descumprimento de algumas das
condições estabelecidas.
Parágrafo único. O termo de cessão
dos imóveis será lavrado na repartição local do Serviço do Patrimônio da
União, com a interveniência do Ministérioda Educação e Cultura, na
forma do artigo 74. do Decreto-lei
n.e 9.760, de 5 de setembro de 1946.
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Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antonio Delfim Netto
connuno Paraplona

é

DECRETO N° 71.822 - DE 7
FEVEREIRO DE 1973

DE

Muda a sede do li' Esquadrão tnaeuendente de Cavalaria e dá outras provi
4

âêncías,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, e de conformidade com o disposto nos arttgos
12 e 46, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica transferida a sede do
li' Esquadrão Independente de Cavala-Ia 0 9 Esqd Ind Cav) da cidade de
Guarapuava (PR) para a cidade de
São Miguel do Oeste <SC).
Art. 29 O Ministro do Exército fica
autorizado a expedir os atos neceesários a execução deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de-sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de fevereiro de 1973;
152" da Independência e 850 da
República.
EMíLIO G. MÊDICI
Orlando Geisel

DECRETO N.O 71.823 FEVEREIRO DE 1973

to n.e 66.215, de 17 de fevereiro de
1970, as seguintes diretorias:
Diretoria de Ensino Preparatório e
Assistencial;
Diretoria de Assuntos Especiais,
Educação Física e Desportos.
Art. 2.° O cargo de Diretor de Ensino Preparatório e Assistencial privativo de General-de-Divisão Combatente.
Art. 3." O cargo de Diretor de Assuntos Especiais, Educação Física e
Desportos é privativo de General-deBrigada Combatente.
Art. 4.° O Ministro do Exército
baixará os atos complementares para
a execução deste decreto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

7

DE

tceorqaniza o Departamento de Ensino e Penquaea do Ministério do
Bxerctto e dá outras providéncias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
de acordo com o artigo 46, do Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro de
HJ67, decreta:
Art. 1." Passam a integrar o Departamento de Ensino e Pesquisa. cujo
regulamento foi aprovado pelo Decre-

Orlando Geisel
l~j'!

DECRETO N." 71.824 - DE 7
FEVEREIRO DE 1973

DE

Dispoe sobre o recolhimento da Taxa
Raaomaria ünica e dá outras providênciâs.

o presidente da República, no use
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O valor anualmente cevido pelo proprietário de veículo sujeito ao pagamento da Taxa Rodoviária
única, nos termos dos Decretos-leis
n.ss 999, de 21 de outubro de 1969,
1.242, de 30 de outubro de 1972, e da
Lei n.v 5.841, de 6 de dezembro de
1972, será recolhido diretamente pelo
contribuinte à rede arrecadadora de
tributos federais, ficando este pagamento vinculado ao veículo.
§ 1.0 No caso de alienação do veículo o comprovante do pagamento da
taxa será transferido ao novo proprietário, o qual ficará obrigado a
averbá-lo junto ao órgão de trânsito
local. no prazo de trinta dias, a contar da data da aquisição.
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§ 2,° O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior sujeita
o infrator às penalidades do artigo

4.°, do Decreto-lei n." 999, de 21 de

outubro de 1969.
§ 3.° No caso de transferência do
veículo para outra Unidade da Federação não será exigido novo pagamento da Taxa Rodoviária única,
respeitando-se o prazo de validade do
pagamento anterior, obedecido o disposto nos parágrafos L" e 2.° deste
artigo.
Art. 2.° As isenções de que trata o
artigo 3.° do Decreto-lei n.v 999, de
21 de outubro de 1969, serão reconhecidas pelos órgãos de trânsito dos Es-

tados, Territórios e Distrito Federal.
Art. 3.° A renovação do licenciamento de veículos automotores será
feita nos meses de janeiro a outubro
de cada ano, obedecida a seguinte
correspondência com o algarismo final da placa de identificação:
Placa final 1 - Janeiro
Placa final 2 - Fevereiro
Placa final 3 - Março
Placa final 4 - Abril
Placa final 5 - Maio
Placa final 6 - Junho
Placa final 7 - Julho
Placa final 8 - Agosto
Placa final 9 - Setembro
Placa final O - Outubro.
Parágrafo único. No exercício de
1973, a renovação do licenciamento
dos veículos com placa de identificação terminada com os algarismos 1 e
2 poderá ser efetuada até o último
dia do mês de março; e dos veículos
com placa de identificação terminada
em 3 e 4, até o último dia do mês de
abril.
Art. 4.° O licenciamento inicial de
veículos, quando feito a partir do
mês de fevereiro, inclusive, determinará uma redução correspondente a
tantos doze avos do valor da Taxa
Rodoviária única quantos forem os
meses vencidos.
Art. 5." O pagamento da Taxa
Rodoviária única, fora dos prazos fixados neste Decreto, sujeitará o proprietário do veículo à multa correspondente ao valor do maior saláriomínlmo vigente no País.
Parágrafo único. O produto da arrecadação da multa de que trata este

EXECUTIVO

artigo terá a mesma destinação da
Taxa Rodoviária única.
Art. 6.0 Os Ministros da Fazenda
e dos Transportes, nas áreas de suas
competências, b a i x a r o instruções,
complementares ao cumprimento do
presente Decreto.
Art. 7.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de fevereiro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
ã

EMÍLIO G. MÉDICI

AnUímo Delfim Netto
Mario Dcunâ Andreazza

DECRETO

N9 71.825 DE 8 DE
FEVEREIRO DE 1973

Aprova Cláusulas que passurâo a regular as relações de entidades com
o Governo e o público em geral,
quando atendidos os pedidos de renovação de concessão cu permissão
para execução de senaços de radiodifusão sanara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item H'I. da Constituição,
e tendo em vista o disposto no item
IV, do artigo 3'?, do Decreto nv 71.136,
de 23· de setembro de 19n, decreta:
Art. 1'" Picam aprovadas as Cláusulas, que com este baixam assinadas
pelo Ministro das Comunicações, que
passarão a regular a!'. relações de entidades com o Governo e o público em
geral, quando atendidos os pedidos de
renovação de concessão ou permissão
para execução de serviços de radiodifusão sonora, na forma do Decreto
nv 71.136, de 23 de setembro de 1972.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8

1529 da

de fevereiro

Independência

de
e

1973;
859 da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

Os anexos mencionados no art. 1~
foram publicados no D.a. de 9-2-73.

AlTos

DECRETO N° 71.826 - DE 8
FEVEREIRO DE 1973
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DE

Concede a Cimento Santa Rita S .A.
o direito de iavrar calcário no Munzcípw de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Cimento
Santa Rita S. A. concessão para lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Fazenda Pinheiros, Distrito e Município de Salto de Pirapora, Estado de
São Paulo, numa área de vinte e um
hectares dezessete ares e setenta e
cinco centiares (21.1775 ha.}, delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a trezentos e cinqüenta e seis metros e trinta e seis
centímetros (356,36 m) , no rumo verdadeiro de quarenta e quatro graus
cinqüenta e quatro minutos nordeste (44"54' NE), do centro da ponte
da estrada das lavras velhas sobre o
Rio Pirapora e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: cínquenta metros (50 m) , leste (E); trinta e cinco
metros (35 m) , norte (N); cínquenta metros (50 m) , leste (E); trinta
e cinco metros (35 m) , norte (N);
ctnquenta metros (50 m) , leste (E);
quarenta metros (40 m) , norte (N);
cinqüenta metros (50 m) , leste (E);
trinta e cinco metros (35m), norte
(N); cinquenta metros (50 m) , leste
(E); quarenta metros (40 m) , norte
(N); cinqüenta metros (50m) leste
(E); trinta e cinco metros (35m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste
(E); quarenta metros (40 m) , norte
(N); cínquenta metros (50 m) , leste
(E); quarenta metros (40 m) , norte
(N); clnquenta metros (50 m) , leste
(E); trinta e cinco metros (35 m) ,
norte (N); cinquenta metros (50 m) ,
leste (E); trinta e cinco metros (35
m) , norte (N); clnquenta metros (50
m) , leste (E); quarenta metros (40
m), norte (N); cinqüenta metros (50
m) , leste (E); trinta e cinco metros
(35 m), norte (N); vinte e cinco metros (25 m) , leste (E); vinte metros
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(20 m) , norte (N); cínquenta e cínco metros (55 m) , leste (E); vinte
metros (20 rm, sul (8); trinta metros (30 m), leste (E); vinte metros
(20 m) , sul (8); trinta metros (30
m) , leste (E); vinte e cinco metros
(25 m) , sul (8); quarenta metros (40
m) , leste (E); quinze metros (15 m) ,
sul (S); vinte e cinco metros (25 m) ,
leste (E); quinze metros (15 m), sul
(S); vinte metros (20 m) , leste (E);
quinze metros (15 m) , sul (8); vinte
e cinco metros (25 m) , leste (E);
quinze metros (15 m) , sul (S); vinte
e cinco metros (25 m) , leste (E);
quinze metros (15 m), sul (S); vinte
metros (20 m) , leste (E); dez metros
(10 mj , sul (S); vinte metros (20 m) ,
oeste (W); quinze metros (15 m) ,
sul (S); vinte metros (20 m) , oeste
(W); dez metros (10 mr, sul (8);
vinte metros (20 rr», oeste (W) ;
quinze metros (15 m) , sul (8); vinte
metros (20 m), oeste (W); quinze
metros (15 m) , sul (8); vinte metros
(20 m) , oeste (W); quinze metros (15
m) , sul (S); vinte metros (20 m),
oeste (W); quinze metros (15 m) ,
sul (8); vinte metros (20 m) , oeste
(W); dez metros (lO m) , sul (8);
vinte metros (20 m)', (W); quinze
metros (l5 m) , sul (S); vinte metros (20 m) , oeste (W); quinze metros (15 m), sul (S); vinte metros
(20 m) , oeste (W); quinze metros
(l5 nn. sul (S); vinte metros (20
m) , oeste (W); quinze metros (l5
m), sul (S); vinte metros
(20 m) ,
oeste (W); quinze metros (15 m), sul
(S); vinte metros (20 m), oeste (W);
dez metros (lO m) , sul (8); vinte
metros (20 m) , oeste (W); quinze
metros (15 m) , (8); vinte metros (20
m) , oeste (W); quinze metros (l5 m) ,
sul (8); vinte metros (20 m) , oeste
(W); quinze metros (15 m), sul (8);
vinte metros (20 m) , oeste (W); quinze metros (15 m) , sul (S); vinte metros (20 m) , oeste (W); quinze metros (15 rr». sul (S); vinte metros (20
m) , oeste (W); quinze metros (15 m) ,
sul (8); vinte metros (20 rrn, oeste
(W); quinze metros (15 m) , sul (8);
vinte metros (20 m) , oeste (W); dez
metros (lO m) , sul (S); vinte metros
(20m). oeste (W); quinze metros (l5
m) . sul (S); vinte metros (20m), oeste
(W); quinze metros (15 m) , sul rS) ;
vinte e cinco metros (25 m) , oeste
(W); quinze metros (15 m) , sul (5);
vinte metros (20 m), oeste (W); vinte metros (20 m), sul (5); vinte me-

168

ATOS DO PODER

tros (20 m), oeste (W); dez metros
(la m) , sul (8); vinte metros (20
m) , oeste (W); quinze metros (15
m) , sul (8); vinte metros (20 rro,
oeste (W); quinze metros (15 m) ,
sul (8); vinte metros (20

nu, oeste

quinze metros (15 nu. sul (8);
vinte metros (20 m) , oeste (W) ;
quinze metros (15 m) , sul (S); vinte metros (20 m) , oeste (W); quinze metros (15 mi. sul (8); vinte metros (20 m) , oeste (W); dez metros
(W);

(10

m) ,

sul (8); vinte metros

m) , oeste

(W);

quinze

metros

(20
(15

m), sul (8); quinze metros (15 m) ,
oeste (W); quinze metros (15 m) , sul

(8); vinte e cinco metros (25 m) ,
oeste (W): dez metros (la m) , norte (N); dez metros (10 mj , oeste
(W); quinze metros (15 m) , norte
(N); vinte metros (20 m) , oeste (W);
quinze metros (15 m) , norte (N);
quinze metros (15 m) , oeste (W);
'Quinze metros (15 m) , norte (N) ;
vinte metros (20 mj , oeste (W) ;
quinze metros (15 mi, norte (N) ;
quinze metros (15 m) , norte
(N);
quinze metros (l5 mi, oeste (W);
quinze metros (15 nu, norte (N) ;
vinte metros (20 m) , oeste (W);
quinze metros (l5 m) , norte (N);
vinte metros (20 m) , oeste (W) ;
quinze metros (15 m) , norte (N);
vinte metros (20 m) , oeste (W);
qu!nze metros (15 m), norte
(N) ;
quinze metros (15 m), oeste (W); dez
metros (lO m) , norte (N);
quinze
metros (15 m), oeste (W); quarenta
e cinco metros (45 m) , norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Deereto.
Parágrafo umco . Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n'' 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
ns 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
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lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcríto no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-5.577-64) .

Brasília, 8 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.827 - DE 8
FEVEREIRO DE 1973

DE

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAs.
O Presidente da República, usando da atrfburçâo que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
t: nos termos do artigo 5°, in fine,
da Lei n'' 3.890-A, de 25 de abril de
1961, modificada pela Lei n- 4.400,
de 31 de agosto de 1964, decreta:
Art. 1°. Fica aprovada a alteracão introduzida no artigo 5°, dos
Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS, sociedade de economia mista com sede
em Brasília e constituída na forma
da Lei na 3. 890-A, de 25 de abril de
1961, conforme deliberação de sua
Assemblêi-, Geral Extraordinária reahzada erro 22 de novembro de 1972, o
qual passará a ter a seguinte redaçao:
"Art. 5.0 O capital social é de
Cr$ 6.126.252.069,00 (seis bilhões,
cento e vinte e seis milhões, duzentos e cinqüenta e dois mil e sessenta e nov-. cruzeiros), dividido em
e 020.177. \';l2~ (seis bilhões, vinte milhões, cento e setenta e sete mil, no-
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veoentas ~ vinte e nove) ações ordinárias, 9.123.657 (nove milhões,
cento e vinte e três mil, seiscentas e
cinqüenta e sete) ações preferenciais
- Classe "A" e 96.950.483 (noventa
e seis milhões, novecentas e cinqüenta mil, quatrocentas e oitenta e três)
ações preferenciais - Classe "B",
no valor nominal de Cr$ 1,00 (hum
cruzeiro) cada uma".
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
i..rasilia, 8 de fevereiro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.828 - DE 8
FEVEREIRO DE 1973

DE

Altera o g ?,C, do artigo 1°, do Decreto n.O 71.576, de 18 de dezembro
de 1972.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição
decreta:
Art. I". O parágrafo 2°, do artigo
1°, do Decreto n- 71.576, de 18 de
dezembro de 1972, passa a ter a seguinte redação:
"§ 2°. Para dar execução ao determinado 110 parágrafo anterior, fica nomeado Interventor Administrativo nos serviços públicos de energia elétrica do Município de Itabaiana, Estado de Sergipe, o Assistente Jurídico Plínio Marques Netto, e
para seu substituto, nas faltas ou
impedimentos ocasionais, o Economista, nivel 22-C, José Ambrosíno da
Silva, funr-Ionártos federais que desempenharâc as suas funções de
acordo com as, instruções que forem
expedidas pelo Ministério das Minas
~ Energia".
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas ac disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1973;
152° tia Independência e 85° da
República.
EMíLIO ex. MÉDICI
AntôniJ Dias Leite Júnior

DECRETO N.? 71.829 - DE
FEVEREIRO DE 1973

169
8 DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providéncws.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e Lendo em vista o que dispõem o artigo 'J9,
§ 2.°, do Decreto-lei TI.O 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e o artigo 2.°, do Ato
Complementar n.s 52 de 2 de maio de
1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistribuidos, na rcr.,
ma abaixo indicada, os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das -zolações Exteriores para idênticos Q~a
dro e Parte do Ministério da Saúde,
1 (um) cargo de Documentarista, código EC-302.20.B, ocupado por Haydeé Marina da Silva Pereira Bíssoll:
H - Do Quadro de Pessoal do 'Ministério da Agricultura para idêntico
Quadro Parte Permanente ~ (.;0
Instituto de Previdência e Asrsistencia dos Servidores do Estado, mantido
o regime jurídico dos servidores:
a) da Parte Permanente:
3 (três) cargos de Escriturário, código AF-202.10.B. ocupados por Galba Campello de Carvalho, Adélia de
Albuquerque Monteiro e Edgard da
Silveira;
1 (um) cargo de Escrtturárto, código
AF-202. 8 ..A, ocupado por Fernando
Secco da Silva;
1 (um) cargo de Oficial de Administração, código AF-201.14.B, ocupado
por Felíclano Osório;
1 (um) cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12. A, ocupado por João Carneiro;
b) da Parte Especial (Lei n.s 4.069
de 1962):
2 (dois) cargos de Oficial de Adnunlstraçâo, código AF-201.12. A. OCUp3,dos por Francisco Mac-Dowell de Brito Pereira e Nair Freitas dos Santos;
c) da Parte Suplementar:
1 (um) cargo de Escriturário, código AF-202 .10. B. ocupado por Mãrio
Gomes Ramagem;
In - do Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Especial - do Ministério da Agricultura para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente - do
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, mantido o regime jundico dos servidores:
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1 (um) cargo de Escriturário, có-

digo AF-2ü2.8.A, ocupado por Marly

dos Santos Pereira;
b) 1 (um) cargo de Mestre Rural,
código P-2üB. 8, ocupado por José Ma-

ria Lamas; e
c)

1 (um) cargo de Oficial de Adc Ó d i g o AF-2ül.12. A,

ministração

ocupado por Cidá de Andrade Silva,
IV - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério da Educa-

ção e Cultura para o Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, um cargo de Escrtturárío,

código AF-2ü2.10.B, ocupado
por Leopoldo Levindo De Lucca, mantido o regime jurídico do servidor;
V - do Quadto de Pessoal - Parte

Permanente - do Ministério das Relações Exteriores para idênticos Quadro e Parte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, um cargo de Motorista, código CT-401. 8. A;
ocupado por Orlando Alves de Campos,
mantido o regime jurídico do servidor;
VI - do Quadro de Pessoal -- Parte
Permanente - do Ministério das Relações Exteriores para o Quadro Umco
de Pessoal da Universidade Federa) do
Rio de Janeiro, um cargo de Telefonista, código CT-214.6.A, ocupado por
Marlene Ramos da Silva. mantido o
regime jurídico da servidora;
VII - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Departamento
Admínístratlvo do Pessoal Civil para o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um
cargo de Bibliotecário, código
.
EC-101.20.B, ocupado por Almira Uns
de Albuquerque, mantido o regime
jurídico da servidora;
VIII - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária para idênticos Quadro e Parte do
Ministério da Marinha. mantido o regime jurídico dos servidores:
a) 4 (quatro) cargos de Marinheiro, código CT-305. 7. ocupados por
Onofre José da Silva, Lélio do Nascimento, Moisés Pontes e Jorge da Conceição; e
b) 1 (um) cargo de Foguista. código CT-304.7, ocupado por Euclides
Correa Alves;
IX - do Quadro de Pessoal - Pat-.
te Permanente - do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Justiça, um cargo de
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Assistente de Administração, código
AF-602 .16. B, ocupado por Luiz An·oônío Lins Rabelo, mantido o regime jurídíco do servidor;
X - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente
do extinto Depar-tamento dos Correios e Telégrafos, atuar
Empresa Brasileira de Correios e rcIégrafos, para idênticos Quadro e Parte do Ministério das Reíaçôes Ex r,t,' rores, um cargo de Cirurgfào-Dentrsta.
código TC-901. 20. A, ocupado por oarly de Souza Oliveira;
XI - do Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente
do extinto Depar-amento dos Correios e 'I'elegratos atuar
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, para idênticos Quadro
e-arte
do Instituto Nacional da Previdência
Social, um cargo de Oirurgtàc-Deu '8ta, código TC-901. 20. A, ocupado ror
Adalva Ramalho Leite. mantido o regime jurídico da servidora.
Art. 2.° O disposto neste ato não nomologa situação que, em virtude de
sindicância. inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula. ilegal ou cont . . . ária as normas administrativas em "Jgoro
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos -ira

redistríbutdos continuarão a perceoer

seus vencimentos e vantagens pelo.': urgãos de origem, até que os crçamenos
dos órgãos para onde foram aqueles
cargos deslocados consignem 0S recursos necessários ao pagamento das tospesas resultantes do cumprunento cio
disposto neste ato.
Art. 4.° Os assentamentos tunctonals
dos servidores mencionados no artigo
1.0 serão enviados, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publícaçâo deste
Decreto, aos órgãos de pessoal aos
Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 5.° Este Decreto entrará em '.1gor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência € 84.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aitreao Buzald
Adalberto de Barros Nunes
Jorge de Carvalho e Silva
M drio David A ndreazza
L. F. Círne Lima
conraoc Pamplona
Julio Barata
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsettz
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DECRETO N° 71.831J FEVEREIRO DE

DE 8 DE

1973

Concede reconhecimento à Escola
Superior dl:. Educação Física de
Cruzeiro, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando das acrfbuíções que lhe confere
o artigo 81, item lII, da Constituiçãc. de acorde com o artigo 47, da
Lei n'' 5.540, de 28 de novembro de
1968, 'l-lterCll:l( pelo Decreto-lei número 84":, de 9 de setembro de 1969,
ç\
tende J,il vista o que consta do
Prot. GM/BSB 000 436-73 do Minístérf da Educação e cultura, decreta :
Art. F. E:' concedido reconhecimente à nscoi; Superior de Eduoação p'ísiea dr Cruzeiro, Autarquia
Municipal, com sede na cidade de
Cruzeiro, Estado de São Paulo.
Art. 2°. Este Decreto entrará em
vigor n- data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráérasilia, 8 de fevereiro de 1973;
152° Ja Independência e 85° da

República
EMÍLlO G,

MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETa N° 71.831 FEVEREIRO DE

DE 8 DE

1973

Confisca bens da senhora Carmelita
da Silva Braga, domiciliada no Estado de Mate, Grosso, para a reparação de danos causados ao patrimôníc público. e dá outras providencias.

o Presillente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem
o artigo 8.0, do Ato Institucional
número 5, de 13 de dezembro de 1968,
F.' artdgos ;0 ;; 3° do Ato Complementar n. 42, de 27 de janeiro de 1969,
e tendo em vista o que consta dos
autos da Investigação Sumária número 366-';'1J da. Comissão Geral de
Investigações decreta:
Art.. 1°. São confiscados e incorporados ao patrimônio do Estado de
Mato Grosso, nos lermos dos artigos
I? ~ 3°, do At<J Complementar nv 42,
de 27 de janeiro de 1969, os seguintes bens de propriedade da senhora
Carmelita da, Silva Braga, brasileira, casada, ex-tesoureira da Assem(J

bléía Legislativa do Estado de Mato
Grosso:
- 100 (cem) lotes localizados no
roteamento
denominado
"Jardim
A Iamação" assim discriminados:
Lote.'> de 1 a 9 da Quadra 16
Lotes de
a 9 da Quadra 17
Lotes de i a 9 da Quadra 18
Lotes de ~ a 9 da Quadra 19
Lotes 1, 14, 15, 16 e ~7 da Quadra 25
Lotes de 1 a 19 da Quadra 26
Lotes de 1 a 20 da Quadra 27
Lutes de J. 8 20 da Quadra 28, 10teamento inscrito no Cartório do 2°
Oficio do Registro de Imóveis de
Cuiabá, ESGà,u(> de Mato Grosso, sob
n- 151. às .'JG 228 do Livro 8 ~ B.
- Imóvel da Praça Major João
Bueno, n'' 14, transcrito no Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveí., de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, sob n'' 23.871, às fls. 37 do Li-

vro 3 DO

T.
Imóvel da rua Antônio João.
58. transcrito no Cartório do 2°

Ofício do Registro de Imóveis de
Cuia bá. Estado de Mato Grosso, sob
n- 32.226, às fls. 214 do Livro 3

- w.

Art. 2°. Na hipótese de ser apu'fado, na fase de execução, eventual
excesso de confisco, o exequente determinará as providências necessárias, a fim' de corrigir a diferença,
que deverá ser devolvida oportunamente ',1 indiciada.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas U,j disposições em contrário.
Brasília, 8 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Aljredo Buzaid

DECRETO N9 71.832 FEVEREIRO DE

DE

ü

DE

1973

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Direito e Administração (la Faculdade Anhanguera de Ciências
Humanas. da Associação Goiana de
Ensino, Goiás.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da constituição. de
acordo COm o artigo 47, da Lei nc ..
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5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei nv 842, de

9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo nv ..
233.662 de 1972 do 'Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. te
Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Direito e Ad-

ministração da Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, mantida pela

Associação Goiana de Ensino, com
sede na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás.

Art. 2Ç1 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de fevereiro ele 1!J73;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

N.O

71.833 -

Art. 2.° A autortzaçêo de que tr-ata
este Decreto vigorará pelo prazo de
dois anos, prorrogável mediante novo
decreto, sem prejuízo de sua caducidade, em qualquer tempo, se ocorrer a
conclusão dos trabalhos contratados
ou a extinção das obrigações respcctívas, na forma da Lei ou do contrate.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua. pubhcaçao -evcgadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de fevereiro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Aiuuberto de Barros Nunes

DECRETO N.o 71.834 -

DE 12 DE

FEVEREIRO DE 1973

MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO

EXECUTIVO

DE

12

DE

FEVEREIRO DE 1973

Concede autorização â Companhia
Construtora Norberto Odebrecht
S. A. ~ comércio e Indústria. '::om
sede em Salvador, Estado da Balua,
para operar em águas
brasileiras
com as emborcaçoes eepeciauea-u,e
"TLC-9" "A-CAPITOL", "Raymand
IB" e "Raymond IB", de nactotuúidade norte-americana, nos seroíços
que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstrtuíçâo e de
acordo com o Decreto n." 63.164: de 26
de agosto de '1968, decreta:
Art. 1.0 E' concedida autorização á
Companhia Construtora Norberto Odebrecht S. A., para operar no mar territorial do Brasil. fixado pelo Decretolei, n" 1.098, de 25 de março de 1970,
com as embarcações "TLC-9" "A -_
CAPITaL", Raymond IB" e Ra.ymond IV", de nacionalidade norteamericana, arrendadas a firma norteamericana Corporatíon Raymond SI A.,
a serviço da Empresa Baiana de Agnas
e Saneamento S. A. - EMBRASA,
vinculada à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado da
Bahia, para construção do emissário
submazfno dos esgotos da Cidade do
Salvador.

Transforma em "Grupo de ApOlO" aos
órgãos de Direção-Geral e de Assessoramento do Mmistérto da Aeronsiuticà a Súpermtenáência crlada
pelo Decreto n." 63.003, de 17 ce 1Ulho de 1968, aprova o Regulamento
do "Grupo de ApOlO" e da outras

proiruiências,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constítuiçâo, e de conformidade com o artigo 46, do Decretolei n." 200, de 25 de fevereiro de Dt17,
decreta:
Art. L" E' transformada em "Grupo
de Apoio" aos órgãos de Díreção-Geraí e de Assessoramento do Minístéric
da Aeronàutíca (GAP) a Supermtendência de Apoio aos órgãos de Direção-Geral e de Assessoramento do Ministério da Aeronáutica, criada pelo
Decreto .n." 63.003, de 17 de julho de
1968.
parágrafo único. Ao "Grupo de
Apoio" de que trata este artigo compete executar as atividades de apoio
auxiliar e admímstratavo, necessárias
ao funcionamento dos órgãos de Dírecão-Geral e de Assessoramento, sediadOS em Brastlta e as demais organizações instaladas nos edíffcíos-seoe dos
referidos órgãos. bem como as attvrdades de administração de suas instarações.
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Art. 2.° E' extinto o Núcleo da Superintendência de Apoio aos órgãos de
Direção-Geral e de Assessoramento elo
Ministério da Aeronáutica, criado pelo
Decreto n.« 63.004, de 17 de julho de
1963.
Parágrafo único. O acervo, em pessoal e material, do Núcleo a que se refere este artigo é transferido para o
GAP.

Art. 39 lt aprovado o Regulamento
do "Grupo de Apolo" aos órgãos de
Direção-Geral e de ASsessoramento
do Ministério da Aeronáutrca, que
com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 4.° Este decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, ficando
revogados o artigo 23 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n." 71.730, de
18 de Janeiro de 1973, e demais dtspcsiçôes em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1973;
152." da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. MÊDIcr
J. Aranpe Macedo

REGULAMENTO DO "GRUPO DE
APOIO" AOS ORGAOS DE DIREÇAO-GERAL E DE ASSESSORAMENTO DO MINISTERIO DA AE-

RONAUTICA.
Prtmeira Parte

Generalidades
CAPITULO I

Finalidade e Suóorâmação

Art. 1.° O "Grupo de APOlO" aos orgàos de Díreção-Gerat e de Assessoramenta do Minístertc da Aeronautíca
(GAP) é uma Unidade de Aeronáuttca
que tem por fina!1dade executar as atavidadee de apoio auxrüar e admmtstrativo, necessarras ao Iuncronamento
dos órgãos de Direção-Geral e de Asscssoramento, sediados em Brasnia .
Parágrafo único. Compete ainda ao
GAP o apoio às demais orgamzaçóes
instaladas no edifício-sede dos órgãos
de Direção-Geral e de assessoramento, bem como as atividades de administração dos referidos prédios.
Art. 2.° O GAP é subordinado diretamente ao Comandante da 6.a Zona
Aérea.

Art. 3.0 O GAP é unidade Admínistratíva ,
CAP!TULO II

Disposições Gerais

Art. 4." Compete ao GAP coordenar
e controlar as atividades que lhe forem atribuídas em Regimento Interno.
relativas a:
1 - Pessoal;
2 ~ Guarda e Segurança das Instalações;
3
Serviços Gerais;
4
Serviços Especiais;
5
Intendêncta ;
6

~

Saúde;

Transportes; e
Comunicações.
Segunda Parte
Orçantzaçõo e Atnbuzçao dos
7 -

8

orçaos

CAPíTULO I

ãstrutumçôo
Art. 5.° O GAP tem a seguinte constitutção:
1
comandante,
2 - Secretaria:
3 - Esquadrão de Pessoal;
4 - Esquadrão de Administração: e
5 - Esquadrão de serviços.
Art. 6." Ao Comandante do GAP,
além dos encargos especifícamcnte
previstos na regutamentaçâo de outras
atribuições que lhe forem cometidas,
compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar l1S
órgãos constitutivos do GAP. para
cumprimento da finalidade prevista
no artigo 1." deste Reguíamento: e
2 - baixar, após coordenar com os
demais órgãos interessados, as normes.
os csttcr.os. os pnncrpios e os programas relativos: à administração do pessoal do G AP e a guarda e segurança
das instalações; à adnumstraçâc e manutenção das instalações: e ao tunetonamento dos serviços de apoio necessários à vida vegetativa dos diversos
órgãos apoiados.
Art. 7;° A Secretaria, diretamente
subordinada ao Comandante do Grupo, compete atender os encargos rela-
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tivos à correspondência do Comandante, protocolo, arquivo e outras que lhe
forem cometidas.
Art. 8.° Ao Eaquadrâo de Pessoal.
diretamente subordinado ao Comandante do Grupo. Incumbe o trato das
atividades de admímstraçâo do pessoal do GAP, e da guarda e segurança
das instalações.
Art. 9.° Ao Esquadrão de Adrmms-

tração,

diretamente subordinado

ao

qualificação exigidos para o cerco ou
função.
Art. 16. Os Oneres das Suosecoes
dos gsquadróes são Capitães ou Tenentes do Corpo de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 17. As substttutçoes eventuais
far-se-ào. respectivamente. dentro ce
cada F"''1uadrão, respeitado o prmorpío
geral da antiguidade e as quar tv-e cões
previstas para o cargo ou função.

Comandante do Grupo, incumbe o v-a-

to das atividades de admtnístraçáo e
manutenção das instalações a cargo
do GAP.
Art. 10. Ao Esquadrão de Serviços,

diretamente subordinado ao Cornandante do Grupo incumbe o trato das

atividades inerentes aos serviços de
apoio, necessárias a vida vegetativa
dos diversos órgãos apoiados pelo GAP,
tais como: Intendência, Saúde, TTa"1sporte, Comunicações e outros correlatos,
CAPITULO II

Do Pessout
ATt. 11. O Comandante do GA!? e
Coronel do Corpo de Oficiais da aeronáutica, da Ativa,
Parágrafo único, O Comandante (la
GAP é o primeiro ordenador de despesa, devendo destgnar dentre os t-lementes de sua Unidade Admtnístratrva os demais Agentes da Admtmstração.
Art. 12. O Chefe da Secretarra e
Capitão do Corpo de Oficiais da I\~
ronáutlca, da Ativa.
Art. 13 O Comandante do Esc». ,10
de Serviços é Tenente-COronel do Corpo de Oficiais da Aeronáutica. uo:\
Ativa.
Art. 14. Os Comandantes dos Esquadrões. de Pessoal e de Admrmstraçâo são Majores do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 15. Os Chefes das eecoes ,loS
Esquadrões são Capitães do C '''(;.',) de
Ofícíaísría Aeronáutica, da Ativa.
§ 1.0 O cargo de 'Tesoureiro -era
exercido por Major Intendente ao tor
po de Oficiais da Aeronáutica, .Ja
Ativa.
§ 2.° As funções de Chefe a
-.)€,;..'LC
e/ou. Subseção podem ser exercidas
por funclonár-íos CiVlS do Quadl'l. 7'~r
manente obedecidos os requisitos de

Terceira Parte
Dosposiçôes Transnoruie e [<'mats
CAPÍTULO 1

Disposições 'I'ransuoruis

Art. 18. A implantação integral da
prevista neste Regulamento, e a consequente desativação
das estruturas anteriormente regulamentadas, tar-se-âo segundo atos omxados pelo Ministro da Aeronáutica'.
Art. 19. O Comandante do GAP suometerá em tempo hábil ao Comandante da 6.a Zona Aérea, para aprovação
minísterral dentro do prazo de ::20
(cento e vinte) dias após a publicação
deste Regulamento, o Regimento Interno da Organização e a respectiva
Tabela de Orgamzaçâo e Lotaçào .
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno, caberá aó -comandante do GAP baixar normas e
instruções reguladoras necessárias a
vida administrativa da Orgamzação .

organização

CAPÍTULO II

Disposzçbes rma«

Art. 20. Os Esquadrões constantes
da estrutura do G AP, podem ser 112'5dobrados em Seções e/ou Subseções, ce
acordo rem o Regimento Interno.
Parágrafo único. A discrtrmnaçào
da lotação funcional resultante do
Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotação
(TOL!.
Art. 21. São funções de EstadoMaior, para todos os fins no GAP, as
desempenhadas por Oríctais, quando
diplomados no CSC, CEM ou CDS.
Art. 22. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Comandante da 6." ZOna Aérea. - reeimir cun.noe de Araripe Macedo . MiJ1J.:3\,ro da Aeronáutica.
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DECRETO N° 71.835 - DE 13 DE
FEVEREIRO DE 1973
Dispõe sobre a matrícula em estabelecimentos de ensino superior de dependentes de representantes diplomáticos e consulari3s de
carreira
acreditados Junto ao Governo 8' r asi leíro, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constrtuíçãc, decreta:
Art. 1Q As Universidades ficam autorizadas a conceder matrículas de cortesia, independentemente de ragu. com
a isenção de concurso vestibular, a estudantes estrangeiros, dependentes de
pessoas que se incluam nas seguintes
categorias:
1 - - funcionários estrangeiros que
figurem na lista diplomática ou na lista consular;
Il -- funcionários estrangeiros
de
organizações internacionais que 6·,zam
de privilégios e imunidades em virtude
de acordo entre o Brasil e a organização;
lI1
funcionários estrangeh-cs de
missões diplomáticas, repartições 00nsulares e organizações Internacrcnats,
não -estdentes no Brasil, a serem determ: nados pelo Ministério das ucra-

ções Exteriores .

§ 1~ Os estudantes que se benettctarem da matricula de cortesia, pr evísta
neste Decreto, estão sujeitos ao pagamente>' de taxas e anuidades qoJe foren- cobradas, salvo disposições em
contrário contidas em acordos internacionais, e às normas que regulam
o Cl)SI'110 su perior brasileiro.
§ 2" A matricula de cortesia sorus-n-e
será ceoceotoa a estudantes originários de oaises que assegurem o rezíme
de reclprccldade.
§ ~" Os pedidos de matrícula serão
traMrnV:idos às Universidades pe.o Minlstério das Relações Exteriores, depois
de verificado se o requerente tas jus
ao estatuto diplomático ou assimilado,
na forma definida neste Decreto, e se
exis-e -ecíproctdade de fato.
Art 2':' O diploma obtido mediante
matrtcuta de cortesia, nos termos do
artigo precedente, terá valor puramel'i-te. acadêmico, não conrertndo direitos t'1,ra exercício profissional no
BraSil

I/la ao

Ayt•.
em
Oy

U. presente Decreto entrará
data de sua publícaçá.o. t e-

na
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vogando-se as disposições em centrário.
Brasília 13 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85u da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.° 71.836 - DE 13 DE
FEVEREIRO DE 1973
Altera o § 2.°, do artigo 34, do Regulamento
aprovado pelo Decreto
n» 50.146, de 27 de janeiro de 1961,
que dispõe sobre a jiscalizaçâo do
comercio de fertilizantes e produtos
correlatos destinados à agricultura.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0. O § 2.° do artigo 34 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n.s 50.146, de 27 de janeiro de 1961,
que dispõe sobre a fiscalização do comércio de fertilizantes
e produtos
correlatos destinados à agricultura,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 34
.
§
§

1~

.

2.0 São considerados produtos
condenados os
que
apresentarem
mais de 1% de perclorato expresso
em perclorato de sódio (NaC10 4 ) , os
que apresentarem mais de 1% de tiocianato expresso
em tiocianato de
amônío (NHiCNS) e os que, destinados à adubação tolíar e à aplicação
no solo, apresentarem,
respectivamente, mais de 0,2% e 1,5% de bíu-

reto" .
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de fevereiro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÊDICI
L. F. Cirne Lima
DECRETO N° 71.83':' - DE 14 DE
FEVEREIRO DE Hl73
Dispõe sobre o exercício de servidores federais nos estuõelecimenice
de ensino agricola ceâiâas pelo M 2~
nistério da Educação e Cultura a
governos locais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 81, item IH, da Oonstituíção,
decreta:
Art. 1° Os servidores dos cstabelecimentos de ensino agrícola da rede
federal, cuja cessão a governos estaduais e municipais foi autorizada

pejos Decretos números 70.689, 70.690,
de 8 de junho de 1972, e 71.821, de
7 de fevereiro de 1973, pooeráo ser

postos a disposição
dos
governos
cessionários, para prestar serviços
àqueles
educandários, a contar da
tormalízação da referida cessão.
Art. 2.

com a execução do Contrato numero
158-SF-BR, de 6 de dezembro de ]967,
celebrado com o Banco Interamerr.,
cano de Desenvolvimento (BID).
Art. 20 Este Decreto entrara em
VIgor na data de sua pubttcaçâo, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasüta, 14 de tevereu-o de J972;
152 0 da Independência e 850 da
Repúbüca .

EMiLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O pessoal

regido pela legtslação trabalhista. posto à dispcsíQ

çao nos termos do artigo anterior,
passara a integrar Tabelas de empre.
gos que serão extintos à propcrçâo
que forem vagando e continuará ca,
da servidor a ser pago pelo Mímste.,
no da Educação e Cultura. somente
ate a vacãncía do respectivo empr ego'.

Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubttcaçao. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de revcrciro de 1973;
1520 da Independência 0 8;')" da
Repúbüca .

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N" 71.83e -- DIi: l:r DE
FEVEREIRO DE

1973

Dispõe
sobre a Comissão
Especial
para a Execução do Plano de Melhoramento e Expansâo do Ensino
Superior (CEPES) e dá outras providênczas.

o Presidente da República, usanco
da atribuição que lhe contere o artigo
81, Item V, e seu parágrafo
único, da Constituição, decreta:
Art. 10 O Ministro da Ectucaçao e
Cultura promovera, na forma da legislação vigente, a reestruturaçac da
Comíssâo Especial para ;J, Execução
do Plano de Melhoramento co Ensino
Superior (CEPES), organismo de natureza transitória criado pele. Decreto
n'' 60.461, de 13 de março de ]967. e
alterado pelo Decreto n" 66.31)6, de
30 de março de 1970.
Paragrato uníco . A c'EPES continuara, nos termos do nrtif{J 2" do
Decreto n- 61. 778, de 24 de novembro
de 1967, como representante da Untâo
Federal em todos os atos relacionados

DECRETO N9 71.839
FEVEREIRO DE

.~ DE

14

DE

1973

Concede

autorização à empresa lnCorporation para, juntamente COm a empresa brasileira Lasa Engenharia e
Prospecções S. A., executar no territorto nacional aerolevantamento
com a utilização de sensoriamento
"remoto, a serviço do Departamento
Nacional de Produto Mineral.

temanonai Aero Servíce

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de acordo com o artigo 79 item I
do Decreto nv 71. 267, de 25 de outubr~
de 1972, e atendendo ao que consta do
Processo MME 6J3.186-71, Decreta:
Art. 19. E' concedida autorização à
empresa Jnternatdonal Aero Servíce
Co., dos Estados Unidos da América,
para, juntamente, com a empresa brasileira Lasa Engenharia e Prospecções S. A. > executar no território nacional levantamento aéreo com a utilização de sensoriamente remoto, em
áreas dos Estados de Minas Gerais
e Espirito Santo, compreendidas entre os paralelos ~,6° OO'S e 200 OO'S e
meridianos 4{)O se- WGr e 459 OO'WGr
e entre os paralelos 20Q OO'S e 219 OO'S
e meridianos 429 OO'WGr e
.
439 30'WGr, a serviço do Departamento Nacional de Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 29. A autorização de que trata
este decreto vigorará por prazo de
um ano, prorrogável mediante novo
decreto, se necessário, para o prosseguimento dos trabalhos mencionados
no artigo anterior.

A'I'OS DO PODER EXECUTIVO

Art. 39. Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NI' 71.840 - DE 15
FEVEREIRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Direito, mantido pela Fundação Universidade d\3 ltanma, ltaúna, Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arti81, item IH, da Constituição, de acordo com o artigo 47, da Lei nv 5.540,de
28 de novembro de 1968, alterado pelo
Decreto-lei na 842, de 9 de setembro de
1969, e tendo em vista o que consta do
Processo na :232.561-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento
.ao curso de Direito, mantido pela Fundação Universidade de Itaúna, com se~
de na cidade de Itaúna, Estado de MInas Gerais.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1973'
1529 da Independência e 850 d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.841 - DE 15
FEVEREIRO DE 1973

DE

Declara d~ utilidade pública, para tíns
de desapropriação, o domínio útil e
respectíoae benfeitorias do imóvel
que menciona, necessário ao Ministério do EXército.

O Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, da Constituição, decreta:
Art. 11' E' declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, de
acordo com o artigo 61', combinado com
J) artigo 50, alínea a, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1:341, o
domínio útil relativo ao terreno rural
.com 150.000 metros quadrados, denominado "Fazenda São Jorge", assim
como as respectivas benfeitorias, localizado à margem da Rodovia Transa-

17'1

mazônica, no Município de MarabáPA, de propriedade do Senhor Jorge
Mutran.
Art. 2 0 O domínio útil do imóvel a
que Se refere o artigo anterior desunase ao Ministério do Exército.
Art. 30 Fica declarada de urgência,
para os efeitos do artigo 15, do .cecreto-lei na 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956, a desapropriação a que
se refere o artigo 10, deste decreto.
Art. 49 Fica o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - "
INCRA autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos
próprios daquela Autarquia.
Art. 50 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de fevereiro de 1973'
1521' da Independência e 85" '1~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
L. F. Cirne Lima

DECRETO NI' 71.842 - DE 15 DE
F'EVEREIRO DE 1973
Aproveita, no Quadro de Pessoa; do
Ministério da Marinha, servidores
em disponibilidade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista que ao caso é de aplicarse, por analogia, o disposto no artigo
99, s 2", do Decreto-lei na 200, de 25 de
fevereiro de 1967, combinado com o artigo 80, do Decreto na 65.871, de 15 de
dezembro de 1969, decreta:
Art. 10 Ficam aproveitados em cargos de Motorista, código CT-401.8.A.
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente ~ do Ministério dá Marmha,
Francisco de Santana e Filemon Francisco de Lima, servidores em disponibilidade em iguais cargos do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as secas, do Ministério
do Interior, em vagas decorrentes,
respectivamente, das promoções de
Mario Viana de Oliveira e Inácio
Chagas da Silva.
Art. 21' O disposto neste ato não
homologa situação .que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
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ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal do De-

partamento Nacional de Obras Contra
as Secas remeterá ao do Ministério da
Marinha, no prazo de 30 (trinta) dias.

a contar da data da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo 1ÇI•

Art. 4° Este Decreto entrará em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Costa Cavalcanti

DECRETO N" 71.843 -

DE
FEVEREIRO DE 1973

15

DE

Altera o Decreto n° 64.714, de 18 -Le junho de 1969.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, decreta,
Art. 1'1 O artigo 3°, do Decreto número 64.714, de 18 de junho de 1969,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3" Fica o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma AgráriaINCRA autorizado a promover a presente desapropriação, correndo as -es»ectíves despesas à conta dos recursos
próprios do Ministério do Exército."
Art. 2° Fica declarada de urgência.
para os efeitos do art. 15, do Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n- 2.786, de 21 de
maio de 1956, a desapropriação a que se
refere o artigo 1'1, do Decreto n'' 64.714,
de 18 de junho de 1969.
Art. 3'1 Este Decreto entrará em "igor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

L. F. Cis-ne Lima

DECRETO N° 71.844 - DE 15
FEVEREIRO DE 1973

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Ministério do Exército, servidor em
disponibilidade, e dá outras movz·
dências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item III, da Constituição, e tendo em vista que ao caso é de aplicarse, por analogia, o disposto no artigo
99, § 2° do Decreto-lei nv 200, de :::6 de
fevereiro de 1967, combinado com c artigo 8°, do Decreto n'' 65.871, de 15 de
dezembro de 1969, decreta:
Art. 1° Fica aproveitada, no cargo
de Escrevente-Datilógrafo, código ....
AF-204.7 do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Mtnlsterto do
Exército, Jarila Gomes dos Reis. servidora em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal da Escola
Técnica Federal do Pará, em vaga decorrente da nomeação, por ecesso. de
Milton José de Oliveira, mantido o regime jurídico da servidora.
Art. 2° O disposto neste ato não homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou centrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal da tsscola,
Técnica Federal do Pará remeterá ao
do Ministério do Exército, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data de
vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais da servidora menctcnada no artigo 19 •
Art. 41' Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de fevereiro de 1973 ~
152~
da Independência e 85" da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 845, DE 16
FEVEREIRO DE 1973

DE

Concede à Sociedade Anônima de Mineração de Amianto o direito de lavrar amianto no Município deUruaçu, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81 item III. da Constituição, nos
termos' do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
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fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Sociedade Anônima de Mineração de
Amianto concessão
para
lavrar
amianto, em terrenos de propriedade
de José da Silva, no lugar denominado Maranhões ou Cana Brava, Distrito e Municipio de Uruaçu, Estado
de Goiás, numa área de quatrocentos
e noventa e nove hectares oitenta e
seis ares e sessenta e seis centiares
(499,8666ha.) delimitada por um polígono irregular, que tem um vértíce a cento e trinta e oito metros.
(l38m) , no rumo verdadeiro de sessenta graus sudoeste (60° SW), da
confluência dos córregos Burrtirana
e Sarna e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e oitenta
metros (380m), oeste (W); oitocentos
metros (800m), sul (S); setecentos e
cinquenta metros (750m), oeste (W);
quatrocentos metros (400m), sul (S);
trezentos e cinqüenta metros (350m),
oeste (W); mil e quatrocentos metros
(1.400m), sul (S); trezentos e vinte
metros (320m), oeste (W); mil trezentos e vinte metros (1.320m), dois
graus cinquenta e nove minutos nordeste (2°59'NE); cento e quarenta e
oito metros e noventa centímetros
(148,90m), oitenta e sete graus um
mmuto noroeste (87°01 'NW); cento e
setenta e quatro metros e três centímetros <l74,03m), norte (N); novecentos metros (900m), oeste (W);
seiscentos e cinqüenta metros (650m)
norte (N); seiscentos e cinquenta'
metros (650m), este (E); setecentos
metros (700m), norte (N); seiscentos
e cinqüenta metros (650m), este (E);
seiscentos metros (600m), norte (N);
quatrocentos metros (400m), este (E);
novecentos metros (900m), norte (N);
mil e oitenta metros (l.080m) este
(E); mil setecentos e cinquenta metros (1. 750m), sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. Esta concessão
frca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n? 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
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Art. 2° O concessionário fica obrigado. a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n« 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe mcumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓ~
digo de Mineração.
'
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo. para fins de lavra, na forma
d.? artigo 59, do Código de Mineraçao.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por ti~ulo est~ Decreto, que será
transcrito no LIvro C - Registro dos
Dec~etos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Mmístérlo das Minas e Energia.'
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1973;
152.°. d:a Independência e 85;° da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71.846 - DE 16
FEVEREIRO DE 1973

DE

Declara de ütíliâcuie públzca as instituições que menciona.

O Presidente da República, no uso
da ~tribuição que lhe confere o artigo
81, Item trt, da Constituição, decreta:
Art. 10 São declaradas de utilidade
pú?lica, nos termos do artigo 1°, da
LeI n'' 91, de 28 de agosto de 1935
combinado com o artigo 1°, do Regula:
mento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
MJ-6.433-71 - Abrigo da Velhice
São Vicente de Paulo, com sede em
Rio Claro, Estado de São Paulo;
MJ-13.770-71 - Asilo Pai Abraão,
com sede em Colatína, Estado do Espírito Santo;
MJ-55.533-69 - Asilo de Pobres
com sede em Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul;
MJ-l1.866-71
Associação dos,
Santos Anjos Custódios, com sede em
Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro'
MJ-58.069-71 - Associação de Am 2
paro à Maternidade e à Infância, com.
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-sede em Campo Grande, Estado de
.Mato Grosso;
MJ-59.577-71 - Associação de 80-hdartedade à Criança Excepcional ~
ASCE, com sede no Rio de Janeiro,

-Estado da Guanabara;
MJ-3.235-72 -

Associação de Pro-

-teção e Assistência à Maternidade e à
.Infâncía de Alencar-Jguatu, com sede

'em Iguatu, Estado do Ceará;
'MJ-62.348-70 - Associação São Vi-

uente de Paula de Dourado, com sede
em Dourado, Estado de São Paulo;
MJ-22.984-72 - Associação das Fi-

lhas de Maria Imaculada para o Serviço Doméstico, com sede no Rio de
Janeiro. Estado da Guanabara;
MJ-59.013-71 - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Jaú APAE, com sede em Jaú, Estado de

São Paulo;
MJ-32.017-71 - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Santa
Bárbara D'Oeste - APAE, com sede
em Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo;
MJ-17.538-72 - Conselho Londrinense de Assistência à Mulher - '"
CLAM, com sede em Londrina, Estado
do Paraná;
MJ-59.737-71- Gota de Leite Sinhá
.Iunqueíra Lemos, com sede em Poços
de Caldas, Estado de Minas Gerais;
MJ-36.322-70 - Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com sede em Alvimópolís, Estado de Minas Gerais;
l\IIJ-12.199-71 - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itambe,
com sede em Itambé, Estado da Bahia;
MJ-52.731-71
Instituto Santa
Lydia, com sede em Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo;
MJ-52.067-72 Instituto Social
Educativo e Beneficente "Novo Signo", com sede em Londrina, Estado
do Paraná;
MJ-17.302-71 - Lar Beneficente Síe-ío, com sede em São Paulo, Estado
.de São Paulo;
MJ-20.300-72 - Maternidade São
.José, com sede em Itabaiana, Estado
.de Sergipe;
MJ-9.923-72 - Obras Sociais da
Paróquia de Santa Cruz (OSPSC),
com sede no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara;
MJ-28.831-72 Posto de Puericultura "Suzanne Jacob", com sede
em Parnaíba, Estado do Piauí;
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MJ-27.152-72 - Serviço de Obras
SOCIais (SOS), com sede em Arapongas, .Estado do Paraná;
MJ-27.821-71 - Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão
- SATC, com sede em Crisciúma, Es-.
tado de Santa Catarina;
MJ-20.742-72 - Sociedade "Lar ua
Infância", com sede em São José do
Rio Pardo. Estado de São Paulo;
MJ-IO.735-72 - Sociedade de Educação e Assistência Social Santa Clara, com sede em São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro;
MJ-23.296-70 Sociedade Santa
Casa de Durinhos, com sede em Durinhos, Estado de São Paulo;
MJ-38.229-70
Instituto Padre
Leonardo Carrescia, com sede no. Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara;
MJ -60.098-72 -'-- Sociedade de Beneficência Santa Cruz, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid.

DECRETO N° 71.847 - DE 16 DE
FEVEREIRO DE 1973
Retifica aproveitamento de disponível
no Quadro de Pessoal do Ministério
da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 6.474-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica retificado o Decreto número 70.088, de 2 de fevereiro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 3 seguinte, na parte relativa ao aproveitamento, no Quadro de Pessoal Parte Permanente ~ do Ministério da
Marinha, de José dos Santos, disponível do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, para considerálo aproveitado no cargo de Serviçal,
código GL-ID2.6.B, em vaga decorrente da aposentadoria de Rubens Al-
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ves Campos, e não como constou daquele ato.
Art. 2° Os efeitos deste Decreto retroagem a 3 de fevereiro de 1972, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de fevereiro de 1973:
da Independência e 85.° da
República.
152.°

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO

N° 71.848
FE'lE:RETRO DE

R.e.o-:lamenta, para
n° 5.821, de 10 de
aue dispõe sobre
Oficiais da Ativa
das.

DE

16

DE

1973

o Exército, a Lei
novembro de 1972,
as promoções dos
das Forças Arma~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art:gO 81, item UI, da Constituição. e
de acordo com o artigo 44, da Lei
n.v 5.821, de 10 de novembro de 1972,
decreta:
CAPÍTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 1.° Esbe Decreto
estabelece
normas e processos para aplicação,
no Exército, da Lei n.s 5.821, de 10
de novembro de 1972, que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa
da." Forças Armadas.
Parágrafo único. A promoção dos
oficiais não possuidores dos cursos do
rormação de oficiais referidos neste
regulamento continua sendo regulada
por legislação específica.
Art. 2.° Os alunos que, por conclusão dos respectivos cursos, forem
declarados Aspirantes-a-Oficial ou
nomeados oficiais no mesmo dia, elasslfícados por ordem de merecimento
intelectual,
dentro das respectivas
Armas ou de cada um dos Quadros
de Material Bélico (QMB), Intendência, Médicos, Farmacêuticos, Dentistas e Veterinária. constituem uma
turma de to-mação de oficiais.
§ 1.0 O oficial ou Aspirante-a- ON.cíal que. na turma de formação respectiva, for ,') último classificado, ass'nala o fim de turma.
§ 2"
O oficial que ultrapassa!
hierarqu.camente um de outra turma passará a pertencer à turma do
ultrapassado.
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§ 3.° O deslocamento (lo último elemento de uma turma de formação
por melhoria ou perda de sua posição hierárquica, decorrente de causas legais, acarretará, para o elamenta que '} anteceda imediatamente
na turma, a
ocupação do fim da
turma.
§ 4.° O deslocamento que sofrer o
oficial na escala hierárquica,
em
consequência de
tempo de serviço
perdido, será consignado no Almanaque do Exército e registrado na
sua Folha de Alterações, passando o
oficial a fazer parte da turma que
lhe couber pe:o deslocamento havido.
§ 5.° Os oficiais dentistas, incluídos
no atual Quadro, pela Lei n.s 1.125,
de 7 de junho de 1950, serão grupados em turmas para o fim previsto
no presente artigo, de acordo com
a ordem de precedência estabelecida
no artigo 2.°, do Decreto n." 36.824,
de 27 de janeiro de 1935.
Art. 3.° A fim de assegurar o equiübno de acesso entre as Armas e o
QMB, tomar-se-á por base o efetivo
total de oficiais, por postos, fixado em
lei.
§ A distribuição, em cada Arma e'
no QMB, e em cada posto, das funções
privativas e das funções gerais, será
feita por Decreto, com base em proposta do Estado-Maior do Exército.
§ 2.° Os efetivos atribuídos ao ouadro de Estado-Maior Geral (QEYG)
e ao Quadro Suplementar Geral ....
(QSG) deverão atender às necessidades do equilíbrio entre as Armas e D

QMB.
§ 3Q Cabe à CPO, levando em con-

ta as funções privativas fixadas, propor os efetivos globais do QEMG e
do QSG por postos, por Armas e
QMB.
§ 4.° O Ministro do Exército. par

proposta do Estado-Maior do Exército, distribuirá, entre o QEMG e o
QSG, os efetivos definidos.
Art. 4.° 0'3 limites quantitativos de
antiguidade, a que se refere o artigo
33, da Lei ,1.° 5.821, de 10 de novembro de }972, são os seguintes:
a) para estabelecer as faixas dos oflcrals, por ordem de antiguidade, que
concorerrem à constituição dos ouudros de Acesso por Antiguidade e Merectmento:
I) ~ /12 (um doze avos) do efetivo
total dos Capitães. para os Capitães.
elas Armas e do QMB;
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lI) 1112 (um doze avos) do respectivo Quadro, para os Capitães dos
Serviços cujos Quadros tenham eret,;VO igual ou superior a 400 (quatrocentos) ;
IH) l/I: (um onze avos) do respectivo Quad.ro. para os Capitães dos
Serviços cujos Quadros tenham efetivo inferior a 400 (quatrocentos) e

igual ou superior a 220 (duzentos e
vinte) ;

IV) 1/8 (um oitavo) do respectivo
(,,;uadro, para os Capitães dos Ser-

viços cujos Quadros tennam efetivo
inferior a 220 (duzentos e vinte);
V) 1/7 (um sétimo) do efetivo total dos Majores, para os Majores das
Armas e QMB;
VI) 1/6 (um sexto) do respectivo
Quadro, para os Majores dos SerVIÇOS cujos Quadros

igualou

tenham

efetivo

superior a 120 (cento e

vinte);
VII) 1/5 (um quinto) do respectivo
Quadro, para os Majores dos Servi-

ços cujos Quadros tenham efetivo Inferior a 120 (cento e vinte).
VIII) 1/6 (um sexto) do efetivo total dos Tenentes-Coronéis, para os
'I'enentes-Ooronéís das Armas e
QMB;
IX) 1/4 (um quarto) do respectivo
Quadro, para os Tenentes-Coronéis
OOS Serviços, cujos Quadros tenham
eletivo igualou superior a 20 (vinte);
X) 113 (um terço) dos respectivos
Quadros, para os Tenentes-Coronéis
dos Serviços cujos Quadros tenham
efetivo intertcr a 20 (vinte);
b) para estabelecer as faixas, JOl
ordem de antiguidade, dos Coronéis
e Generais que concorrem à consticuíçâo dos Quadros de Acesso por Escolha:
i
1) 1/4 (um
quarto) da relação
única dos
Coronéis das Armas e
QMB com o Curso de Altos Estudos
Militares;
II) 113 (um terço) da relação dos
Coronéis e dos Quª,dros de cada Serviço;
IH) 1/5 (um quinto) da relação
única dos Coronéis do Quadro de Engenheiros Militares e do Quadro Técnico da Ativa em extinção;
IV) 1/2 (metade) dos respectivos
"Quadros, para os Generais-de-Briga'da e Generais- de-Divisão cujos Qua-

dros tenham efetivos superiores alO,

(dez) ou a totalidade dos mesmos,
dentro de cada Quadro, se o efetivo
for igual ou inferior a esse número.
§ 1.0 Os limites quantitativos referidos na letra a) deste artigo serão
fixados:
a) em 25 de dezembro para as
promoções de 30 de abril;
b) em 1." de maio - para as promoções de 31 de agosto; ti
c) em 1.0 de setembro - para as
promoções oe 25 de dezembro.
§ 2.° As frações enumeradas na letra a) deste artigo, na parte rererente às Armas e QMB, seráo aplicadas aos efetivos totais de oficiais,
por postos, nxaoos em lei, procedenao-se da segumte maneira:
a) preenche-se a quantidade obtida
pela aphcaçao da tração, partindose do global. da turma de tormaçâo
mais antiga, e assim sucessivamente,
até Se obter um resto, Inferior ao
global de u.na turma de rormaçâo
ou nulo;
b) a quantadade ou resto, inferior
ao global de UH'1<', turma de formação,
sera dístritnnua
proporcionalmente
aos componentes dessa turma de formação, por Arma e QMB;
§ 3.° As frações fixadas na letra a)
deste artigo poderão ser modificadas
mediante proposta do Ministro do
Exército, quando for do interesse do
Exército alterar a amplitude máxima
dOS ultra.passamentos nas promoções
por merecunento, assim como assegurar a manutenção do nivelamento
entre os postos das Armas, do QMB
e dos Serviços.
§ 4.° Os limites quantitativos referádos na letra t» deste artigo serão

fixados:
a) em 31 de dezembro, para as promoções de 31 de março;
b) em 2 ne maio, para as promoções de 31 ce julho; e
C) em 1.0 de setembro, para as
promoções de 25 de novemb::.-o.
§ 5.° As frações estabelecidas nos
itens 1), H) e IH) da letra b) deste
artigo serão tornadas sobre os totais
de coronéis numerados.
§ 6.° Periodicamente. a CPO Exará
limites para remessa da documentaçâo dos oficiaís a serem apreciados
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para posterior ingresso nos Quadros
de Acesso.
§ 7.° Sempre que, das divisões previstas nas letras a) e b) deste artigo
resultar um quociente rracíonárro,
será ele tomado por inteiro e para
mais.
§ 8.° Serão também considerados
incluídos nos limites quantitativos de
antiguidade para fins de inclusão em
Quadro de Acesso por Antiguidade,
os Los e 2.' Tenentes que satisfizerem as condições de interstício estabelecidas neste Regulamento, até a
data da promoção.
Art. 5° Na apuração do número to ..
tal de vagas a serem preenchidas nos
dtrerentes postos das Armas, Quadros
e serviços serão observados:
a) o disposto nos artigos 20 e 21
da Lei n.v 5. S21, de 10 de novembro
de 1972;
b) o disposto no artigo 89 e no
§ 1.0 do artigo 91 da Lei n.s 5.774,
de 23 de dezembro de 1971, Estatuto
dos Militares;
c) o cômputo das vagas que resultarem das transferências "ex orücío'
para a reserva remunerada, previstas
até a data de promoção, inclusive as
decorrentes '1E: quota compulsória;
d) a decorrência da reversão "ex
cfficio" de oficial agregado na data
de promoção, por Incompatibilidade
híerarquíca do novo posto com o caro
go que vinha exercendo.
CAPíTULO II

Dos Quadros de Acesso

Seção I ciaís.

Dos Requisitos Essen-

Art. 6.° Interstício, para fins de
ingresso em Quadro de Acesso, é o
tempo mírrímo de permanência em
cada posto, nas seguintes condições:
- Aspirante a oficial - 6 (seis)
meses.
- 2.° Tenente - 24 (vinte e quatro)
meses.
- 1.0 Tenente - 36 (trinta e seis)
meses.
- Capitão - 48 (quarenta e oito)
meses.
- Major - 36 (trinta e seis) meses.
- Tenente-Coronel - 36 (trinta)
e seis) meses.
- Coronel - 36 (trinta e seis)
meses.

EXECUnvO

183

- General-de-Brigada - 24 (vinte e quatro) meses.
- General-de-Divisão - 24 (vinte
e quatro) meses.
Art. 7_° Aptldâo física é a capacidade física indispensável ao oficial
para o exercício das funções que lhe
competirem.
§ 1fi A aptidão física será vcnncaua previamente em inspeção de
saúde.
§ 2.° A incapacidade física temporária,
vertncada em ínspeçào de
saúde, não impede o ingresso em
l.colua<tro de Acesso e a promoçac do
oficial ao posto imediato.
Art. 8.° A-s condições de acesso a
que se refere o item IH, da letra a,
do artigo 15, da LeI nv 5.821-72 são:
a) cursos;
b) serviço arregimentado, e
C) exercido de funções específicas.
Parágrafo único. Quando uma runçào permítrr sejam atendidos mais ae
um dos requisitos previstos nas letras
b) e c) deste artigo, será considerado
aquele que o oficial ainda não satisfaça.
Art. 9° Cursos, para fins de ingresso em Quadro de Acesso, _são os
que habilitam o oficial ao acesso aos
uuerentes postos da carreira, nas seguintes condições:
a) Curso de Formação para acesso aos postos de 2° Tenente, 1° Tenente e Capitão;
b) Curso de Aperfeiçoamento das
Armas, do Quadro de Material Bélico
(QMB), dos Serviços ou de Engenheiros Militares - para o acesso aos postos de Major, Tenente-Coronel e Coronel;
C) Curso de Altos Estudos Militares - para a promoção a oficial-general.
Parágrafo único. Para os efeitos
deste Regulamento, são considerados:
a) Cursos de Formaçâc:
I) os de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações,
Material Bélico e Intendência realizados na Academia Militar das Agulhas
Negras;
II) os realizados na Escola de Saúde do Exército para Médicos, Dentistas
e Farmacêuticos;
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IH) o realizado na Escola de Veterinária do Exército, para Veterinários;
b) Cursos de
Aperfeiçoamento: os
realizados na forma que for estabelecida em regulamentação específica;
a) Das Armas
c) Cursos de Altos Estudos Militares: Os realizados na forma estabele-

20

Tenente

cída no regulamento da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.

Art. 10. Serviço arregimentado é o
tempo passado pelo oficial no exercício de funções consideradas arregi-

mentadas, e constituirá requisito para
Ingresso em Quadro de Acesso, nas
seguintes condições:
18 (dezoito) meses, incluído o tempo
arregimentado como Aspirante-a-

10 Tenente
Capitão . .
Major . .
Tenente-Coronel . .

,

18
24
12
12

Oficial;
(dezoito) meses;
(vinte € quatro) meses;
(doze) meses;
(doze) meses.

b) Do QMB e do Serviço de Intendência
2° Tenente
,' ~ 18 (dezoito) meses, incluído o tempo arregimentado como Aspirante-a-Oficial;
1° Tenente
. 18 (dezoito) meses;
Capitão . .
. 24 (vinte e quatro) meses.

c) Do Serviço de Saúde
terinária

€

de Ve-

. 12 (doze) meses;
. 12 (doze) meses;
Engenheiros Militares, por opção, oriArt. 11. Será computado como serundos do Quadro de Técnicos da
viço arregimentado, para fins de inAtiva;
gresso em Quadro de Acesso, o tempo
passado:
b) alunos da Escola de Comando e
a) em Unidades de Tropa e Tropa
Estada-Maior do Exército e do InstiEspecial;
tuto Militar de Engenharia;
b) em estabelecimento
militar de
C) estagiários de Estado-Maior;
ensino, exceção feita aos oficiais alud) que, no caso de promoçâo por
nos'
antiguidade, estejam agregados por
c) em funções técnícas de suas resmotivo de exercício de função de napectivas especialidades, pelos oficiais
tureza civil ou cargo público civil temengenheiros militares e do QMB;
porário,
não eletivo.
d) em quaisquer organizações mi lilares, exceto em Departamentos. DiArt. 13. O Ministro do Exército reretorias e Quartéis-Generais. pelos
gulará a arregimentação dos oficiais.
capitães intendentes, médicos, farmasuperiores da Arma de Comunicações
cêuticos, dentistas e veterinários;
e do QMB, bem como dos oficiais com
e) em funções técnicas de suas eso Curso de Altos Estudos Militares.
pecialidades, pelos 1° tenentes médiArt. 14. As condições de interstícos, farmacêuticos e dentistas, em
cio e de serviço arregimentado estanospitale e sanatórios militares, pobelecidas neste Regulamento poderão
Ilchnícas militares e laboratórios qúíser alteradas, mediante proposta do
mICOS e biológicos do Exército.
Ministro do Exército, tendo em vista
Art. 12. Serão considerados como
a renovação dos Quadros ou a masatisfazendo à condição estabelecida
nutenção de nivelamento entre os posna letra b. do artigo 8°, para fins de
tos das Armas, do QMB e dos Serviços.
Ingresso em Quadro de Acesso, Os oficiais:
.
Art. 15. O exercício de funções esa) do Quadro de Técnicos da At1pecíficas que permitam ao oficial a
va, em extinção, e os do Quadro de
aplicação e a consolidação de conhe1° Tenente
Capitão . .

Arras no
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cimentos adquiridos, necessário ao desempenho dos altos cargos de comando chefia ou direção, será exigido nas
seguintes condições:
a) Coronel das Armas ou do QMB
com o Curso de Altos Estudos Militares:
1) exercício de função arregimentada, como Tenente-Coronel ou Coronel, por 24 (vinte e quatro) meses,
consecutivos ou não, sendo pelo menos 12 (doze) meses no comando de
Corpo de Tropa ou estabelecímento
militar de ensino COm autonomia ou
semi-autonomia adminístrative.;
II) exercício de função prevista no
Quadro de Estado-Maior da Ativa
(QEMA), como Tenente-Coronel ou
Coronel, durante 24 (vinte e quatro)
meses, consecutivos ou não;
b) Coronel dos Serviços com O Curso de Altos Estudos Militares:
I) exercício de funções de comando, chefia ou direção de órgão com
autonomia ou semi-autonomia adminístratlva, como oficial superior, .rurante 24 (vinte e quatro) meses, consecutivos ou não;
II) exercício de função prevista no
QEMA, como oficial superior, durante
24 (vinte e quatro) meses, consecutivos ou não;
c) Coronel Engenheiro Militar com
o Curso de Altos Estudos Militares:
1) exercício de função de comando,
chefia ou direção de órgão com aut-onomia ou semi-autonomia administrativa, como Coronel ou TenenteCoronel, durante 24 (vinte e quatro)
meses, consecutivos ou não;
II) exercício de função privativa de
sua especialidade, como oficial superior, durante 36 (trinta e seis) meses, consecutivos ou não;
d) Generais-de-Brigada e Generaisde-Dívisâo:

- exercício de funções privativas
do próprio posto ou superior, durante
12 rooeci meses, consecutivos ou não.
Parágrafo único. As funções de
chefia das Seções Regionais do Serviço de Veterinária, para efeito do
disposto no item 1) da letra bj deste
artigo, serão equiparadas às funções
de chefia de órgão com autonomia ou
semi-autonomia administrativa.
Art. 16. O início e o término da
contagem dos tempos referidos neste
Regulamento são definidos pelo Esta-
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tuto dos Militares e pelos regulamentos e normas referentes a movimentação.
§ 10 O tempo passado por oficial
no desempenho de cargo militar de
posto superior ao seu será computado
como se todo ele fosse em exercício'
de cargo militar de seu posto.
20 O exercício interino de comando, chefia ou direção de organização
militar com autonomia ou semi-autonomia administrativa, por tempo igual'
ou superior a 6 (seis) meses consecutivos, será computado como comando, chefia ou direção efetiva.
Art. 17. Os conceitos profissional
e moral do oficial serão apreciados pelos órgãos de processamento das promoções, através do exame da documentação de promoção e demais informações recebidas.
Art. 18. Constitui requisito para
ingresso em Quadro de Acesso por Merecimento, ser o oficial consideradocom mérito suficiente no julgamento
da Comissão de Promoções de Oficiare ccrc».
Art. 19. Aos órgãos responsáveíspor movimentação caberá provídenciar, em tempo oportuno, que os oficiaís cumpram os requisitos de arregtmentação e exercício de funções especificas, exlgtdos como condições de
ingresso em Quadros de Acesso.
§ 10 As providências de movimentação deverão ser realizadas, pelo menos,
até o momento em que o oficial atinja a faixa:
a) Coronel, terceiro quarto da respect1va escala hierárquica;
b) Tenente-Coronel e Major, segundo terço da escala hierárquica por posto, da respectiva Arma, Quadro ou
Serviço;
c) demais postos, prunetra metade
da escala hierárquica por 'i!OSC;3, da
respectiva Arma, Quadro ou Serviço:
§ 20 O Ministro do Exército 1)1l{IPrá
considerar como satisfazendo aos requisitos de arregimentação e exercicio de funções especificas, para rms
de ingresso em Quadros de Acesso, o
oficial que, por imperiosa noocsstríaoe
do serviço, ainda não os tenha satisfeito.
§ 30 O oficial
que, por ter sido
transferido mediante requerimento,
gozado licença a pedido, ou desempenhado função de natureza civil ou
cargo público civil temporário não eletrvo, não satisfizer aos requisitos exlê
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gldos, será responsável único pela sua
'não inclusão em Quadro de Acesso.
Seção 11 - Da Seleção e da
Documentação Básica

Art. 20. A seleção para ínoluaân
'nos Quadros de Acesso processar-se-á
com a participação de todas as autoridades militares competentes para
emitir julgamento sobre o oficial.
§ 10 Essas autoridades são as seguintes:
a) ortctels-generats:
b) Chefes
de Gabinete, Estado-Maior e Seções;
C) Chefes dos Serviços regionais ou
-dívísionáríos; e
d) Chefes, Diretores ou Comandantes de Estabelecimento, Repartição ou
'Unidade.
§

2° A recusa, retardo ou falta de

fidelidade em qualquer informação;

por parte das autoridades referidas
no parágrafo anterior, ou de ofíctar
ao qual se dirija o Presidente da Co-

missão de Promoções de Oficiais, será
considerada falta de cumprimento do
'dever.
Art. 21. As autoridades que tiverem conhecimento de atos graves que
possam influir, contrária e decisivamente, na inclusão ou permanência
-de oficial em qualquer dos Quadros
de Acesso, deverão, por via hierárqui-ca, levá-los ao conhecimento do Ministro do Exército.
Art. 22. Os documentos básicos para
a seleção dos oficiais a serem apreclados para ingresso nos Quadros de
Acesso são Os seguintes:
a) Atas de Inspeção de Saúde;
b) Folhas de alterações;
c) Cópia de alterações e de punições, publicadas em boletins sigilosos;
d) Fichas de Informações (FI);
e) Ficha de Apuração de Tempo de
Serviço (ATS); e
f) Ficha de Promoção (FP).
§ 10 Os documentos a que se referem as letras aJ bj , c) e d) deste artigo serão remetidos diretamente à Diretoria de Promoções.
§ 20 Os documentos a que se referem as letras e) e f) deste artigo serão elaborados pela Diretoria de Ca«rastro e Avaliação e pela Diretoria
de Promoções, respectivamente.
Art. 23. Todo oficial incluído DOS
limites fixados pela CPO será inspe-cionado de saúde, anualmente.

§ 10 Se o oficial for julgado apto, a
ata correspondente será válida por um
ano, caso nesse período não seja julgado inapto.
§ 2? Caso o oficial, por outro motivo,
seja submetido a nova inspeção de
saúde, uma cópia da respectiva "ta
será remetida à Diretoria de Premeções ,
§ 39 O oficial designado para comíst5~O no exterior, de nuraçâo superior a.
30 dias, será submetido a Inspeção de
saúde para fins de promoção, antes da
partida.
§ 40 No caso do parágrafo antet-tor,
o oficial que permanecer no estrangeiro decorrido um ano após a data
de realização da inspeção de saúde, deverá providenciar nova inspeção de
saúde, por médico, de preferência brasdleíro e da confiança da autoridade
diplomática do Brasil na Iocaltoade,
bem como a remessa de resultado à
Diretoria de Promoções.
Art. 24. Serão remetidas, também,
cópias das alterações ocorridas até 2
de maio e I? de setembro, no semestre
em curso, relativas aos coronéis incluídos nos limites fixaaos pela CPO.
Art. 25. A Ficha de Informações a
que se refere a letra d do Art. 22 oestina-se a sistematizar as aprectacóes
sobre o valor moral e profissional do
oficial, por parte das autortdaues referidas no artigo 20, segundo normas
e valores numéricos estabelecidos pelo
Ministro do Exército.
§ 10 A Ficha de Informações terá
caráter Confidencial e será feita em
uma única via.
§ 20 O oficial conceituado não terá
conhecimento da Ficha de Informações que a ele se referir.
§ 30 As Fichas de Informações serão normalmente preenchidas uma vez
por semestre, com observações até 3U
de junho e 31 de dezembro, e serão
remetidas à Diretoria de Promoções,
de forma a darem entrada naquela
Diretoria dentro de 40 (quarenta) dias
após terminado o semestre.
~ 40 Fora das épocas referidas no
parágrafo anterior, serão preenchidas
as Fichas relativas a oficiais desligados de qualquer organização rmlttar
antes do término do semestre, sendo,
neste caso, preenchidas e remetidas
imediatamente à Diretoria de Premocoes.
Art. 26. A média aritmética dos valores numéricos finais das Fichas de
Informações do oficial, relativas ao
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mesmo posto, constituirá o Grau de
Conceito no Posto.
Art. 27. A Ficha de Promoção, a que
se refere a letra j do Art. 22, destinaae à contagem dos pontos relativos ao
oficial.
Seção III - Da Organização
Art. 28. Os Quadros de Acesso por
Antiguidade (QAA), Merecimento ...
'(QAM) e Escolha (QAE) serão organízados separadamente por Arma, QMB
e Serviço e submetidos à aprovação do
Ministro do Exército nas seguintes da'tas:
a) até os dias 28 de fevereiro, 30 de
junho e 25 de outubro - os de Antiguidade e Merecimento;
b) até os dias 16 de fevereiro, 16 de
junho e 10 de outubro - os de Escolha;
c) extraordinariamente, qualquer
.urn deles, quando aquela autoridade
determinar.
§ 1° Os Quadros de Acesso aprova"dos serão publicados em Boletim Re.servado do Exército, dentro do prazo
de 10 (dez) dias.
2" Os Quadros de Acesso per Antiserão organizados mediante o
relacionamento, em ordem decrescente
de antiguidade, dos oficiais habílrtados
.ao acesso e incluídos nos limites quantrtativos retertdos na letra a) do arta.go 4".
§ 3" Os Quadros de Acesso por Merecimento, e os por Escolha para as
promoções ao posto de General-deBrigada, serão organizados mediante o
julgamento, pela Comissão de Premo.cões de Oficiais, do mérito, qualidades
e requisitos peculiares exigidos doa oficiais para a promoção.
§ 41' Para promoção ao último posto
.nos Quadros em que este seja de ofi-cial superior, serão organizados apenas
.Quadros de Acesso por Merecimento.
§ 5° Para as promoções pelo crrterío
de escolha, será também organizado o
"Quadro de Acesso aos oficiais Engenheiros Militares.
§ 6° Os Quadros de Acesso por Escolha para as promoções aos postos de
-General-de-Dívisão e de General-de.Exército serão organizados mediante o
'relacionamento dos oficiais-generais
'habilitados ao acesso e incluídos n013
-Ilmítes quantitativos referidos na letra
-b) do artigo 4°, em ordem decrescente
de antiguidade.
§ 7° Será excluído de qualquer ~ua
edro de Acesso o oficial que, de acordo
§

.guídade
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com o disposto no Estatuto dos Militares, deva ser transferido "ex OfflCIO"
para reserva.
§ 8" Para a elaboração de Quadros
de Acesso Extraordinários o Ministro
do Exército, por proposta da CPO. fixará a data de referência para o estabelecimento dos novos limites, de acordo com as frações estabelecidas nae letras a) e b) do artigo 4'.
Art. 29. O julgamento do oficial
pela CPO, para inclusão em Quadi'o de
Acesso, será feito tendo em vista;
a) as apreciações constantes das Fichas de Informações;
b) a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões. part.icuíasmente a atuação no posto considerado,
em comando, chefia ou direção;
c) a potencialidade para deserr.penho de cargos mais elevados;
d) a capacidade de liderança, mtcíatíva e presteza de decisão;
e) os resultados obtidos em cursos
regulamentares Jrequentauos:
j) o realce entre seus pares;
g) as punições sofridas;
h) o cumprimento de penas restnUvas de liberdade, ou de suspensão do
cxcrcícjo do posto, cargo ou função;
i) o afastamento das funções para
tratar de interesses particulares; e
1) outros fatores, positivos ou negativos. a critério da CPo.
parágrafo único. O julgamento final
do oficial considerado não habíntado
para o acesso, em caráter provisório,
de conformidade com a letra bj do artigo 35, da Lei nv 5.821, de 10 de novembro de 1972, deve ser justificado,
inserto em ata e submetido ao Ministro do Exército,
Art. 30. Além dos fatores retertdcs
no artigo anterior, serão apreciados,
para ingresso em Quadros de Acesso
por Merecimento. conceitos, menções,
tempo de serviço, ferimentos em ação,
trabalhos julgados úteis e aprovados
pelo órgão competente, medalhas e
condecorações nacionais, referências
elogiosas, ações destacadas, tempo de
campanha e outras atividades consideradas meritórias.
Art. 31. Os fatores citados no artigo 30 e aqueles que constituam demérito, como punições, condenações, falta
de aproveitamento em cursos, como
oficial, serão computados em pontos
para as promoções aos postos de ~Ia
jor, Tenente-Coronel e Coronel, na.
forma regulada pelo Ministro do Exérelto.
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Art. 32. As atividades profissionais
serão apreciadas, para cômputo de
pontos, a partir da data de declaração
de Aspirante-a-Oficial ou, na ausencia deste ato, da nomeação a I'' Te-

nente.

Art. 33. Os oficiais com os Cursos

da Escola de Comando e Estado-Maior

do Exército ou do Instituto Militar de
Engenharia que, por dispositivo leg-al,
estejam definitivamente dispensado do
Curso de Aperfeiçoamento, serão conerderados como se o houvessem cursado e obtido menção "Bem".
Art. 34. Os oficiais incluídos nos
Quadros de Acesso terão revista, quadrimestralmente, sua contagem de
pontos.
Art. 35. As contagens de pontos e os
requisitos de cursos, interstício, sorviço arregimentado e exercício de funções específicas, estabelecidos neste
Regulamento, referir-se-ão:
a) a 30 de junho, para a organização dos Quadros de Acesso POr Merecimento e Antiguidade relativos às
promoções de 30 de abril do ano imedíato:
b~ a 31 de dezembro, para a organtzaçao dos Quadros de Acesso por Merecímento e Antiguidade relativos ás
promoções de 31 de agosto e 25 de dezembro do ano imediato;
_c) a 31 de dezembro, para as premoçoes por escolha em 31 de março do
ano imediato;
d) a 2 de maio, para as promoções
por escolha em 31 de julho seguinte;
_e) a 19 de setembro, para as premocoes por escolha em 25 de novembro
seguinte.
Art. 36. Ao resultado do julgamento da CPO, para ingresso em Quadro
de Acesso por Merecimento serão atribuídos valores numéricos ~ariáveIs de
O (zero) a 6 (seis).
Art. 37. A sorna algébrica do Grau
de conceito no posto, dos pontos referidos no artigo 31, e do valor numérico obtido como resultado do julgamento da CPO, será registrada na Fich ..a
de Promoção e dará o total de pontos
segundo o qual CJ oficial será class-ticada no Quadro de Acesso por Merecimento.
Art. 38. Será excluído do Quadru
ae Acesso por Merecimento ou por
Escolha, lá organizados, ou deles não
poderá constar,
ofícíal que.
a) tiver sido condenado por crime
doloso cuja sentença haja passado em
julgado;
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b) houver sido punido, no posto
atual, por transgressão considerada como atentatória à dignidade e ao pundonor militares, tal como embriaguez,
falta à verdade, falta de probidade,
dar parte de doente ao ser designado
para serviço em campanha, deslealdade e outras, assim julgadas pela CPO.
c) for considerado com mérito insuficiente no julgamento da CPO, traduzido, quando for o caso, no grau a que
se refere o artigo 36 deste Regularuento, inferior a 2 (dois).
Art. 39. Poderá ser excluido de Quadro de Acesso, por proposta de um dos.
órgãos de processamento das premoçôes ao Ministro do Exército, o oficial
acusado com base no que dispõe o
Art. ,21.
Parágrafo único.
oficial nas condições deste artigo, será, no prazo de .
60 dias, reíncluído em Quadro de Acesso ou submetido a Conselho de Justificação, instaurado "ex officío,"
Art. 40. Nos Quadros de Acesso per
Antiguidade e Merecimento, os ottctaís
serão colocados na seguinte ordem:
a) pelo critério de antiguidade, por
turma de formação;
b) pelo critério de merecimento, na.
ordem rigorosa de pontos.
Art. 41. No Quadro de Acesso por
Escolha para as promoções ao posto de.
General-de-Brigada, os oficiais serão
colocados de acordo com os resultados
de votação secreta procedida pelo Plenário da CPQ.
§ 1<> A votação secreta será precedila de um exame das referências co
«ue trata o artigo 29, podendo ser também considerados, na mesma oportunidade' a critério da CPO e em caráter subsidiário, os conceitos formulados pelos oficiais generais em serviço,
ativo.
§ 2° Na votação secreta a que se refere este artigo, a CPO adotará o seguinte processo:
a) serão votados e escolhidos, sucessivamente, em
tantos escrutínios
quantos se tornarem necessários, os.
oficiais a serem classificados em 1'?, ~o,
3° e demais lugares do Quadro de
Acesso a organizar;
bj em um primeiro escrutínio para
a seleção do oficial a ser classtncado
em primeiro lugar, concorrerão todos.
os oficiais que satisfaçam às condições para ingresso no Quadro deAcesso;
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c) caso algum oficial obtenha a
maioria absoluta dos votos, este será
automaticamente escolhido para o 1"
lugar;
d) caso nenhum
oficial obtenha
maioria absoluta, serão realizados outros escrutinios, em cada um dos quais
concorrerá a metade do número de votados, no escrutínio anterior, arredondada para mais quando o referido
número ror impar;
e) para obtenção da metade -referida na letra anterior, serão selecionados os oficiais mais votados no escrutínio anterior ou, em caso de igual
número de votos, os mais antigos;
f) o processo será repetido a seguir,
sucessivamente, para cada uma das
outras classificações, incidindo a votação nos primeiros escrutínios sobre
todos oficiais concorrentes, menos os
já escolhidos.
Art. 42. Quando houver reversão
de oficial, na forma prevista no parágrafo único do artigo 36, da Lei
n'' 5.821, de 10 de novembro de 1972,
a CPO organizará, se for o caso, um
complemento ao Quadro de Acesso
por Merecimento ou por Escolha e o
submeterá à aprovação ao Ministro do
Exército.
CAPÍTULO rrr
Das Promoções

Seção I -

Disposições Preliminares

Art. 43. O processamento das promoções obedecerá, normalmente, à seguinte seqüência:
a) fixação de limites para remessa
da documentação dos oficiais a serem
apreciados para posterior ingresso nos
Quadros de Acesso;
b) fixação dos limites quantitativos de antiguidade, para ingresso dos
onciaís nos Quadros de Acesso por
Antiguidade, Merecimento e Escolha;
C) inspeção de
saúde dos ofícíaís
Incluídos nos limites acima;'
d) organização
dos Quadros de
Acesso;
e) remessa dos Quadros de Acesso
M Ministrado Exército;
f) publicação dos Quadros de Acesso;

apuração das vagas a preencher;
remessa ao Ministro do Exército
das propostas para as promoções;
i) remessa ao Ministro do Exército
das Relações dos Coronéis e dos Generais-de-Brigada que concorrem à
organização das Listas de Escolha;
1) organização, pelo Alto Comando
do Exército, das Listas de Escolha,
g)

h)

sua imediata publicação em Boletim
Reservado do Exército e apresentação
ao Presidente da República, através
do Ministro do Exército;
l) promoções.
Parágrafo único. O processamento das promoções obedecerá aos Oalendários constantes dos Anexos I e
II, em que também se especificam
atribuições e responsabilidades.
Art. 44. Para cada data de promoções, a CPO organizará uma Proposta para as promoções por antiguidade e merecimento, contendo os
nomes dos oficiais a serem considerados.
Art. 45. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:
a) para os postos de 2° Tenente, 1°
Tenente e Capitão - a totalidade por
antiguidade;
b) para o posto de Major duas
jsor antiguidade e uma por merecimento;
c) para o posto de Tenente-Coronel - uma por antiguidade e uma
por merecimento;
d) para o posto de Coronel - uma
por antiguidade e duas por merecimento.
§ 1° Nas Armas e QIv.IB, a distribuição das vagas pelos critérios de
promoção resultará da aplicação das
proporções estabelecidas neste artigo
sobre os totais de vagas existentes
nos postos a que se referem.
2° O preenchimento de vaga de
antiguidade pelo critério de mereci..
mento não altera, para a data de promoção seguinte, a proporcionalidade
entre os critérios de antiguidade e
merecimento estabelecida neste artigo.
§ 3° A distrfbulção das vagas pelos
critérios de antiguidade e merecimento, em decorrência da aplicação
das proporções estabelecidas neste artigo, será feita de forma contínua,
em seqüência às promoções realizadas
na data anterior.
Art. 46. As vagas apuradas em
cada posto, em uma ou mais Armas,
e no QMB, atendidas as necessidades
das funções privativas fixadas, caberão aos oficiais do posto imediatamente inferior:
a) as de antiguidade, aos da turma
de formação mais antiga no conjunto
das Armas e QMB;
b) as de merecimento, obedecido o
disposto no artigo 57 deste Regulamento.
ê
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§ 10 Para efeito deste artigo, as
turmas de formação constituídas de
anciais que concluíram os respectivos
curSOS de formação em segunda época serão consideradas como complemento fmal da turma de formação
anterior.
§

2° A

distribuição

das vagas a

que se refere este artigo rar-se-ã. separadamente, pelos critérios de antiguidade e merecimento, na conformidade do artigo anterior, proporcionalmente à quantidade de oficiais numerados na escala hierárquica e incluídos nos respectivos Quadros de Acesso, respeitado o disposto na letra "a"
deste artigo.
~ 3° Quando houver resto na divisão proporcional a que se refere o paragrafo anterior, o quociente inteiro
obtido será aproximado para mais ou
para menos, debitando-se ou creditando-se na dístríbulcâc das vagas referente à promoção seguinte, o valor da
aproximação à respectiva Arma e ao
"MB.0

§ 4
Para efeito de aplicação deste artigo, a quota compulsória, prevista no Estatuto dos Militares, incidirá sobre o conjunto das Armas
e Quadro de Material Bélico.
Art. 47. Nos Serviços, as vagas
apuradas em cada posto e em cada
ServIÇO caberão aos oficiais de posto
imediatamente inferior, obedecidas
dentro de cada critério, as mesmas
condições estabelecidas para as Armas e QMB.
Art. 48. As promoções em recearcimento de preterição, incluída as ôecorrentes do disposto no artigo 39,
serão realizadas sem alterar as distribuições de vagas pelos crtténos de
promoção, e entre as Armas e QMB,
em promoções já ocorridas.

Seção 11 -

Do Acesso aos Postos
Iniciais

Art. 49. Considera-se posto inicial
de ingresso na carreira de oficial,
para os fins deste regulamento:
a) nas Armas, QMB e no Serviço
de Intendência - o posto de 2° Tenente;
b) nos Serviços de Saúde e de Veterrnárfa - o de l° Tenente.
§ lo O acesso ao posto inicial nas
Armas, no QMB e no Serviço de Intendência se faz pela promoção do
Aspirante a Oficial.
§ 2° O ato de nomeação para o
posto inicial da carreira dos. oficiais

dos Serviços de Saúde e de Veterinária será consubstanciado em Portana do Ministro do Exército.
Al't. 50. Para promoção ao posto
inicial será necessário que o Aspirante a Oficial satisfaça aos seguin-,
tes requisitos:
a) intersticio;
z» aptidão rístce.,
c) curso de formação;
d) comprovada vocação para a carreira, verificada em estágio prévio em
Corpo de Tropa;
e) conceito moral.
§ l° Os requisitos referidos nas letras "d" e "e" deste artigo serão
apreciados pela CPO com base nas informações prestadas, em caráter obrigatório, pelo Comandante da Unidade, 5 (cinco) meses após a data da
declaração de aspirante a oficial.
§ 2° O Comandante da
Unidade
emitirá um conceito smtettco, relativo
à aptidão moral, vocação para a carreira e conduta civil e militar do aspirante a oficial, com base em observações pessoais e informações prestadas pelo seu comandante imediato.
§ 3° A Ata de inspeção de saúde
e as informações referidas no parágrafo anterior serão remetidas diretamente à Dtretoría de Promoções, pelo
meio mais rápido.
§ 4° Aplicam-se aos Aspirantes a
Oficial os dispositivos deste Regulamento, no que lhes for pertinente.
Art. '51. Os candidatos selecionados e designados para matrícula nos
Cursos de Formação de Oficiais das
Escolas de Saúde e de Veterinária do
Exército terão suas situações reguladas por legislação específica, respeitadas as prescrições do artigo 2°.
Parágrafo único. Para nomeação
ao posto iniciai da carreira dos oficiais dos Serviços de Saúde e de Veterinária, as condições estabelecidas
nas letras "d" e "e" do artigo 50 serão apreciadas pelos comandantes
elas respectivas Escolas de Formação.
Art. 52. O Aspirante a Oficial e
aluno matriculado em Cursos de Formação de Oficiais das Escolas de Saúde e de Veterinária do Exército não
poderão ser promovidos ou nomeados
para os postos iniciais quando,
a) incidirem em qualquer das restncõcs estabelecidas no artigo 35 da
Lei número 5.821, de 10 de novembro
de 1972;
b) estiverem submetidos a Conselho de Dísciplína..
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Seção 111 Da Promoção Por
Antiguidade

Art. 53. A promoção pelo critério
de antiguidade nas Armas, Quadros
e Se~viços competirá ao oficial que,
incluído em Quadro de Acesso, for
o mais antigo da escala numérica em
que se achar.
Art. 54. Não haverá promoção por
antiguidade para preenchimento de
vaga no último posto dos Quadros em
que este seja de oficial superior.
Art. 55. Os oficiais do Quadro de
Engenheiros Militares, por opção, do
Quadro Técnico da Ativa, em extínção, e os Professores Permanentes do
Magtstérro do Exército, incluídos no
Quadro de Acesso por Antiguidade e
mais antigos que o último a ser promovido na respectiva Arma, Quadro
ou Serviço, serão também promovidos
por antiguidade.
.
Art. 56. O oficial que, na época
de encerramento das alterações, não
satisfizer aos requisitos de curso intersticio ou serviço arregime~tado
para ingresso em Quadro de Acesso
mas que possa vir a satisfazê-los até
a data da promoção, será Incluído
condicionalmente em Quadro de
Acesso por Antiguidade e promovido
por este critério desde que, na data
de promoção, venha a satisfazer aos
referidos requísrtos e lhe toque a vez.
Seção IV - Da Promoção por
Merecimento

Art. 57. A promoção por merecimento será feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento, obedecido o seguinte critério:
- para a primeira vaga, será selecionado um entre os dois oficiais
que ocupam as duas primeiras elassrfícações no Quadro de Acesso;
- para a segunda vaga, será selecionado um oficial entre a sobra
dos concorrentes à primeira vaga e
mais os dois que ocupam as duas
classificações que vêm imediatamente
a seguir;
- para a terceira vaga, será selecionado um oficial entre a sobra
dos concorrentes à segunda vaga e
mais os dois que ocupam as duas
classincações que vêm imediatamente a seguir, e assim por diante.
§
}O
Nenhuma redução poderá
Ocorrer no número de promoções por
merecimento, por efeito de o respeeta ..
vo Quadro de Acesso possuir quantadade de oficiais inferior ao dobro de
vagas previstas para serem preenehr ~
das pelo critério de merecimento.
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§ 20 Em prmcípio, serão promovidos pelo critério de merecimento,
50% (cinquenta por cento) dos oficiais do Quadro de Engenheiros MilitaFes! por opção, e do Quadro de'
Tecmcos da Ativa, em extinção incluídos no Quadro de Acesso' por
Merecimento e possuidores de igual
<?u .maior número de pontos do que Qúltimo dos oncíais numerados da respectiva Arma ou Quadro de Material
Bélíco que, na mesma data concorrer
à promoção por merecimento.
§ 30 Aplica-se aos oficiais Prorcsso-.
1-85. P~manentes do Magistério do.
Exército, o mesmo processo estabelecido ~o parágrafo anterior para a promoçao por merecimento.
Art., 58. Poderá ser promovido por
mer~c~mento em vaga de antlguídade
o ofícíal que esteja incluído simultaneame:nte nos Quadros de Acesso por'
Merecimento e Antiguidade, desde quetenha direito à promoção por antíeuídade e seja integrante da proposta de
promoções por merecimento ou que onumero de ordem de sua classificação
no QAM seja igualou menor que o número total de vagas a serem preenchidas na mesma data POi oficiais do seu
posil?, na respectiva arma, quadro ou-

serviço.

Seção V -

Da Promoção por Escolha.

Art. 59. Para as promoções ao posto
de General de Brigada, a CPO extraira, dos respectivos Quadros de Acesso,
por escolha, .na ordem em que foram
classificados, os Coronéis a incluir nas
Relações que serão levadas a consíde'ração do Alto Comando do Exército,
§ 10 As Relações a que se refere este
artigo conterão:
a) nas Armas e QMB, 12 (doze) Coronéis para a primeira vaga e mais a(dois) para cada vaga subsequente:
b) nos Quadros de Engenheiros Militares e dos Serviços, 5 (cinco) Coronéis para a primeira vaga e mais 2,
(dois) para cada vaga subsequente,
§ 20 A proporção entre o número de
Coronéis de cada Arma e QMB, a figurar na Relação referida na letra <'J
do parágrafo anterior, e o total da.
mesma, deve ser, sempre que posstveí.
igual à existente entre o número de CoTonéis de cada Arma e QMB e o total
de Coronéis das Armas e QMB incluídos nos Quadros de Acesso por esco-.
lha.

§ 30 As frações desprezadas ou toma-.
das para mais, na organização da Relação referida na letra a) do parágra-.
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ia 1°, serão sempre creditadas ou debitadas para a data de promoção seguinte.
Art. 60. Para as promoções ao posto
de General de Divisão, a CPO extrairá
.dcs respectivos Quadros de Acesso por
Escolha, na ordem em que foram rens.cíonados, os Generais de Brigada a incluir nas Relações que serão levadas a
consideração do Alto Comando do

Exército:
a) 9 (nove)

Generais

de

Brigada.

combatentes para a prtmedra vaga e
mais 1 (um) para cada vaga subsequente;
b) 5 (cinco) Generais de Brigada eugenheiros militares para a prímeíra
vaga e mais 1 (um) para cada vaga

subsequente:
c) todos os Generais de Brigada do

Quadro de Intendentes e do Quadro
de Médicos.

Art. 61. O número de Coronéis 8' de
Generais de Brigada a compor as Relações a serem apresentadas ao Alto
Comando do Exército poderá ser menor
do que o estabelecido nos artigos 59 e
-60, quando os respectivos Quadros de
Acesso por Escolha tiverem efetivo inferior ao mínimo necessário para a elaboração MS citadas Relações.
Art. 62. Na organização das Listas
de Escolha serão observadas as prescncões estabelecidas nos artigos 34, 35 e
36, da Lei n- 5.821, de 10 de novembro
de 1972, e no Regulamento para o Alto
Comando do Exército, aprovado pelo
Decreto ns 61. 082, de 27 de julho de
1967.
Seção VI - Das Promoções por
Bravura e "Post: Mortem"

Art. 63. O oficial, promovido por
bravura e que não atender aos requísitos para o novo posto, deverá sattsfa.zê-los, como condição para permanecer na ativa. na forma que for estabelecida em regulamentação específica ,
Parágrafo único. Os documentos que
tenham servido de base para premoç ã o por bravura serão remetidos à Diretoria de Promoções.
Art. 64. Será promovido "post mortem", de acordo com o parágrafo lodo
.arbigo 30, da Lei n'' 5.821, de 10 de 110vembrc de 1972. o oficial que. <:LO falecer, satisfazia as condições de acesso
-e integrava a faixa dos oficiais que
concorreriam à promoção pelos crlté.nos de antiguidade ou de merecimento. consideradas as vagas existentes na
data do falecimento.

Parágrafo único. Para efeito de
aplicação deste artigo, será consideracc, quando for o caso, ° último Quadro
de Acesso por Merecimento em que o
oficial falecido tenha sido mcluido.
Seção VII - Da Promoção no
Magtstério do Exercito, na Reserva
Art. 65, Os professores militares do

Magistério do Exército na reserva, em
extinção, terão gradual acesso ate
posto de Coronel, conforme o tempo
de serviço, sendo-lhes assegurada a
promoção aos postos de Major, Tenente-Coronel e Coronel, quando contarem
15, 20 e 30 anos de efetivo serviço, respectivamente.
§ 1° Os oficiais a que se refere este
as-tigo ficam, para efeito de promoção,
sujeitos aos requisitos estabelecidos ro
§ 1° do artigo 7°, deste Regulamento e
nas letras b) e c) do artigo 15, da Lei
n- 5.821, de 10 de novembro de 1972.
§ 2° Os conceitos profíssionaí e moral do professor militar de que trata
este artigo serão emitidos pelo comandante ou diretor do estabelecimento de
ensino com base em observações sobre
seu valor moral, conduta civil e míhtar,
aptidão para o magistério e desempenho funcional.
§ 3° As propostas de promoções serão
encaminhadas pelo Departamento de
Ensino e Pesquisa à Diretoria de Promoções, com os documentos comprobatórios a que se referem os para grafos
anteriores, até os dias 15 de abril, 15
de agosto e 10 de dezembro.
§ 4.° Aplicam-se, para efeito de promoção, ao oficial de que trata este a('tigo, no que for pertinente, as prescrições estabelecidas no artigo 35 da Lei
n- 5.821, de 10 de novembro de 1972.

°

CAPíTULO IV

Dos Recursos

Art. 66. O recurso referente a corriposição de QuadTo de Acesso ou direito de promoção será dirigido ao Mi:r.istro do Exército e encaminhado, para
fins de estudo e parecer diretamente
ao Presidente da cPO. à quem o comandante, chefe ou diretor do oficial
recorrente dará ciência imediata daquele encaminhamento.
Parágrafo único. Nas Inrormaçôes
prestadas pelo comandante, chefe ou
diretor no requerimento do recorrente, deverá constar a data do Boletim
Interno que tenha publicado o recebimento do documento oficial que transcreveu o ato que o interessado julgar
prejudicá-lo.
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Axt. 67. O recurso referente à Inclusão na quota compulsória será dirigido ao Ministro do Exército e encaminhado diretamente ao Presidente da
CPO, a quem O oficial indicado para
integrar a quota dará ciência ímediata do recurso.
CAPíTULO

v

Da COmissão de Promoções de O ttcíais

Art. 68. A Comissão de Promoções
de Oficiais é constituída dos segumtes
membros:
a) Natos
- O General de Exército, Chefe do
Estado-Maior do Exército
- O General de Brigada, Direto! de
Promoções;
b) Efetivos
- 10 (dez) oficiais-generais combatentes
- 1 (um) General Engenheiro Militar
- 1 (um) General Médico
- 1 (um) General Intendente
- 1 (um) General Veterinário.
§ 1° Dentre os 10 (dez) Otícíaís-Generais combatentes, membros efetivos,
deverá haver, em princípio, 6 (seis)
Generais de Divisão e 4 (quatro) Generais de Brigada.
§ 2° Presidirá a Comissão de Promoções de Oficiais o Chefe do EstadoMaior do Exército e, no seu impedimento, o General mais graduado membro da Comissão.
Art. 69. A Comissão de Promoções
de Oficiais compete, precipuamente:
a) organizar e submeter à aprovação
do Ministro do Exército, nos prazos estabelecidos neste Regulamento, os
cêuadros de Acesso, as Propostas para
as promoções por antiguidade e merecimento e as Relações dos ofícíais que
concorrem à inclusão nas Listas de Escolha;
b) propor a agregação de oficiais que
devam ser transferidos "ex officío"
para a reserva, segundo o disposto no
Estatuto dos Militares;
c) informar ao Ministro do Exército
acerca dos oficiais agregados que devam reverter na data da promoção,
para que possam ser promovidos;
d) submeter ao Ministro do Exército,
na segunda quinzena do mês de dezembro de cada ano, estudo e proposta
para a fixação do número mínimo de
vagas para promoção, tendo em vista
o estabelecimento de quotas compulsórias, de acordo com o disposto no Estatuto dos Militares;

e) organizar, até 31 (trinta e um) de
janeiro de cada ano, a lista dos oficiais destinados a integrarem a quota
compulsória, submetendo-a ao Ministro do Exército;
t) cientificar, imediatamente, os
oficiais indicados para integrarem a
quota compulsória;
g) emttír pareceres sobre recursos
referentes à composição de Quadros de
Acesso, direito de promoção e ínclusâo
em quota compulsória;
h) organizar a relação dos oftcíais
impedidos de ingressar nos Quadros de
Acesso por Antiguidade;
i) organizar e submeter à consideração do Ministro do Exército os processos referentes aos oficiais julgados não
habilitados para o acesso 0m caráter
provisório;
j) propor ao Ministro do Exército a
exclusão dos oficiais impedidos de permanecer em Quadros de Acesso, em race da legislação em vigor;
1) fixar os limites quantitativos de
antiguidade estabelecidos neste Regulamento;
m) propor ao Mínísteo do Exército,
para elaboração de Quadros de Acesso extraordinários, datas de referência
para o estabelecimento de novos Ilmítes, de acordo com as frações estatelecidas nas letras a) e b) do artigo 4°
deste Regulamento;
n) fixar limites para remessa de documentos;
o) propor. ao Ministro do EXército,
quando julgar conveniente. o impedimento temporário para promoção do
oficial indiciado em Inquérito Policial
Militar ,
Art. 70. Ressalvado o disposto no
artigo 40, a CPO decidirá por maioria.
de votos, tendo seu Presidente, apenas,
voto de qualidade.
Art . 71, Somente por imperiosa necessidade poder-se-á justificar a ausência de qualquer membro aos trabalhos da CPO.
Art. 72. Constitui atribuição da Diretoria de Promoções assessorar os
trabalhos da CPO, cabendo-lhe, também, o preparo e a organização de toda a documentação necessária.
Art. 73. A CPO reger-se-á por Regimento Interno, que detalhará os 1)0'1'menores de seu funcionamento.
CAPÍTULO VI

Disposições Finais e

Transitórias

Art. 74. A apuração dos tempos a
que se referem os artigos 10, 15 e 31
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compete à Diretoria de Cadastro e
Avaliação.
Art. 75. Os oficiais dos Quadros 00S
Serviços, para os quais ainda não exista. Curso de Aperfeiçoamento. IiC1..Tão
dispensados desse requisito para ingresso em Quadros de Acesso.
Art. 76, Para fms de ingresso em
Quadro de Acesso, a situação do oficial matriculado no Instituto Müítar
de Engenharia. que nâo possuir Curso
de Aperfeiçoamento será regulada peLo Ministro do Exército, com base no

artigo 40 do regulamento da Lei
n.v 5.756, de 3 de dezembro de 1971,

aprovado pelo Decreto n." 70.795, de
5 de julho de 1972.
Art. 77. Os oficiais do Quadro T2Cnícc da Ativa, em extinção, que, concorrem à promoção por antiguidade e

exercendo, no interesse do serviço, continuadamente, atividades vmculadas a sua especialização e para as
quais ainda não existam unidades de
tropa. organizadas. que lhes facultem
cumprir os requisitos deste Regulamento, para fins de acesso, terão sua
arregimentação regulada por ato ministerial,
Art. 82. O grau de conceito no posto de que trata o artigo 26 somente começará a ser computado para a organização dos Quadros de Acesso relativos às promoções de 30 de abril de
1974.
Art. 83. A Ficha de Inrormaçoes organizada de acordo com a leg.slaçâo

anterior será ainda utilizada para:
a) organização dos Quadros de Acesso por Merecimento e Antiguidade ·~e
ferentes às promoções de 31 de agosto
merecimento serão incluídos nos res- e de 25 de dezembro de 1973; e
pectlvos Quadros de Acesso, dentro da
b) organização dos Quadros de AcesArma de origem, desde que satisfaçam so por Escolha referentes às premoàs condições de acesso e estejam er-mções ao posto de General de Briga-Ia
preendidos nos limites fixados pela, leem 31 de março e 31 de julho de 1973.
tra a) do artigo 4,°.
Art. 84. As promoções por mereciArt. 78. A promoção do oficial crimenta e antiguidade em 30 de abril de
undo do Quadro Técnico da Ativa, em
1973, serão realizadas com base EOS
extinção, que. por opção. passou a perQuadros de Acesso organizados de
tencer ao ·Quadro de Material Bélico
acordo com a legislação anterior.
Art. 85. Para as promoções de 31 de
ou às Armas de Engenharia ou Comunicações, assim como a do oficial das
agosto e 25 de dezembro de 1973 as
Armas não diplomado Engenheiro MiFolhas de Alterações e Fichas de Informações dos oficiais mclutdos nos lilitar, que tenha optado pela Arma de
mites fixados pela CPO poderão dar
Comunicações, será efetuada de acorentrada na Diretoria de Promoções até
do com as disposições constantes do
10 de março de 1973.
artigo 55, e do parágrafo 2°, do artigo
art. 86. Após as promoções realiza57.
das conforme estabelece o arti~r, 84 os
Art. 79, Os oficiais do Quadro de
oficiais remanescentes dos Q'~;::..:iros de
Engenheiros Militares, por opçao, onAcesso que ficarem situados tora dos
undos do Quadro Técnico da Ativa, e
limites previstos na letra a) 'to artigo
os oficiais do Quadro Técnico da Ati4", ficarão impedidos de promoção ate
va, em extinção. serão considerados coque venham a ser abrangidos pelos remo satisfazendo às condições estabeferidos limites.
lecidas na letra c) do artigo 9°, para
Art. 87. Este Decreto entrará em
fins de ingresso em Quadro de Acesso.
vigor na data de sua publícaç-i : revoaté regulamentação daquele requisito,
gados os Decretos de n«
no que lhes fOT pertinente.
Art. 80. Os oficiais pertencentes ao
55.090-A, de 28 de novembro de 1964
Quadro de Engenheiros Mlhtares, por
56.615, de 26 de julho de 1955
opção, e ao do Quadro Técnico da Ati57.407, de lO de dezembro doe 1965
va, em extinção, assim corno os ottcíaís
60.293. de 3 de março de 1967
Professores Permanentes do Maaísté60.683, de 4 de maio de 1967
rio do Exército, permanecerão em sua
62.814, de 4 de junho de 1968
Arma ou Serviço de origem, para efeie demais dlsposíções em contrário.
to de promoção, ocupando os mesmos
Brasília, 16 de fevereiro de 1!J73;
lugares no Almanaque do Exercito,
152'? da Independência e 859 da
sendo seus números substttuídos pelas
República,
siglas que lhea-corresponderern .
Art.. 81. Os oficiais superiores possuídores de Curso de Especialização

EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

• ANEXO!

PROCESSAMENTO DAS PROMOÇOES POR ANTIGUIDADE E POR MERECIMENTO
CALENDÁRIO

-I

PROMOCOES DE 30 ABR

PROMÔCOES DE 31 AGO

PROMOCOES DE 25 DEZ

RGÃOS OU AU-TORlDADES RESPONSÃVEIS

PROVIDENCIAS

CPO/
DEP

DM-DCA

I

MEx-PR I OM-DCA

CPO/
IMEX-PR

DEP

D Prom

1. Encerramento das al.te r-aç Se s
dO!5 ofí.c Iaâs para
dos QAA e QAM

o r ganí z açáo

I 30

-Ju11,

31 Dez

31 Dez

I'? Set

Ate

Ate

25 JuI

20 Nov

.. Ficha de Infozrnaç Se s

Ate
9 Ago
9 Ago

Ate
9 Fev
9 Fev

Ate
9 Fev
9 Fev

- ATS

15 Set

Folhas de alterações

*
**

~c-Smputo e distribuição

15 Mai

15Mai

5. Reme s s a dos QA ~ aprov..ê
ção do Míní s t.r c do Exercito

*

I"? Mai

25 Mar
8

MEx-PR

D Prom

*

26 Dez

3. Remessa à njProm das atas I Ate
de inspeção de saúde
4. Reme s sa. à n/Prom das;

DEP

D Prom

>I<

2. Fixação de Hrnâte s para orf@
nização doa QA

cro)

I DM-DCA

Até

Até

Ate

28 Fev

30 Jun

25 Out

10 Abr

11 Ago

5 Dez

das

varras

7. Rem e s s a à njFrom das Pro
postas para promoção nó Mag:is'
tério' do Exército na Re s c.r-v a 8. Distribuição das funções p~ i

Ate

Ate

16 Ago

I 15 Abr

I

I

I

*

10 Dez

I

)

I

i

I

21 Ago

15 Dez

Até

Até

20Abr

21 Ago

Até·
15 Dez

20 Abr
vativas e gerais
9. Remessa das Propostas para
as promoções per antiguidade e
merecimento ao Ministro
do
Exército
10. Promoção por antiguidade e
merecimento'

Até

Data referida ao ano anterior.·

30 -Abr

31-Ago

Z5-Dcz' .-

PROCESSAMENTO DAS PROMOÇ1:>ES POR ESCOLHA

ANEXO II

CALENDÁRIO

PROMO OES DE 31 MAR

PROMO OE8 DE 31 JUL
CRGAOS OU AUTORIDADES RESPONS-!VEIS

cpc!

cr-o/

PROVIDtNCIAS
OM-DCA

A G Ex

PR

OM-DCA

D Prom

1. Encerramento das alterações
dos oficiais para organização 31 Dez

PROMO OES DE 25 NOV

cpo/
A C Ex

PR

OM-DCA

D Froin

*

A C Ex

PR

DFrom

2Mai

I? Set

dos QAE.

2. Fixação do! limites para ao
_ promoções por Escolha.

51 Dez

3. Remessa a n/Prom. da
do
curnentaç ao r é.latfva aos
og
dais inc1uí"dos nos limites para 22
ceeardeacâo dos QAE.
40 ·Organização do QAE e
re
messaà. aprovação do Ministro

*

2Mai

»s

do Exército.

5 e , Cômputo de vagas para
moção por Escolha.

Até

Até
22 Mai

Jan

17 Set

Ate

Ate

Ate

16 Fev

16 Jun

la

21 Mar

21 J.ol

15 Nov

Até

Até
26 Jol

Até
21 Nov

Out

pro

6. Organização das
Relações
dos ofi.c i ais que concorrem
l
organização das Listas. de Esc2
lha.
7. O_rganização das Listas -de
do
Esco~ha pelo Alto Comando
Exército.

I 8.

I? Set

26 Mar

I

Promoção por Escolha

-

*

Ate

Ate

Ate

30 .Mar

30 Jul

24 Noy

I

Data referida. ao ano anterior.

31 Mar

31 Jul

25 Nov

ArTos
DECRETO N° 71.849 -

DO PODER

DE 19 DE

FEVEREIRO DE 1973

Aprova a reforma parcial do Estatuto
da Caixa Econômica Federal -

CEF.
O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, inciso IH, da Constituição,
e o artigo 9°, do Decreto-lei n- 759, de
12 de agosto de 1969, decreta:
Art. 1° O Estatuto da Caixa Econômica Federal - CEF, aprovado pelo
Decreto n- 66.303, de 6 de março de
1970, e alterado pelo Decreto número
69.006, de 4 de agosto de 1971, passa
a vigorar com as alterações propostas
pelo Ministério da Fazenda, que são
publicadas em anexo a este decreto,
ficando revogado o item 2.2 do mesmo Estatuto.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

ESTATUTO DA CAIXA ECONôMICA
FEDERAL - CEF
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ta e ordem deste, e sob a supervisão
do Conselho Monetário Nacional.
quaisquer operações ou serviços nos
mercados financeiro e de capitais, que
lhe forem delegados, mediante convênio.
CAPÍTULO

4

Da Diretoria
4.3 Compete à Diretoria o exercício
das atribuições deliberativas da CEF
e ainda:
4.3.7 Autorizar a alienação ou
oneração de bens imóveis, devendo ser
ouvido o Conselho Fiscal quando a
autorização em referência tiver por
objeto bens imóveis de uso próprio da

CEF.
CAPÍTULO

6

Do Conselho Fzsc'al
6.2 Ao Conselho Fiscal compete examinar e emitir parecer sobre balancetes, balanços e prestação anual de
contas da Diretoria, bem como sobre
alienação ou oneração de bens imóveis
de uso próprio da CEF, cabendo-lhe
ainda exercer as demais atribuições
atinentes ao controle de contas da
empresa.

CAPíTULO 2

Do Objeto
2.1 A CEF operara:
2.1.9 Realizando no mercado financeiro, Como entidade integrante do
Sistema Financeiro Nacional, quaisquer outras operações, no plano interno ou externo, podendo estipular cláusulas de correção monetária, observadas as condições normativas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
2.1.10 Realizando, no mercado de
capitais, para investimento ou revenda, as operações de subscrição, aquisição e distrrbuíção de ações, obrigações e quaisquer outros titulos ou valores mobiliários, observadas as condições normativas estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional.
2.1.11 Realizando, na qualidade de
Agente do Governo Federal, por con-

DECRETO

NQ 71. 850

-

DE

19

DE

FEVEREIRO DE 1973

Concede reconhecimento ao curso de
Administração de Empresas, da Faculdade de Ciências Politicas e Econômicas do Rio de Janeiro, mantida pela Sociedade Brasileira de Instrução, GB.

a Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr. da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ..
6.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto- lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta dos Processos nos ..... 261.711-71 e 233.268~72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimento ao curso de Administração de
Empresas, da Faculdade de Ciências
Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, mantida pela Sociedade Brasí-

A'ros
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lelra de Instrução, com sede na cidade

do Rio de Janeiro, Estado da Guana-

cera.
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N? 71. 851 -

DE

19

DE

FEVEREIRO DE 1973

Concede a Gustavo Solis Rosa (firma
individual) o direito de lavrar minerio de zinco no Município de Vazante, Esta.do de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtuiçâo, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
318, de 14 de março de 1967, decre-

ta:
Art. 19. Fica outorgada a Gustavo
Sohs Rosa (firma individual) concessão para lavrar minério de zinco em
terrenos de propriedade de J aci Pereira Guimarães, Pedro Francisco
Guimarães e outros, no lugar denominado Cercado. Distritos de Vazante
e Claro de Minas, Municípío de Vazante, Estado de Minas Gerais, numa
área de cinqüenta e dois hectares e
cinqüenta ares (52,50 ha.), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a mil seiscentos e noventa e sete metros e seis centímetros
(1.697,06m), no rumo verdadeiro de
quarenta e cinco graus noroeste ....
(459 NW), do canto noroeste (NW)
da igreja católica de vazante e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos metros (500 m) , oeste
(W); quatrocentos metros (400 mi ,
norte (N); trezentos metros (3{)0 mr,
leste (E); quinhentos metros (500 m) ,
norte (N); quinhentos metros
(E·OO
m), leste (E); setecentos e cinqüenta
metros <750 m) , sul (8); trezentos
metros (300 m) , oeste' (W); cento e
cinqüenta metros (150m », sul (8).
Esta concessão é outorgada mediante
as condícõea.constantes dos artigos 44,
47e suas alíneas, e 51, do Código de

EXECUTIVO

Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único,
Esta concessão
fica sujeita as estipulações do Reg-ulamento aprovado pelo Decreto nv ..
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 • O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos OS
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv
1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
Se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 • AJ3 propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59. A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no .livro C - Registro. dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasíüa, 19 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EMÍLIO

DECRETO

N° 71.852 - DE
FEVEREIRO DE 1973

19 DE

Concede à Silex do Brasil Ltda. o direito de lavrar cianita no município
de Mateus Leme, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe-confere o artigo 81, n'' III, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Silex do
Brasil Ltda. concessão para lavrar

ncos

cianlta em terrenos de propriedade de
José Rodrigues Nogueira, no lugar denominado Fazenda Taquaral, distrito
de Serra Azul, município de Mateus
Leme, Estado' de Minas Gerais, numa
área de dezoito hectares e dez ares ...
(18,10 ha.}. delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice a
quarenta e sete metros (47m), no rumo verdadeiro de quatorze graus dezessete minutos nordeste (14°17'NE),
da extremidade nordeste (NE) da casa sede da Fazenda Taquaral e os lados a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
cento e oitenta metros (180m), oeste
(W); quatrocentos e oitenta metros
(480m), norte (NJ; sessenta metros
(60m), leste (E); oitenta metros ... ,.
(BOm), norte (N); cinqüenta metros
(50m), leste (EJ; quarenta metros ...
(40m), norte (N); cento e quarenta
metros (140m), leste (E); quarenta
metros (40m), sul (6); quarenta metros (40m), leste (E); oi,tenta metros
(80m), sul (6); cento e oitenta metros
t tanrm, leste (E); cento e quarenta
metros (140m) , sul (6); oitenta metros (8Dm), oeste (W); cem metros
Clüümj , sul (6); cento e vinte metros
<120m) , oeste (W); cem metros ...
(100m), sul (8); noventa metros
csürm, oeste (W); cento e quarenta
metros (140m), sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condiçôes constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51,726 de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resol~çâo n- 3, de 30 de abril de 196.5,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n" 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgaçôes que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do código de Mineração.
Art.

c.s.,

4° As propriedades vizinhas
servidões de solo e

i31;J.;i"c:", 8,,6
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra tera
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO W' 71. 853, DE 19
FEVEREIRO DE 1973

DE

Autoriza. a LIGHT - Servicos de Ele~
tricuuuie S. A. a construir subestação e linha de transmissão e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 59,
do .Decreto-Ieí nv 852, de 11 de novembro de 1938, e no artigo 151, letra
c, do Código de Aguas, regulamentado
pelo Decreto nv 35.851, de 16 de julho
de 1954, decreta:
Art. 19 • Fica autorizada a LIGHT
- Serviços de Eletricidade S. A. a
construir a subestação de
Areia
Branca e. a linha de transmissão entre essa subestação e a linha tronco
Usina Henry Borden --:- Vila Matlas,
no Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A referida linha
destina-se ao suprimento de energia
elétrica aos municípios de Santos e
São Vicente, no Estado de São Paulo.
Art. 29 . A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas. leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 30;. A concessionária concluirá as obras no prazo fíxado no despacho de aprovação dos projetos. executando-as de acordo com os mesmos,
com as modificações que forem autorisadas, se necessárias.
§ 19.
A inobservância do prazo fixado neste artigo sujeitará a conces-
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síonária às penalidades previstas na
legislação de energia elétrica em vigor
e seus regulamentos.
§ 29,
O prazo referido poderá ser
prorrogado por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de .éguas
e Energia Elétrica.
Art. 49. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de consti-

tuição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
13 (treze) metros de largura, tendo
como
eixo a linha de transmissão
mencionada no artigo ic, cujos projetes e planta de situação nv 349.351
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Energia Elétrica e Con-

cessões do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no processo
MME nv 700.323-72.

-

Art. 59. Fica autorizada a LIGHT
Serviços de Eletricidade S A. a

promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegtslaçâo
vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão mencionada no artigo 19.
Art. 69. Fica reconhecida a conveniência da constdtuíçâo de servidão
administrativa necessária, em favor
da LIGHT Serviços de Eletrici·
dade S .. A., para o fim indicado, a
qual compreende o direito atríbuído
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráfícas ou telefônicas auxiliares bem como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe
assegurado,
ainda. o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 19. Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se em consequência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, Incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 29. A LIGHT - Serviços de Eletricidade S, A., poderá promover, em
JuÍZo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretolei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,

com as modificações introduzidas pela
Lei nc 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 79. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 71.854 -

DE

19 DE

FEVEREIRO DE 1973
Declara de utilidade públka, para fins
de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de São
Paulo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151. letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art 1Q • Ficam declaradas de utilidade, pública, para fins deconstituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 7
(sete) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmtssâo a ser estabelecída entre a linha tronco JUndiaí - Louveira e a subestação Eletroquímica Paulista, no munícípío de
.Jundíef, Estado de São Paulo, cujo
projeto e planta de situação nv ..
349.361 foram aprovados por ato do
Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Ei1étrlca, no processo MME no 703.872-72.
Art. 29 • Fica autorizada a LIGHT
- Serviços co Eletricidade S. A. a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para
fi, passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.
Art. 39. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
LIGHT - Serviços de Eletricidade
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de
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transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda o
acesso à área da servidão através' de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 19. Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compativel com a existência da servidão, abstendo-se em consequêncía
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A LIGHT - Serviços de Eletricidade S. A .. poderá promover, em
JUÍZO, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela. Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 7:.855 -

DE 19 DE

FEVEREIRO DE 1973
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão, no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954 e o constante
do processo DAG nv 8.099-65, decreta:
Art. te
Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
25 (vinte e cinco) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre a subestação
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Presidente Prudente e a subestação
Presidente Venceslau, nos municípios
de mesmos nomes, no Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação nv 995, foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamento N aciona! de Aguas e Energia Elétrica, no processo DAG nv 8.099 de
1965.

Art. 29. Fica autorizada a Companhia Elétrica Caiuá a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 19.
Art. 39. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servídâc
administrativa necessária em favor da
Companhia Elétrica Caiu á, para o fim
indicado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessionária de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área de servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 19. Os proprietários das áreas
de terra atingidas pelo ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao que
for .compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em conseqüência, da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem
ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29.
A Companhia Elétrica Caíuá
poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição de servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei nv ..
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
152O? da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DE

1973

Retifica o Decreto n9 51. 651, de 9 de
janeiro de 1963, que dispõe sobre o
enquadramento do pessoal na Parte
Especial do Quadro de Pessoal da
antiga Universidade do Paraná.

o

Presidente da. República, no uso

das atribuições Que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único, do artigo 23, da Lei nv
4·.069, de 11 de junho de 1962, e o

que consta do Processo nc 5.694-70
do Departamento Administrativo

do

PeSSCla] Civil, decreta:

Art. 10. Ficam alterados os anexos
do Decreto nv 1::.1.651, de 9 de janeiro
de 1963, para incluir na tabela nu-

mérica 1 (um)

cargo de Motorista,

código CT-401.8.A, e na relação no-

minal seu ocupante Mejohísedeck
Melo.
Parágrafo único.
A retífícaçâo a
que se refere este artigo e suas vantagens financeiras retroagem a 15 de
junho de' 1962.
Art. 29. Na mesma forma e para
os mesmos efeitos, fica retificado o
Decreto nv 60.882, de 21 de junho de
19-67, que dispõe sobre o Quadro único
de pesosal da atual Universidade Federal do Paraná.
Art. 3°.
A despesa com a execução deste Decreto será atendida com
Os recursos próprios da Universidade.
Art. 4°. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85 9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 857 - DE 19
FEVEREIRO DE 1973

DE

Altera o Decreto 67.433-70, que dispôs
sobre o "Projeto para implantação
integrada na pesquisa e experimentação florestal".

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1°.
O artigo 59 do Decreto
nv 6~. 433, de 21 de outubro de 1970,

EXECUTIVO

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5°
O Cc-Diretor brasileiro previsto no Projeto será designado pelo Presidente do IBDF,
escolhido dentre pessoas de notoria capacidade técnica e administrativa. "
Art. 29.
Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cime Lima

DECRETO N9 71.858 - DE 19
FEVEREIRO DE 1973

DE

Promulga o Acordo sobre Cooperacão
Comercial, Braeil-lraque,
.

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo nv 81, de 24 de novembro de 1971, o Acordo sobre Cooperação Comercial, concluído entre o Brasil e o Iraque, em Bagdá, a 11 de maio
de 1971;
E havendo o referido Acordo,em
conformidade com seu artigo XIII,
entrado em vigor na data da troca
dos Instrumentos de Ratífícaçâo, a 6
de julho de 1972;
Decreta que o Acordo, apenso por
tradução oficial ao presente Decreto,
seja executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973,;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

O acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
22-2-73.
DECRETO N° 71. 859 FEVEREIRO DE

DE

19

DE

1973

Altera dispositivos do Regulamento do
Ministério da Agricultura, aprovado
pelo Decreto n" 68.594, de 6 de maio
de 1971.

O Presidente da República, no uso
da atribuiçàc que lhe confere o artigo
81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 1° As alíneas "b" e "c" do item
n § 2°, do artigo 15 do Regulamente
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do Ministério da Agricultura, aprovado pelo Decreto n'' 68.594, de 6 de
maio de 1971, passam a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 15
.
11

.

1°
.
§ 2°
.
b) Coordenação da 2n Região com
sede no Recife e jurisdição nos Estados da Bahia, de Sergipe, de Alagoas,
de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará,
do Rio Grande do Norte, do Piauí e
do Maranhão;
c) Coordenação da 3n Região, com
sede em Belo Horizonte e jurisdição
nos Estados da Guanabara, do Rio de
Janeiro, do Espírito Santo e de Minas
Gerais.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República ..
§

EMÍLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

N9 71. 86{) DE
FEVEREIRO DE 1973

DECRETO

19

DE

Transfere, com o respeotivo cargo,
para o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado, funcionária do Quadro de Pessoal em Extinção da Fundação
IBGE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
16, § 39, do Decreto-lei nc 161, de 13
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19.
Fica transferida, com o
respectivo cargo, para o Quadro de
Pessoal do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado,
Maria de Nazaré Gondra da Trindade, Oficial de Administração, código
AF-201.12. A, do Quadro de Pessoal
em Extinção (QPEX) do antigo Conselho Nacional de Estatística - Administração Central - atual Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
Art. 29. As despesas, decorrentes
do cumprimento do disposto neste ato

passam a ser atendidas pelo Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1973;
152Çl da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Júlio Barata

DECRETO N9 71. 861 - DE 22
FEVEREIRO DE 1973
Extingue Organização Militar
outras providências.

e

DE

dá

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item in, da Constituição e
de acordo com os artigos 46 e 174 do
Decreto-Lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19.
Fica extinta a Comissão
de Estradas de Rodagem n'' 2, com
sede em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2°.
O Ministro do Exército,
baixará os atos complementares necessários à efetivação deste Decreto.
Art. 39. O Ministro dos Transportes tomará, em sua área de competência, as medidas necessárias à
transferência do acervo da Comissão
de Estradas de Rodagem nv 2 para
o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
Art. 49. Este Decreto entrará em
vigor na da ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
Mário David Andreazza

DECRETO

N9 71.862 DE 22 DE
FEVEREIRO DE 1973

Autoriza a contratação de operações
de crédito externo para financiamento do projeto de construção da
Usina de AglUL Vermelha.

O Presidente doa República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 'ITI, da Constituição, e
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de acordo com o disposto nas Leis nvs
1.518, de 24 de dezembro de 1951,
4.457, de 6 de novembro de 1964 e
Decreto-lei nc 1.095, de 20 de março
de 1970, decreta:
Ai t , 19. Fica o Ministro da Fazen-

da autorizado a contratar, em nome
da República Federativa do Brasil,
operação externa de financiamento,
no valor

de

até FF 108.000.000,00

(cento e oito milhões de francos franceses) de principal, com o Ministério
das Finanças da França, para posterior cessão dos recursos à empresa
Centrais Elétricas de sao Paulo S.A.
- CESP, como parte do financiamento do projeto de construção da Usina
de Agua Vermelha.

Parágrafo único. Como agente da
União fica o Banco do Brasil S. A.
aucorrzado a representá-la em todos
os atos relacionados com a execução
do contrato que vier a ser firmado
nos termos deste artigo, cabendo-lhe
receber e ceder à empresa encarregada
do projeto os recursos provenientes
do empréstimo externo contratado,
bem como encarregar-se do serviço
da correspondente divida.
Art. 29. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a conceder a garantia da República Federativa do Brasil
a contrato de empréstimo em moeda,
no valor de até US$ 140.000.000,00
(cento e quarenta milhões de dólares), a ser celebrado por Centrais Elétricas de São Paulo S. A. - CESP
com um consórcio de bancos estrangeiros, para atender a custos locais
da construçã-o da Usina de Agua Vermelha.
Parágrafo único.
A concessão da
garantia do Tesouro Nacional poderá
ser estendida às importações financiadas, no valor equivalente a até USS
100.000.000,00 (cem milhões de dólares), que vierem a ser feitas, em decorrência do contrato mencionado no
artigo anterior, para a construção da
Usina de Agua Vermelha e para a
etapa final da Usina de Ilha Solteira.
Art. 39. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de fevereiro de 1973;
152 0 da Independê-icía e 35º da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N9 71. 863 -

DE 23 DE
FEVEREIRO DE 1973

Exclui do relacionamento de disponibilidade constante das Portarias 273
e 355-69, do Ministério do Interior,
os cargos e servidores que menctc-

na,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv &.919 de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 s'tcam excluídos dos relacionamentos constantes das Portarias
nvs 273, de 7 de agosto de 1969, 300,
de 18 de agosto de 1969, e 355, de 30
de setembro de 1969, do Ministro do
Interior, os cargos e servidores relacionados em anexo ao presente Decreto, colocados em disponibilidade, pelos
referidos atos, como pertencentes ao
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas.
Parágrafo único. O Ministério do
Interior adotará as providências necessárias para regularizar perante o
Ministério dos Transportes a situação
dos servidores relacionados na alínea
c do anexo de que trata este artigo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 23 de fevereiro de 1973;
152º da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MtDICl
Mário David Andreazza
José Costa Cavalcantt

A anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
26-2-73.
DECRETO NO;> 71. 864 - DE 26 De;
FEVEREIRO DE 1973

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doaçâo de terras aeoonuae situadas em Manaus.
Estado do Amazonas, aeetmaaae ao
Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, ueando da atrfburção que lhe confere o
artigo 8 '., item ru, da Constituição e de acoroc com (JS artigos 1. I65
e 1.180 do Código Civil, decreta;
Art. 10. Fica o Serviço do Patrimônio da Unlâo autorizado a aceí-

Aros DO

tar a doação de terrenos situados na

cidade de Manaus, Estado do Amazonas, com área total de 7.990.897
rnã (sete milhões novecentos e no-

venta mil, oitocentos e noventa e
sete metros quadrados), que o Governo do Estado do Amazonas quer
lazer à União, através do Decreto
n" 2.39J, de 1 de novembro de 1972,
tudo de acordo com os elementos
constantes do processo protocolado
no Ministério da Aeronáutica sob o
n" 06-01/2344/70, onde se encontra
3· planta 8 memorial descritivo dos
referidos terrenos.
Art. 2°. Destinam-se os terrenos
a que se refere o artigo anterior à
construção de unidades que integrai âo o conjunto de edificações do novo Aeroporto Internacional de Manaus.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. :6 de fevereiro de 1973;
':'52° da Independência e 85° da
República.

EMÍLroG.

MÉDICI

Antéini.J Delfim Netto
J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 71.865
FEVEREIRO DE

DE

26
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DE

1973

Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n.s 5.451, de
12 de junho de 1968, e dá outras
providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, na Constituição e tendo
em vista o rüsposto no § 2.° do artigo
1.0 da Lei n." 5 .451, de 12 de junho
de 196e, decreta:
Art. 1.0 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecldo no § 2.° do artigo 1.0 da
Lei n.s 5.451. de ~2 de junho de 1968,
serão utilizados os seguintes coertcientes, aplicáveis aOS salários dos
meses correspondentes, para os acordos coletivos de, trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de fevereiro de 1973.

Mês

Coeficiente

Fevereiro de 1971
MarÇ<J de 1971
Abril de 1971
iv1aio de 1971 . . . . . . . . . . . . . .
Junho de 1971
Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971 . . . . . . . . .
Outubro de 1971
Novembro de 1971
Dezembro de 1971

1,40

1.38
1,36
1,34
1,32
~ ,29
1,27
1,25

1,24
1,22
1,20

Mês

Coeficiente

Janeiro de 1972
: ,19
Eevereiro de 1972
1,16
Março de 1972
1,14
Abril de ;.972 . . . . . . . . . . .. .
1,12
Maio de lu72
. .•
1,11
Junho de 1972
1,10
Julho de 1972
1.09
Agosto de 1972
. . .. . . . .
1,08
Setembro de 1972
1,07
Outubro de 1972
1,04
Novembro de 1972
1,03
Dezembro de 1972
1,02
Janeiro de J 973
1,01
Parágrafo único - O salário real
médio a ser reconstituído será a média antmétrca dos valores obtidos
pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as ôisposíções em contrário.
Braeílía, 26 de fevereiro de 1973;
152\" da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N\" 71.866 FEVEREIRO DE

DE

26 DE

1973

DiSpõe sobre o tratamento fiscal
aplicável às operações previstas no
artigo 19 do Decreto-lei n9 1.248,
de 29 de novembro de 1972, e regulamenta o regime de entreposto
aduaneiro .

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
CAPÍTULO

I

Do tratamento fiscal

Art. I\" A saída de mercadorias do
produtor-vendedor,
estabelecimento
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art. 1Q

do Decreto-lei nv 1.248, de 29 de novembro de 1972, assegura :1,.0 produ-

tor-vendedor o direito aos beneficios
fiscais concedidos por lei como incentivo à exportação.
Art. 2Q Para efeito de determinaçâo da base de cálculo dos beneficios fiscais, o produtor-vendedor poderá acrescer ao preço de venda da
mercadoria as despesas de frete interno e seguro, até o local de emnarque, posto de fronteira ou entreposto aduaneiro, quando as mesmas
r.quem a seu cargo.
Art. 39 O Ministro da Fazenda
fica autorizado a:
I - fixar, em casos especiais, condições e base de cálculo diversas das
estabelecidas nos artigos 19 e 29;
II - definir o conceito de produto manufaturado, para fins de aplicação dos beneficios fiscais previstos
neste Decreto;
ITr - baixar normas complementares para a aplicação do disposto
no art. 69 do Decreto nc 64.833, de
17 de julho de 1969.
CAPÍTULO

II

Do regime de entreposto

aâunmeira

Art. 49 O regime de entreposto
aduaneiro c o que permite o depósito de mercadorias, sob controle fiscal, em iocat determinado:
I - com suspensão do pagamento
de tributos, no caso de mercadorias
importadas;
Il - com suspensão ou .. .nção do
pagamento de tributos, quando se
tratar de mercadorias destinadas a
exportação, nas condições definidas
neste Decreto;
III - com pagamento de tributos.
Art. 59 Compete ao Ministro da
Fazenda conceder o regime de entreposto aduaneiro, assim como fixar
condições e prazo para seu funcíonamento.
§ 1Q A concessão será a título precano podendo ser cancelada a qualquer tempo, no caso de descumprimento das condições fixadas para
funcionamento do entreposto ou se
a empresa infringir díspostçõea legais ou regulamentares pertinentes.
§ 29 As condições de funcionamento de entreposto ponerào ser modifi-

EXECUTIVO

cadas a pedido da interessada, se razões de ordem económíca superve.,
mentes aSSIm o exigirem.
A .•t. 6 Q conrorme seja estipulado
nu respectivo ato de concessão do
regime, os entrepostos aduaneiros poderão receber em depósito:
I
exclusivamente mercadorias
importadas ;

11 - excrusivamente mercadoríaa
destinadas à exportação;
[l1 simultaneamente mercadonas importaaas e mercadorias destinadas à exportação.
Art. 79 O regime de entreposto
aduaneiro poderá ser concedido:
I a armazéns de depósito explorados diretamente pelas administrações dos portos e aeroportos;
11 - a empresas de armazéns-gerais;
In a armazéns administrados
por empresa ou entidades públicas e
prrvauas ,
Parágrafo único. Incluem-se no
conceito de armazém, para efeito do
cisposto neste artigo, as unidades de
enaííagem, frigorificagem, depósitos
de prouutos liquidas ou gasosos, e se,
melhantes .
Art. 8Q Poderá ser concedido, a título temporário, o regime de entreposto aduaneiro a locais destinados
~ realização de feiras, exposições e
outras mantrestaçôes do gênero.

Art. 99 Na zona primária de vorto ou aeroporto, assim como nos entrepostos abertos nas referidas áreas,
poderá. ser permitido o funcionamento de rejas para venda de mercadoria nacional ou estrangeira a
passageiro saindo do para ou em
trânsito, contra pagamento em "traveller's check" ou moeda estrangeira conversível.
~. 1Q A mercadoria estrangeira importada diretamente pelos concesaíonarres das referidas lojas permanecerá com suspensão de pagamento de
tributos até a sua venda nas condições deste artigo.
S 2Q QuandO se tratar de aquisição
de produtos nacionais, no mercado
interno, estes sairão do estabelecimesto industrial ou equiparado com
isenção de tributos.
§ 31? A moeda conversível € os
"traveller's checks" recebidos pelos
conceslsonàríos das lojas serao obrt-

Ao-os

DO

PODER

gatortamente negociadOs com quaisquer bancos autorizadoS a operar ~m
câmbio no prazo máXimO de 15 tqumzej dias. contados da data da emiasão da nota fiscal.
.
§ 4Çl A inobservância. das ?~ndI:
çôes previstas neste a.rtígo sujeitara
o concessionário da joja ao pagamento de todos os tributos e gravames incidentes sobre a mercadoria à
época da apuração do .fa~o, bem como às penalidades eablvels.
Art. 10. compete ao Secretário. da
Receita Federal conceder o regime
previsto no art. 89, bem como. autorlzar o funcionamento das lojas d e
art. 9Ç1.
que trata
Art. 11. A empresa que desejar a
aplicação do regime de entreposto
aduaneiro deverá apresentar, à ~e~
cretaría da Receita Fe~er~l, projeto
contendo os elementos. índícados em
roteiro baixado pelo MInlstro da Fazenda.
Art. 12. A secretaria da, Receita
Federal emitirá parecer técmoo sobre
os projetos apresentadOS,. o?VldOS:
a) Carteira
de Com~rclo Exterior, do BancO do .grasll, quand,O o
projeto apresentada tenha por fII~a
lidade o depósito d_e mercadorias
destinadas à exportaça.o;
b) o Conselho de política Aduaneira, nos demais caBOS.

°

CAPíTULO

III

Do regime de entrepos~o 'l.duaneiro
na importaçao

Art. 13. Para ser admitida a .d:em entrep.osto, e ~ecessano
que a mercadoria Importada.
a)
conste, com essa tndícação, !I0
manifesto ou documento de efeIto
equivalente do veICulo que. a ~rans
portar ou que seu propnetárIO ou
consignatário assim o declare no pra.,
zo de 10 (dez) dias, a partdr da descarga, em formulário que conterá as
indicacoes exigidas no despacho de
importação para consumo; e
~.
b) seja submet~da ~a conferência
aduaneira, para Iixaçao de respo~
sabilidade de deposltano e deposttante ,
Parágrafo único, Embora .declarada
para consumo, a mercadona poderá
ser recolhida a entreposto, desde que
requerido no prazo previsto neste arpcsito
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tigo e satisfeitas eventuais obrigacoes decorrentes do despacho.
Art. 14. A mercadoria importada
poder-á permanecer em depósito por
prazo não superior a 1 (um) ano,
contado da data de sua entrada no
entreposto, prorrogável por até mais
2 (dois) anos, a critério do Ministro
ca Fazenda.
§ 19 A mercadoria depositada no
entreposto aduaneiro poderá ser, no
todo ou em parte, despachada para
consumo ou reexportada, mediante o
cumprimento das exigências legais e
regulamentares.
§ 29 Considera-se ocorrido o fato
gerador na data do registro da declaração para consumo. que deverá
ser feita no órgão tocal oa Secretaria da Receita Federal, com jurisdição sobre o entreposto.
§ 39 Esgotado o prazo de depósito,
a mercadoria será reexportada ou
submetida " despacho para consumo,
dentro de 30 (trinta) dias, sob pena
de ser considerada abandonada.
Art. 15. U Ministro da Fazenda
fixará as condições em que a mercecona depositada em entreposto
aduaneiro poderá ser transferida para .outro regime aduaneiro especial,
e vice- versa.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se também à transferência de mercadoria, de um para
outro entreposto aduaneiro.
CAPÍTULO

IV

Do reonne de entreposto aduaneiro
na exportação

Art. 16. O depósrto de mercadorias destinadas à exportação pode
ser efetuado em regime aduaneiro de
exportação e regime aduaneiro extraordinárao de exportaçao .
§ 19 O regime aduaneiro de exportaçáo é o que confere o direito ao
depósito da mercadoria, COm suspensão de tributos.
§ 2Q Considera-se regime aduaneiro extraordinário de exportação
aquele que permite o depósito de
mercadoria com direito à utilização
dos benencios fiscais instituídos em
lei, para tncentívo à exportação, antas do seu efetivo embarque para o
exterior.
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Art. 17. A mercadoria destinada à
exportação poderá permanecer em

depósito por prazo não superior a 1
(um) ano, a contar da data de sua
entrada no entreposto aduaneiro.
§ to Em casos especiais, poderá ser
autorizada a permanência da mercadoria em entreposto por prazo superior ao previsto neste artigo, a criteria do Ministro da Fazenda.
§ 2Q Esgotado o prazo de depósito,

a mercadoria será exportada, destruida, revendida, devolvida ou relnternada no mercado interno, dentro
de 30 (trinta) dias, sob pena de ser
considerada abandonada.
§ 3Q A destruíçào, revenda, devolução, ou reínternaçâo da mercadoria
sujeitará seu proprietário ao disposto no § 4Q do art. 18 ou no § 19 do
art. 19, conforme se trate, respectivamente, de mercadoria depositada
em regime aduaneiro de exportação
ou em regime aduaneiro extraordínárto de exportação.
SEÇÃO

1

Regime aduaneiro de exportação

Art. 18. No caso de mercadorias
que gozem de beneficios fiscais na
exportação, e O exportador for o produtor, empresa ou agente de exportação, consórcio, cooperativa ou entidade similar, poderão as mesmas ser
depositadas em regime aduaneiro de
exportação, com suspensão de tributos, sob responsabilidade do exportador.
§ 19 O efetivo embarque da mercadoria, na forma do procedimento
usual, gera direito à utilizaçáo dos
beneficios fiscais previstos em lei para incentivo à exportação, bem como
obriga ao recolhimento dos tributos
devidos, nos prazos e condições estabelecidos em normas legais e regulamentares.
§ 29 A cota de contribuição, de natureza cambial, e o imposto de exportação, quando exígtveís, serão recolhidos obedecendo à sistemática vigente.
§ 39 Quando se tratar de mercadorias sujeitas, na exportação, ao pagamento de tributos internos, fica o
Ministro da Fazenda autorizado a
baixar normas ou realizar convênios,
permitindo seu depósito com suspensão de tributos ou exigindo seu recolhimento.

EXECUTIVO

§ 4Q A devolução de mercadoria depositada em regime aduaneiro de exportação, ao mercado interno, gera,
para o seu proprietário, 71.a data da
saída do entreposto, a obrigação de
recolher Integralmente 08 tributos
devidos que foram suspensos ou de
recolher a diferença, nos termos, prazos e eondíçôes estabelecidos pelo
Ministro da Fazenda.
SEÇÃO

TI

Regime aduaneiro extraortiinàrío
de exportação

Art. 19. O regime aduaneiro extraordinário de exportação será concedido exclusivamente para depósito
de mercadorias decorrentes das operações de que trata o art. 19 do
Decreto-lei nc 1. 248, de 29 de novembro de 1972.
§ 19 A mercadoria depositada sob o
regime deste artigo poderá ser exportada, no todo ou em parte, destruída, revendida, devolvida ou relnternada no mercado interno, sujeita.
porém, ao disposto nos artigos 50,
61', 71' e 80 do Decreto-lei numero
1.248, de 29 de novembro de 1972,
conforme o caso.
§ 2Q Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a fixar condições e normas especiais para a concessão de
entreposto em regime aduaneiro extraordinário de exportação.
Art. 20. Para ser admitida em entreposto, sob o regime previsto no artigo 19, é necessário que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal próprio e que tenham
sido observadas todas as demais obrigações acessórias estipuladas pelo
Ministro da Facenda ,
CAPÍTULO

v

Disposições Gerais

Art. 21. A autoridade fiscal poderá
exigir, a qualquer tempo, a apresentação de mercadoria depositada, em
entreposto aduaneiro, assim como
proceder aos Inventários que entender necessários.
Parágrafo único. Ocorrendo falta
de mercadoria, o depositário responde pelo pagamento dos tributos, gravames cambiais e penalidades cabíveis na data da apuração do fato.

209

.Afros DO PODER EXECUTIVO

Art. 22. As condições previstas nas
letras "c" e «r'' do artigo 87 do Decreto-lei nc 37, de 18 de novembro
de 1966, poderão ser estabelecidas no
próprio ato de concessão do regime
de entreposto aduaneiro, em cada
caso, ou por normas gerais baixadas
pelo Ministro da Fazenda.
Art. 23. As exigências de natureza
cambial ou de controle do comércio
exterior a serem satisfeitas pelo concessionário do regime de entreposto
aduaneiro serão fixadas pelo órgão
competente.
Art. 24. As penalidades previstas
no Decreto-lei nc 37, de 18 de novembro de 1966, são aplicáveis, no

DECRETO N." 71.867 -

que couber, ao concesísonâno do
regime de entreposto aduaneiro.
Al't. 25. O Ministro da Fazenda.
poderá baixar normas complementares para a execução deste Decreto.
Art. 26. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto nv 68.053, de 13
de janeiro de 1971, e demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antãnio Delfim Netto

DE

27

DE FEVEREIRO DE

1973

Altera o Decreto n,O 58.516, de 27 de maio de 1966, que aprovou o Quadro
umco ae ressoai da Unioercuiaae Federal Rural de Pernambuco

O Presidente da, República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81; item lI!, da Constltuíção e tendo em vista o dISPOSto no
artigo 56 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado . na forma do anexo, o Decreto número 58,516,
de 27 de maio de 1966, que E'pNVOU o Quadro único de Pessoal da Universtda-íe Federal Rural de Pernambuco, para reestruturar cargos em 00misaaoe funções gratificadas, a fim de ajustar o respectivo órgão de pessoal ao Síst.ama de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), Instituido pelo Decreto nc 67.326, de 5 de outubro de 1970, E" incluir outros
destmados a atender à complementação da Reforma Administrativa da Universidade.
Art. 2.° A despesa com a execução deste Decreto será atendida com
os recursos próprios da Uníversírtade, ficando vedado o encaminhamento
de proposta de abertura de crédito especial 'para esse fim.
Art. 3.° A Diretoria de Pessoal da Universidade Federal Rural de Per..
nambuec apostilará (.5 titulas dos funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. 4,° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. F foi publicado no

D. Q. de 1-3-73;
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DE

FEVEREIRO DE 1973

Concede autorização à empresa Zupa~
ta North Sea Inc. para operar no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei n° 1. 098, de 25 de março
de 1970, a embarcação de pe7fu:l'ur:ãO
"VINEGARROON", de nacionalidade panamenha, a serviço da petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artago 81, item lII, da Constituição, e ten-

do em vista o que consta do processo
número 000.003-73, do Mimsterío das

Minas e Energia, decreta:
Art. I" E' concedida autorização à
empresa panamenha ZAPATA NonTH
SEA INC. para operar, no mar tem-

toriaI do Brasil, fixado pelo Decretolei n'' 1. 098, de 25 de março de 19'10.
com a embarcação de perfuração
"VINEGARROON", de nacionalidade
panamenha, a serviço da Pecróleo Brasileiro S. A. - PETROBRA8 nos serviços de perfuração de P0Y' .,~ ce petro100 e gás na plataforma continental

brastleira .
Art. 2° A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de 1
(um) ano, prorrogável mediante novo
Decreto, sem prejuízo de sua caducidade a qualquer tempo, se ocorrer a conclusão dos serviços contratados ou a
extinção das obrfgaçôes respectivas,
na forma da lei ou contrato.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçào revogadas as dtspostçóes e-n contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1973;
152.° da' Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MtDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° 71. 869 - DE 27
FEVEREIRO DE 1973

DE

Revoga a autorização conceduia a p.mpresa CRESTWAVE INTERNA TIO·
NAL, INC., para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto número 1. 098, de 25 de março ae
1970, a embarcação de perturacõa
<CTOPPER lII", de nacumouaaae
norte-americana.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81, item UI, da Constituição e t;)lldo
em vista o que consta do' Processo
000.113-72 do Mímstérío das Minas e
Energia, decreta:
Art. 1° E' revogada a autorrsaçao
concedida pelo Decreto n" 71.328, de
? de novembro de 1972, à empresa norte-americana CRESTWAVE IN I'ER_
NATIONAL, INC., para operar no
mar territorial do Brasil. fixado pelo
Decreto-lei n- 1.098. de 25 de março de
1970, a embarcação de perfuração
"TOPPER IIl", a serviço da Pecroleo
Brasileiro S. A. - PETROBfl,AB.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposrçôes em contràrío ,
Brasília, 27 de fevereiro
152.° da Independência e

~1{-:

1973:
85.° da

~-t.epública.

EMíLIO G. MímeI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N'? 71. 870 ~ DE 28
FEVEREIRO DE 1973

DE

Institui Grupo de Trabalho para examinar o problema do pessoal da Polícia Militar e do Corpo de BombeIros do antigo Distrito Federal, ainda
vinculado a União para eiettc de
pagamento e dá outras
-prooiâén-:
cias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Oonatituíçâo, deereta:
Art. 1Q. Fica instituido Grupo ee
Trabalho, no Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, para examinar o problema do pessoal da Policia Militar e do Corpo de Bombetroa
do antigo Distrito Federal, ainda vinculado à União para efeito de pagamento, na forma do Decreto-lei ns
1.015, de 21 de outubro de 1969, alterado pela Lei nv 5.733, de 16 de novembro de 1971.
Art. 2 Q • O Grupo de Trabalho de
que trata o artigo anterior, sob a ooordenação do Dr. Carlos Israel Mozer
Penha, como representante do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral, fica constituído pelos Dr. Antonto Marcello da Silva, Tenente-Coronel Izídro Caldeira Brant, assístente Jurídica Florinda Nonato de Faria
e Dr. Francisco ManOel de Mello

All.'os no PODER EXECUTIVO

Franco, como representantes, respectivamente, dos Ministérios da Justiça,
do Exército e da Fazenda e do Governo do Estado da Guanabara.
Parágrafo único. Os Membros do
Grupo de Trabalho desempenharão
suas atribuições sem prejuízo de seus
encargos normais nos órgãos em que
servem.
Art. 39 • O Grupo de Trabalho a
que se refere este Decreto deverá.
apresentar relatório de seus trabalhos,
acompanhado de propostas de medídas legais ou regulamentares que se
fizerem necessárias à adequada disciplina do assunto, no prazo de 90
(noventa) dias. a contar da data de
sua Instalação.
Art. 4<?
O Ministério do Planejamenta e Coordenação Geral fornecerá
o material e pessoal necessáríoa ao
funcionamento do Grupo de Trabalho.
Art. 59. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1973;
152<? da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MtOIcI

Alfredo Buzaid
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v euoeo

DECRETO N9 71. 871 -

DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1973

Muda a subordinação do Estabelecimento Central de Transportes ....
(ECT).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
de acordo com o disposto no artigo
46 do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967. decreta:
Art. to. O Estabelecimento Central
de Transportes (EC'!') , do Ministério
do Exército, passa a subordinar-se à
Diretoria de Transporte, do mesmo
Ministério.
Art. 2<?
O Ministro do EXército.
expedirá os atos complementares para
a execução deste Decreto.
Art. 3Q. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 'fi-
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cando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85 9 da
República,
MEDICI
Geisel

EMÍLIO G.

Orlando

DECRETO N<? 71. 872 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1973
Muda a sede de Organizações
tares e dá outras providências

Mili~

o Presidente da República, u.sando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In da Constituição e
de conformidade com o disposto nos
artigos 12 e 46 do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19. São transferidos de sede:
a)
O 28° Grupo de Artilharia de
Campanha - da Cidade de Livramento (RS) para Cidade de São Prancisco do Sul (SC);
b)
O 26Q Grupo de Artilharia de
Campanha - da Cidade de São Borja (RS) para a Cidade de Guatapuava
(PR) .

p.,...r t. 2'? O Ministro do Exército
fica autorizado a expedir os atos necessários à· execução deste Decreto.
Art. 39. Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevere1ro de 1973;
152'? da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

orlando

MtOICI

Geisel

DECRETO N'? 71.873 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1973
Reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
49 do Decreto-lei n« 1.199, de 27 de
dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Q. Ficam reduzidas às bases
abaixo '.as alíquotas" do ImIíosto sobre Produtos Jndustriallzados relativas
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de 25 de junho de 1971, passam a vígorar com a seguinte redação:

guíntes códigos da tabela anexa ao re-

gulamento aprovado pelo Decrete, n''
70.162, de 18 de fevereiro de 1972
Código 90.20.00.00 (subposíçôes c
itens) 8 % (oito por cento)

§ 2(1 - A contratação a que se
refere este artigo somente ocorrerá após verificada .a impossibilidade da utilização de pessoal do
próprio Ministério da Agricultura,
do Estado respectivo, ou em casos
de imperativa contingência, de
outro órgão público.

Código 28.16.01.00 .,. O (zero)
Art. 29.

Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, -28 de fevereiro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.

Art. 49 - Na hipótese de recair
em servidor público a indicação
para a prestação dos serviços de
que trata este Decreto, a retríbuíç ã o fixada na tabela anexa, paga
mediante recibo, e na forma da
legislação em vigor, será igual a
diferença entre a importância
constante da referida tabela e os
vencimentos do seu cargo eretívo . "
Art. 29. Fica revogado o § 19 do
artigo 29 do Decreto nc 68.810, de 25
de junho de 1971.
Art. 39. Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as díaposíções em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1973;
152. o da Independência e 85. 0 da
República.

EMíLIO G. MtDICI
Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 71.874 -

DE

28

DE

FEVEREIRO DE 1973

Altera o Decreto n 9 68.810, de 25 de
junho de 1971. que dispõe sobre a
utilização de Colaboradores para a
execução de atividades ligadas ao
Plano Nacional de Combate à Febre
Aftosa, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da a.trlbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item. IH, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto ne 67.364, de
7 de outubro de 1970, decreta:
Art. 1(l O parágrafo 29 do artigo
2(1 e o artigo 4Q do Decreto nc 68.810,
DECRETO N9 71.875 -

EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

DE

28

DE FEVEREIRO DE

1973

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Escola Técmca Federal do Espirito
Santo e dá outras providências

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art.igc 81, item III, da Constttulçâo, e tendo em vista o disposto no artigo 28
da Lei n9 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, no artigo 20 da Lei nl:' 3.780, de
12 de julho de 1960, e o que consta do Processo nv 6.494, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica transformada, na forma das tabelas numéricas anexas,
que integram este Decreto, em Parte Suplementar. a atual Parte Especial
do Quadro de Pessoal da Escola Técnica Federal do Espirtto Santo, de
.acordo com o artigo 28 da Lei nc 3.552, de 16 de fevereiro de 1959, e aplicada,
aos respectivos cargos, a proporcionalidade prevista no artigo 20 da Lei
..nc 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 29 As medidas de que trata o artigo anterior não acarretam
aumento de despesa, ficando suprimidos 11 (onze) cargos atualmente vagos.
Art. 39 Os cargos constantes das tabelas numéricas a que se refere
o artigo 19 continuam providos pelos seus ocupantes.
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Art. 4!? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1973; 152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 1ÇI foram publicados no D. O. de 23-373.
DECRETO NQ 71.876 -

DE

1

DE MARÇO DE 1973

Retifica o Decreto nO 68.362, de 17 de março de 1971, que dispôs sobr:e o
Quadro de Pessoal do Mínisterio do Exército

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 20
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960,' e () que consta do Processo nv 2.322
de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Fica retificado, na forma do anexo. o Decreto nv 68.362, de 17
de março de 1971, que dispôs sobre o Quadro de Pessoal do Mir..i sténo no
gxérclto, para o fim de corrigir o número de cargos integrantes da classe
de servente de pedreiro, código A-102, e incluir a série de classes de Técnico
de Educação, código EC-701, eue deixou de constar do referido decreto.
Art. 2Q A retificação de que trata i } artigo anterior não acarretará
aumento de despesa, de conformidade com o que dispõe o artigo 2Q do
Decreto nv 68.362, de 17 de março de 1971.
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília,

1 de março de 1973; 152? da Indeperrdêneia e 85?da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D. O. de 23-373.
DECRETO NQ 71.877 MARÇO DE 1973

DE

1

DE

Retifica o Decreto no, 62.358, de 6 de
março de 1968, que aprovou o enquadramento do pessoal de nivel
superior da Superintendência Nacional do Abastecimento e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o artigo
56 da Lei nc 3.780, etc 12 de julho
de 1960 e o que consta do Processo
nv 30.349, de 1969, do Departamento

Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma
do Anexo, que constitui parte integrante deste Decreto, a relação nominal que acompanha o Decreto número 62.358, de 6 de março de 1969, para
o fim de sanar incorreção havida no
respectivo processamento.
Art. 29 O disposto neste Decreto
não homologa situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
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Art. 39 Aos servidores abrangidos
por este Decreto aplicam-se, no que
couber, as disposições do Decreto número 62.358, de 6 de março de 1968.

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, em 1 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EM!LIO G. MEDICI

L. F.

o

cirne

Lima

EXECUTIVO

pedindo portarias declaratórias aos
que não os possuírem.
Art. 3° .1\5 aespesas com a execução
deste Decreto correrão a conta dos
créditos orçamentártcs próprios.
Art. 4Q Este Decreto entrará em Vigor
na data da sua publícaçào. revogadas
as disposições err contrário.
Brasília. 1 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G. MEDIeI

J. Araripe Macedo

anexo mencionado no art. 10 foi

publicado no D. O.

de 2-3-73.
O anexo mencionado no art. 1'1
publicado no D. O, de 2..3-73,

DECRETO N° 71.878 MARço DE 1973

DE

1

DE

Altera o enquadramento de tunotonarios do Ministério da Aeronâul..ica e
dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe contereo al't,\?o
81, item LlI, da Constituição, e -ccdo

em vista a sentença judicial cons-en-

te, por certidão. do Processo n'' 2.907,

1972, do Departamento Admtn'atrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1Q Ficam arteraoas. na íorma da
relação nominal anexa, que é parte
integrante deste decreto, os anexos do
Decreto n" 51.516, de 25 de junho de
1962, que aprovou o enquadranento
dos cargos, funções e empregos "lo Ministério da Aeronáutica, abrane' .íos
pelo artigo 19 da Lei n" 3.780, de 12
de julho de 1960, retificado oeios Decretos ns. 54.261, de 4- de setembro de
1964, e 64.909, de 29 de julho -íe 19ô9.
em cumprimento de sentença _j'1dt,~ial
transitada em julgado. em face da rejeição. pela Primeira Turma 10 Supremo Tribunal Federal. do Recurso
Extraordinário n'' 67.488, Interposto
pela União, contra o decidido, pele
Tribunal Federal de Recursos. no julgamento do Mandado de Segurança
nc 26.485, do Estado da Guanabara.
Parágrafo único. As revisões 're eIlquadramento de que trata este artigo
vigoram para todos cs efeitos legais. a
partir de 1 de julho de 1960.
Art. 2Q O órgão de pessoal competente apostüará os tltutos dos funcionários abrangidos por este decreto ex-

de

fOI

DECRETO N9 71. 879
MARÇO DE 1973

CD 1 ÇI DE

Retifica o Decreto n 9 68.873, de 5 de
julho de 1971, que altera a área e
estabelece os limites do Parque Nacional do Araguaia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decretat.

Art. 19. Fica retificado, na forma
abaixo,
Decreto nv 68.873, de 5- de
julho de 1971, que altera a área e estabelece os limites d() Parque Nacío-,
nal do Araguaia:
No artigo 19,
Onde se lê:
"paralelo 1095' de latitude sul, Ponto Dois";
Leia-se:
"paralelo 10950' de latitude sul, Ponto Dois";
Art. 29. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío,

°

Brasília, 19 de março de 1973;
1529 da Independência 8 8ôQ da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

ArTOS

DECRETO N° 71. 880

DE

DO, PODER

1

DE

MARÇO DE 1973

Cria a Comissão Nacional para!) t-rograma Global de pesquisas .4t,lP';')s~
féricas (GARP).

o Presidente dá. República, usando
da atrfbutçãc que lhe confere o arttgo
81, item lII, da, Constituição, e
Considerando o Item UI do ::»J.rá.grafo primeiro do artigo 54 do nee-eto-lei n'' 200 de 25 de fevereiro de t~f17,
decreta:

Art. 1~ F'ICa criada uma Corrnssão
para coordenação de estudos e pesuuisas relacionados com a partacipaçào
do Brasil no Programa Global -íe Pesquisas Atmostérícas (GARP), .vtrn o
título de "Comissão Nacional cara o
Programa Global de Pesquisas A~"'lV)S
férreas (GARP)".
Parágrafo único. A Comissão terá
sede no Mimsterto da Agricult rra ,
Art. 2° Compete à comissão:
I - Coordenar no pais as pesquisas
da atmosfera relacionadas com <'5 objetivos do Programa Global ce Pesquisas Atmosféricas;
Il -- Estabelecer ") roteiro da participação brasileira no Programa Global de Pesquisas Atmosféricas tnclusive quanto aos objetivos científicos
e as necessidades de observação:
UI - Efetuar o oecessartc contato
com órgãos e entidades urasüetras que
possam contrfbuir para o elencc de observações do GARP;
IV ~ Efetuar a ugacâo entre ."," ('1'~
tidades internacionais organizadoras
do GARP- Organização Meteor(.·jÓ
gica Mundial e Conselho Intem 't'~ onal
de Uniões Internacionais - e as entidades brasileiras de pesquisa;
V - Bugerrr estudos e pesquisas ce
interesse para o GARP aos \l.'gq,OS
competentes;
Art. 3" São membros permanentes
da Comissão;
I - O Diretor-Geral do Dep-u-tamenta Nacional de Meteorologia do
Ministério da Agricultura;
TI - Um Representante do Conse.no
Nacional de Pesquisas:
lU - Um Representante da Litre
torta de Hidrografia e Navegação do
Ministério da. Marinha;

215

EXECUTIVO

IV - Um Representante da Dt;:.:-1.(,"
ria de Eletrônica e Proteção ao Vôo
do Ministério da Aeronáutica;
V - Um Representante do MtntsteTio da Educação e Cultura;
VI - Um Representante do Instituto Oceanográfico da universidade de
São paulo;
VII - Um Representante do Instituto de Pesquisas Espaciais;
VIII - Um Representante do Ministério das Relações Exteriores.
§ I" Os Representantes de que reata
este artigo serão tndlcados pelos titulares dos Ministérios 0 que pertencem,
ou, no caso dos incisos lI, 'IrJ e VII,
respectivamente, pelo Presidente do
Conselho Nacional de Pesquisas, pelos
ReItores da tjntversidade de São Paulo e da Universidade 8'en ,é; taJ de Rio
de Janeiro e pelo Diretor do Instituto
de Pesquisas Espaciais, e cederão ser
substituídos em seus impedimentos
eventuais por suplentes também designados pelas mesmas autortdaces ,

§ 2° A Comissão, por proposta· ''': 5êU
Presidente, poderá convocar, para participar de seus trabalhos. representantes de outros órgãos da administração federal e estauuar cuja presença
seja necessária ao desempenho de
suas atrtbuiçôes .

Art. 4°.0 Diretor-Geral do Departamento Nacional de Meteorologia.
exercerá a presidência da Comissão.
Art. 5" As despesas de functonarr'ento da Comissão serão atendidas pele
orçamento do Mintstêrto da AgrrcultUTa.
Art. 6" Este Decreto entrara -m
gor na data de sua publicação,

~

i-

l'b'/)-

gadas as dtsposrçóes em contrárto

Brasltía, 1 de março
da Independência
República.
152"

de 19'j\l;
35° da

e

EMíLIO G. MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mario Gibson Barbosa
L. F. Cirne tsma
Jarbas G. Passarinno
J. Ararzpe Macêdo
João Paulo dos ,Reis venoso
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DECRETO N9 71.881 -

DE

to

DE

MARÇO DE 1973

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Turismo e Ciências Domésticas
da Faculdade de Ciências Exatas,
Administrativas e Sociais de Brasília, mantida pela União Pioneira
de Integração Social - UPIS, DF.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv ..
fi .540,

de 28 de novembro de

1968,

alterado pelo Decreto-lei ns 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo nv ..
236.481 de 1972 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica autorizado o funcíonamento dos cursos de Turismo e Ciências Domésticas da Faculdade de
Ciências Exatas, Administrativas

e

Sociais
de Brasília, mantida pela
União Pioneira de Integração Social
- UPIS, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal.
A1't. 29. Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jasbae G. Passarinho

DECRETO N° 71.882 MARçO DE 1973

DE

2

DE

MOdifica a estrutura da Uniuersiâade Federal do Ceará.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, t-e..I1 IH da Constituição, e
na forma CIOS Decretos-leis 53, de
Ih de novembro de 1966, e 252, de
28 de fevereiro de 1967, e da Lei nv
5.540, de 28 de novembro de 1968,
combinada com o Decreto-lei número
464, de 11 de fevereiro de 1969, decreta:
Art. 1°. A Universidade Federal
60 Ceará passa a constituir-se dae
seis seguintes unidades:
I - de pesquisa e ensino básicos:
a) Centro de Ciências
b) Centro de Humanidades.

EXECUTIVO

II - de pesquisa e ensino apncados:
c) Centro de Tecnologia;
d) Centro de Ciências Agrárias.
e) Centro de Ciências da Saúde;
f) Centro de Estudos Sociais Apltcados .
Art. 2°. Os Centros referidos no
artigo anterior, entendidos como co.
ordenações de departamentos afins,
resultam da fusão ou transformação dos seguintes institutos, escolas
e faculdades previstos no artigo I"'
do Decret > ~G 62.279, de 20 de fevereiro de 19ii8, pela forma seguinte:
a) o Centro de Ciências, dos Ins...
titutos de Matemãtíca, Física, QU1mica, Geocíêncías e Biologia;
bl o Centro de Humanidades, da
Faculdade rte Ciências Sociais e FlIosofía, da Faculdade de Letras e
da parte de Artes da Faculdade de
Artes e Arquitetura:
c) o Centro de 'I'ecnologra, da gs.
cola de Engenharia e da parte de
Arquitetura a" Faculdade de Artes
e Arquitetura;
d) o Centro de CIências Agrárias,
ca Escola de Agronomia,
e) o Centro de Ciências da Saúde,
oas Paculdaoes de Medicina, Odontologia e Farmácia;
f) o Centro de Estudos Bociats
Aplicados, da Faculdade de Ciências
Econômicas ç Administrativas, da
Faculdade de Direito e da Faculdaae de Educação.
Art. 3°. Dentro do prazo de cento e oitenta (lias, a contar da vigência do presente Decreto, a Unlversldade Federal do Ceará apresentara
ao Conselho Federal de Educação o
seu Estatuto f o seu Regimento Geral modificados em consequêncía da
nova estrutura que lhe é prescrita.
Parágrafo Ú:ÜCO. No prazo de trlnta dias, F contar da aprovação do
Estatuto e uo Regimento Geral, o
Conselho Universitário baixará a reIação dos departamentos que íntegrarão a Universidade Federal do
Ceará classirícados pelos respectivos Centros.
Art. 4°. Revogam-se o Decreto n62.279-, de 20 de fevereiro de 1968,
e quaisquer disposições em centrá-
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Afros

rio ao presente decreto, que entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 2 de março de 1973;
·t52° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

Jarbas G.

MÉDICI

Passarinho

DECRETO N° 71.883 MARÇQ DE 1973

DE

2

DE

Revoga os Decretos nas 31.401, de 8
de setembro de 1952, 36.267, de la
de outubro· de 1954, 44.831, de 8
de novembro de 1958, 50.218, âe 28
de janeiro d. 1961 e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
decreta:
Art. la. Etcam revogados os Decretos nas 31.401, de 8 de setembro
ce 1952, 36.:.:.67, de l<J de outubro
de 1954, 44.831, de 8 de novembro
de 1::.158 e 50.218, de 28 de janeiro
ue 1961.
Art. 2°. As atividades especiais de
vôo, no MInistério da Aeronáutica,
serão definidas e disciplinadas em
ato do Ministro da Aeronáutica, que
regulara também os requisitos que
o militar .íeve satisfazer para que
lhe seja assegurado o direito de percepçao a Indenização de Compensação Orgânica, conforme estabelece
o artigo 6'3, da Lei na 5.787, de 27
oe junho de ~ 972.
Art. 3°. reste Decreto terá vigência a contar de la de janeiro de
1973.
Brasília, 2 de março de 1973;
:'52° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo
DECRETO Na 71. 884 MARÇO DE 1973

DE

8

DE

Torna. sem efeito aproveitamento de
servidor do Quadro Especial da Faculdade de Direito de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 81, item UI, da Constituição
e
tendo em vista o que consta do Processo n" 491, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. la Fica sem efeito o aproveitamento de Fernando Barreto Nunes
no cargo de Assistente de Administração, AF-602.14.A, do Quadro Especial da- Faculdade de Direito de
Sergipe, constante do Decreto
.
na 53.544, de 6 de fevereiro de 1964.
publicado no Diário Oficial da União
de 14 de fevereiro de 1964, tendo em
vista que o interessado não assumiu
o referido cargo por ser Inacumulável com o de Promotor Público do Estado de Sergipe, do qual era titular.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
8 de março de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.885 MARÇO DE 1973

DE

9

DE

Aprova o Regulamento da Lei número
5.859 de 11 de dezembro de 1972,
que dispõe sobre a profissão de ernpregado doméstico, e dá outras providências.
V'"

~

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere . ,; 5Htigo 81, item lII, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
79 da Lei nv 5.859, de 11 de deaembro de 1972, decreta:
Art. 1Q São assegurados aos empregados domésticos os benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência
Social, na conformidade da Lei numero 5.859. de 11 de dezembro ele
1972.
Art. 29 Excetuando o Capítulo referente a férias, não se aplicam aos
empregados domésticos as demais dtaposições da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Parágrafo único. As dívergênctas
entre empregado e empregador doméstico relativas a férias e anotação
na Carteira do Trabalho e Prevídênela Social, ressalvada a competência
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da Justiça do Trabalho. serão dmmrdas pela Delegacia Regional do Trabalho.

Art. 39 Para os fins constantes üa
Lei no 5.859, de 11 de dezembro de

1972, considera-se:
I -

empregado doméstico aquele

que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa á
pessoa ou à família, no âmbito resi-

dencial destas.
II - empregador doméstico a possoa ou família que admita a seu serviço empregado doméstico.
Art. 4° O empregado doméstico.

>\,0

ser admitido no emprego, deverá
apresentar os seguintes documentos:
I - Carteira de Trabalho;;: Previdência Social.
II Atestado de Boa Conduta.
emitido por autoridade policial, ou

por pessoa idônea, a juizo do empregador.
lU -

Atestado de Saúde, subscrito

por autoridade médica responsável, a
critério do empregador doméstico.
Art. 5Q Na Carteira de Trabalho e
Previdência Social do empregado doméstico serão feitas, pelo respectivo
empregador, as seguintes anotações:
1 - data de admissão.
II - salário mensal ajustado.
IH - inicio e término das férias.
IV - data da dispensa.
Art. 60 Após cada período contínuo
de 12 (doze) meses de trabalho prestado à mesma pessoa ou família, a
partir da vigência deste Regulamento,
o empregado doméstico fará jus a férias remuneradas, nos termos da Consolídação das Leis do Trabalho de 20
(vinte) dias úteis, ficando a crtterto
do empregador doméstico a nxacno
do período correspondente.
Art. 7Q Filiam-se à Previdência Social, como segurados obrigatórios, os
que trabalham como empregados domésticos no território nacional, na
forma do disposto na alínea I do artigo 31,) deste Regulamento.
Art. 8Q O limite de 60 anos para
Filiação à Previdência Social, prevtsto no artigo 4Q do Decreto-lei ns 710,
de 28 de julho de 1969, não se aplica
ao empregado doméstico que:
I - inscrito como segurado facultativo para todos os efeitos. nessa
qualidade já vinha contribuindo na
forma da legislação anterior.

II - já sendo segurado obrigatório,
tenha adquirido ou venha a adquirir
a condição de empregado doméstico,
após se desligar de emprego ou ativí .
dade de que decorria aquela situação.

Art. 9\1 Considerar-se-á inscrito
para os efeitos da Lei nv 5.859 ae
11 de dezembro de 1972, o empr'egano
doméstico que se qualificar junto eo
Instituto Nacional de Previdência Social, mediante apresentação da Carteira do Trabalho e Previdência Social.
1Q Os empregados domésticos,
inscritos como segurados facultativos.
passam, a partir da vigência leste
Regulamento, à condição de segurados obrigatórias, Independentemente
de nova inscrição.
§ 20 A inscrição dos dependentes
incumbe ao próprio segurado e será
feita, sempre que possível, no ato de
sua inscrição.
Art. 10. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez do empregado doméstico serão devidos a contar
da data de entrada do respectivo requerimento.
Art. 11. O custeio das prestações H
que se refere o presente Regulamento
será atendido pelas seguintes contribuições:
I -, do segurado, em percentagem
correspondente a 8% (Oito por cento)
do seu salário-de-contribuição, assim
considerado, para os efeitos deste Regulamento, o valor do salárío-mímmo
regional.
II - do empregador doméstico, em
quantia igual à que for devida pelo
segurado.
Parágrafo único. Quando a admtssão, dispensa ou afastamento do empregado doméstico ocorrer no curso
do mêa. a contribuição incidirá sobre
1/30 avos do salário-mínimo regional
por dia de trabalho efetivamente
prestado.
Art , 12. O recolhimento das contribuições, a cargo do empregador 0.0méstlco, será realizado na forma das
instruções a serem baixadas pelo tnstituto Nacional de Previdência Boclal.
em formnlário próprio. individualizado por empregado doméstlco .
Parágrafo único. Não recolhendo
na época própria as contrtbuíções a
seu cargo, ficará o empregador do-
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méstico sujeito às penalidades previatas no artigo 165 do Regulamento Geral da Previdência Social, aprova-to
pelo Decreto nv 60.501, de 1.4 de março de 1969.
Art. 13. Aplica-se ao empregado
doméstico e respectivo empregador
no que couber, o disposto no Regula
menta Geral da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n9 ,1Ú. SUl, de
14 de março de 1969.
Art. 14. O Mimstro do 'I't abatho e
Previdência Social baixará as instruções necessárias à execucão do presente Regulamento.
Art. 15. O presente Reguta-ncnto
entrará em vigor 30 (trinta) dias após
sua publicação, revogadas as .ftsposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1973;
152 g da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DI!:CRETJ N° 71. 886
MARÇO

DE 9 DE

DE 1973

Autoriza o ncnoionomento da Escola
Superior de Eduoaç;J;o Fisica de
Catanduva Catanduva SP.

o Prest-tente da República, usanCo das atrtbulções que lhe confere o
artigo 81, .tem III, da Constituição,
de acordo C.)Y(l o artigo 47 da LeI
n'' 5.540, -e 7-& de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de
9 de setembro de 1969 ? tendo em
vista o qu > consta do Processo número 260.709-71 do Ministério da
gducaçã-, c Cultura, decreta:
Art. 1°. Pica autorizado o íuncionamento da Eacola Superior de Educação Física de Catanduva, mantida
pela Fundação Padre Albino, com sede na cidade de Catanduva, Estado
ue Sâlj P~uio,
Art. 2°. ãste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas a- disposições em contrário

Brasília, 9 de março de 1973;
da Independência e 859 da
República.

1529

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G

Passarinho
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DECRETO

N,''

MARÇO

71.887 DE 1973

DE 9 DE

Concede reconhecimento do curso de
Ciências, Licenciatura de 1.0 grau,
do Instituto de Tecnologia, da Universidade Federal de São Carlos.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei TI.O 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n." 250.284,
de 1972, do Ministério da Educação e
Cultura. decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento do curso de Ciências, Licenciatura de 1.° grau, do Instituto de
Tecnologia Educacional, mantido pela
Universidade Federal de São Carlos.
com sede na Cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.O

71.888 DE 1973

DE

9

DE

MARÇO

Concede reconhecimento ao Curso de
Direito, da Faculdade de Direito do
Oeste de Minas. mantida pelaSocietuuie Educacional e Cultural de
Divinópolis - MG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 235.308-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao Curso de Direito, da Faculdade de Direito do Deste de Minas,
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mantida pela Sociedade Edul .acíonal
e Cultural Dlvinópolis, com sede na
Cidade de Divlnópolis, Estado de Ml-

nas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revo--

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de março de 197;"
152.° da Independência
República.

e

85.0

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 71.889 ~
MAnço DE 1973

DE

12

DE

Aproveita funcionários no Quadro de
Pessoal do Departamento de Polícia
Federal, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e

tendo em vista o disposto no artigo
2,° do Ato Complementar D.O 52, de 2
de maio de 1969, e o que consta do
Processo DASP D.O 6.670-72, decreta:
Art. 1.0 Ficam aproveitados no
Quadro de Pessoal, Parte Permanente, do Departamento de Polícia Federal, na forma adiante indicada, os
seguintes funcionários:
a) Sales José Mendes, ocupante do
cargo de Administrador de Subsistência, nível 14, da Parte Especial do
mesmo Quadro, no cargo de Assistente de Administração, código AF-602.
nível 14-A, da Parte Permanente do
mencionado Quadro, vago criado pela
Lei n.v 4.483, de 16 de novembro de
1964;
b> Cleveland

Lofrano, Humberto
Luiz de Souza e Wilson Pires Belfort,
todos ocupantes do cargo de Inspetor
de Imigração, nível 16, da Parte Especial do Quadro de Pessoal do referido Departamento, no cargo de
Agente Auxiliar de Polícia Federal,
código PF-604, nível 16-C, da Parte
Permanente do mesmo Quadro, vagos,
respectivamente, em virtude da aposentadoria de Armando Francisco Lameira e de Bráulío Gomes dos Santos e 'do falecimento de Antonio Gomes da Silva;
C) Benicio Batista Pires, ocupante
do cargo de Radiotelegrafista, nível
16, da Parte Especial do Quadro de

EXECUTIVO

Pessoal do referido Departamento, no
cargo de Telegrafista, código CT-207,
nível 16-C, da Parte Permanente do
mesmo Quadro, vago criado pela Lei
n.s 4.483, de 16 de novembro de 1964.
Art. 2.° Ficam transformados em
cargos de Telegrafista, código CT207, da Parte Permanente do Quadro
de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, dois cargos de Radiotelegrafista, nível 16, da Parte Especial
do mesmo Quadro, mantidos os respectivos ocupantes Edilson de Brito
Pires e Walter Moraes.
Art. 3." São declarados extintos 6'
suprimidos os seguintes cargos, integrantes da Parte Especial do Quadro
de Pessoal do Departamento de Polícia Federal: 1 (um) de Administrador
de Posto de Subsistência, nível 14; 3
(três) de Inspetor de Imigração, nível
16 e 1 (um) de Radíotelegrafísta, nível 16.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.O 71. 890 MARÇO DE 1973

DE

12

DE

Concede reconhecimento j; Faculdade
Porto-Alegrense de Educação, Cíéncias e Letras, da socseccce Universitária Sul-Riograndense.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe co.rfere o artigo 81, item IIl, da Constttuíção .te
acordo com Q artigo 47 ia Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei r.." 842, de
9 de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo número
264.957-71 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 É concedido reconhecimento à Faculdade Pcrto-Alegrense de
Educação, Ciências e Letras, com. cs
cursos de Pedagogia, Letr-as, Históiía
e Matemática, mantida oe.e Socleda...
de Universitária Sul- Riograndense,
com sede na Cidade de P'.'J't. Alegre,
Estado do Rio Grande O.fJ Sul.
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Art. 2.'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puolícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1973;
152." da Independência e 85." da
'República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N." 71.891 MARÇO DE 1973

DE 12 DE

Concede reconhecimento aos ~ursos
de Matemática, Física e Química
da Universidade de BrasHw - DF,
mantida pela Fundação Universidade de Brasília.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe oonrere o artigo 81, item IH, da Conscttuiçãc, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de ~8 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei 11." &42, de
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo uúmero 258.323-72 do Mínistérro da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1." É concedido cec.mbeclmento aos cursos de Matemática, Física e
Química, ministrados pela Universtdade de Brasília, mantida pela Fundação Universidade de Brasília, com
sede na Cidade de Brasília, Distrito
Federal.
Art. 2." Este Decreto entrará ém
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições o.n contrário.
Brasília, 12 de março de 197~;
152.° da Independência e 85.°' da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.o 71.892 MARÇO DE 1973

DE

12

LE

Autoriza o funcionamento da Facutdade de Filosofia de Santo' Doroteta, da Congregação 'te Santa Dorotéia do Brasil.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da. Oonstdtutç-to, de
acordo com o artigo 47 da Ler núme-

ro 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n,» ;342, ne
9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Pr')c~ssonúme
ro 224.270-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Matemática oe
Faculdade de Filosofia 'íe Santa Dorotéia, mantida pela Congregação
Santa Dorotéia do Brasil, com sede
na Cidade de Nova Frtbureo, Estaco
do Rio de Janeiro.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punttcaçào. revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 12 de março de 1973;
152." da Independência e 85.° da.
República ,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETe

r;

co

71. &93
DE 1973

DE

13 DE

M'\RÇO

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal aa
reaerooao da.o.! Escolas
reaeroie
Isoladas eo Estado da Guanabara
_ FEFIEG - e dá outras providências.

O Presldent... da República. usando
da atrínulçãv que lhe confere o artcgo 81., item TIl, da Constâtuíçâo, e
tendo em vista o disposto no artago
:::.0 do D<H.;rew-lei n.s 1.028, de 21
de outUbl L de 1969, e respectiva rcgulamentaçao e o que consta da
Exposição de Motivos n." ~25. de 16
de tevere.ro de 1973, do Departamente Admtrustrativc do Pessoal Civil - DASP, decreta:
Art. 1.0 Ftca aprovado, na forma
do Anexo I o Quadro de Pessoal
- Extinto, da Federação das Escolas
P'ederaie rsoiaóac do Estado da Guanabara (FEFIFG), criada, como fundação de dírett-; público, pelo Decreto-lei n." 773, de 20 de agosto
ce 1969.

Parágraf r ontco. Os cargos integrantes do Quadro de Pessoal a que
5,= retere este artigo serão suprlmr(los à medíéa que vagarem, feitas as
promoções ~ acessos na forma prevista n., Iegtslação pertinente.
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Art , 2." Os funcionários públicos
tederaíc que se encontravam
em
exercício na., Unidades Congregadas
da Federação das Escolas Federais
rsoladas do Estado da Guanabara

cassam a integrara Quadro de Pessoal - Extinto, em con(FEFIEG,

tcrrrudade com o artigo 3." do Decreto-Iei n.: 1.028, de 21 de outubro

«e 1969, mencíonados na anexa re.açâo nomínat resguardados os direitos, garantias e vantagens que lhe
,03<1(- asseguraoas por lei.
Art. J." Os atuais cargos de Atencente, P .1. '103.7, do Quadro de Pes-

soal - Extíntc, ficam alterados para Atendcn-e. P.1.703.9, na conformidade uc disposto no parágrafo L"
co artigo <l.~ de Decreto-lei n.s 299.
de 28 de teverelrc de 1967.

Art. 4." Ficam Igualmente aprovac.os os Ouadros Numéricos de Empregos Permanentes, e de Confiança,
na forma dos Anexos II e IIl, vinculados ac regime da legtslação trabalhista, para atender ao funcionamento da Pederaçâo das Escolas Federaís Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG).
§ 1.0 Quanoo os empregos consts- ntes do ~ur-,drc Numérico de Empregos Permanentes, na forma do
Anexo lE forem exercidos por funcionário púbncc federal, serão observadas as normas estabelecidas pelo
Decrete-lei n.' 6.877, de 18 de setemoro de 194'±, cumprindo observar nos
nemads casos a Iegíslaçâo em Vigor.
§ 2.° Quando ocorrer decréscimo
ao salario, verificado entre o que
vinha
percebendo o servidor, e o
previsto n« Quadro Ora aprovado,
rica assegurado O pagamento da diferença, em eonforrmdade com o artigo 103 ao Decreto-lei TI.O 200, de
.:::15 de fevereiro :de 1967.
§ 3.° Os empregos previstos no
Anexo IIl, de direção e chefia serão
exercidos, obrigatoriamente, em regime de tempo integral.
Art. 5.° A partir da publicação
oeste
Decreto, ficam extintos os
atuaís cargos em comissão e funções gratificadas
integrantes dos
Unidades
Quadros ele Pessoal das
Congregadas da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara (FEFIEG).
ArL 6." As situações eora > cas
por este' Decreto passam a vigorar de

EXECUTIVO

27 de outubro de 1969, data d.> pubücaçác de Irecretu JeJ n." 1.028, de
2; de outuo-. de : 96!:l.

Art. 7.u
oeraçào

11

das

órgão o- pessoal da FeEscolas Federais 150-

Iadas do Estado da Guanabara
1 FEFIEG
'tTJostilaró' o titulo
»essoa abrangfdc
0'L' o expedíré ac

por
0\1':

do

este Decreto
não J possutr .

Art. K"l U rnspost.c neste Decreto
fjao homologa sttuaçâo que, em virrude de a'ncicância inquérito administrativo ":1 revisão de enquadramente. vennr
ser -onsiderada nula,
negal ou contrárta :31: normas adminístrat.var eu- vigor.
Art. 9.° A despesa decorrente da
aplíoaçâc deste Decreto correrá à
conta dos recursos próprios orçament.áríos da Federaçào das Escolas Federais Isoiacas. do Estado da Guananara (~:F'JEG).
Art. 10 Este Decret-o entrará em
vigor na data da sua publicação. "revogadas a,' d.spostções em contrário.
Brastlía, ':1 de março de 1973;
11)'2° da tndependência e 85° da
República

EMILIO G

MÉDICl

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no presente
decreto foram publicados no D. (j .
de 19-3-73.
DECRETO

N° 71. 894

MARço DE

DE

13

DE

1973

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Engenharia Civil e Engenharia
Química da Faculdade de Engenharia
de Blumenou, mantida
pela
Fundação Universidade Regional de
Blumenau, SC.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- .842. de 9
de setembro de 1969 e tenôo em vista
o que consta do Processo
.
ns 202.042-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o fundonamento dos cursos de Engenharia
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Civil e Engenharia Química, da Faculdade de Engenharia de Blumenau,
mantida pela Fundação Universidade
Regional de Blumenau, com sede na
cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
152°

da

13 de março de 1973;
Independência e 85° da

República..
EMíLIO G. MtDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N°

71.895
DE 13
DE 19n

DI!:

MARço

Concede reconhecimento à Faculdade
de Odontologia de Itaúna, mantida
peta
Fundação Universidade
de
Itaúna, Minas Gerczs .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei. ..... ,
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
.
o que consta do Processo
n'' 240.288-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento a Faculdade de Odontologia de
Itauna, mantida pela Fundação Universroace de Itaúna, com sede na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revognoas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1973;
152"
da. Independência e 85° da
Repúbüca..
EMíLIO· G. MtDICI
Jurbac G. Passarinho

DECRETO N° 71. 896 -

DE 13

DE

MARço DE 1973
Concede reconhecimento à Faculdade
de Educação Física da União da
Associação de Ensino de Ribeirão
Preto - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuíçôes que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da LeI ..... ,.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo"
.
n'' 256.296-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Educação Flstca,
com os cursos de Educação Fisica e
Técnica Desportiva, mantida pela
União da Associação de Ensino de
Ribeirão Preto, com sede na cidade
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
r
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1973;
1b2° da
Independência e 85" da
República.
MtDICI
Jarbas. G. Passarinho

EMÍLIO G.

DECRETO N° 71.897 -

DE

13 DE

MARço DE 1973
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências e Letras de Ribeirão Pires, mantida pela OrganizaÇao Educacional de Ribeirão Pires
- SP.

O Presidente da República, usando
àas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Const.ítuição, Jo:
acordo com O artigo 47 da Lei
.
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo
.
ne 237.529-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art.
mento
Letras
sos de

1° Fica autorizado o funcionada Faculdade de Ciências e
de Ribeirão Pires, com os curLetras, Pedagogta.. Matemátl-
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ca e Estudos Sociais (licenciatura de
lu grau e licenciatura plena em Educação Moral e Cívica), mantida pela
Organização Educacional de Ribeirão

Pires, com sede na cidade de Riberrao Pires, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1973;
1520
da Independência e 85°
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 898 -

DE

13

DE

MARço DE 1973

Autoriza o funcionamento do Curso
de Licenciatum em Ciências Biológicas da raouiacae de Filosofia, Cz-

encías e Letras de Taubaté -

SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842. :1(:; ~l
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Prot. GM-BSB ....
n'' 6.941-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. l° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Licenciatura em
Ciências Btológtcas da Faculdade de
Ffloscfía, Ciências e Letras de Taubaté, com sede na cidade de 'I'aubatê, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de março de 1973;
152°
da Independência e 85°
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 71. 899 MARÇO DE 1973

DE

14 DE

Dá nova redação ao artigo 89 do
Decreto n° 71.236, de 11 de outubTo de 1972, que dispõe sobre o
G11lPO - Serviços Auxiliares.

O Presidente da República, usanco da atrlbutçãc que lhe confere o

artigo n, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artlgo 7° da L~l n'' 5.645, de ~O de dezembrc de 1970, decreta:
Art. 1°. O artigo 8° e respectivos
parografos, nu Decreto nv 71.236, de
11 de outubro de 1972, que dispõe
sobre o Gl'UlX' - Serviços Auxiliares, a q11E': se refere o artigo 2° da
!,t;i n- 5.645, de 10 de dezembro de
1970, possam a vigorar com a segui-ite redação:
"Os crrtérios seletivos para
efeito de transposição ou transformação de cargos para as Categoria. Funcionais do Grupo Serviço Auxiliares, objetivando
comprovar a capacidade potencial do funcionário para o desempenho das atividades tnerentes às respectivas classes. serão
representados, basicamente, pelos seguintes requisitos:
.1 - ter ingressado, em virtude de concurso público, na série
de classes ou classe singular a
que pertencer o cargo a ser
transposto ou transformado;
L - ter Ingressado. em vlrtude de concurso público ou prova
pública fie habilitação de caráter
competitivo. na carreira ou sérte funcionai que tenha legalmente antecedido a série de elasse. o'· classe singular a que pertencer o cargo a ser transposto
ou transformado;
In - ter ingressado, em vtr-.
tude de concurso público ou prova pública de habilitação de caráter competltlvo. em série de
classes, classe singular, carreira
ou sért, Iuncíonal de atribuições
correlatas ou afins com as da
Oateeoria Funcional para a qual
deva c cargo ser transposto ou
transformado;
IV - para os que não sattsnserem '1-'; requisitos indicados nos
itens anteriores, habilitação na
prova de desempenho, de caráter eliminatório, prevista no artlg0 11 rjo Decreto n'' 70.320, de
23 de março de 1972.
§

10. Para efeito do disposto

no artigo ao, e seu parágrafo 1°,
deste decreto. a classificação dos
funcionários habilitados de acordo com este artigo rar-se-é, elasse pc- classe, a começar pelo
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maior nível, observada a seguínte ordem de preferência;
a, quanto à habilitação:
10 - o habilitado na forma do
íte '; I deste artigo;
2° _.. ..) habilitado na forma do
item II;
s- - o nab1litado na forma do
item lII;
4° - o hab1litado na forma do
item IV;
o, em igualdade de condições

de habtlítação:
1-' -- o de maior

tempo na

classe;

2º -- o de maior tempo na Serfe de classes ou classe singular

a que pertencer o cargo a ser
transposto ou transformado;
3° - lJ ce maior tempo de serviÇl púbncc federal;
4" o 0.6 maior temPo de serviço público.
§ 2°. O tempo de serviço correspondente à agregação será somado ao da classe a que pertencia o cargo efetivo anteríormente ocupado pelo agregado, para
o fim do disposto na alínea b
do parágrafo anterior".
!_rt. 2°. Na apuração dos elementoe enumerados na alinea b do dispc ..itiv J ;; que se refere o artigo 1°,
tomar se-á po- base a situação funex-cal exlctente à data da homologação do processo seletivo.
Art. 3°. Este Decreto entrará em
vigor na <lata de SUa publicação,
revogadas as disposições em centrá-

rro.

Brasília, 14 de março de 1973;
da Independência e 85 0 da

? 52 0

Republíca.

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalbertj de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gioeon. Barboza
Antõnt- Delfim Netto
Mdrio David Andreazza
1J. J!'. Cirne Lima
Jarbas G Passarinho
.lúlirJ Barata
J. Ararip« Macedo
Mârio Lemos
Marcus Vinícius Pratini de
Moraes
Beniamis, Mário Baptista
João Paulo dos Reis Velloso
Jos': Costa, Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRE'I'O NQ 71.900 -

DE 14 DE

MARÇO DE 1973

Dispõe sobre o Grupo-Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, e dá
outras providências.

O Presidente da Repúnlica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Coastdtuíção e
tendo em vista o disposto nos artigos
29 , 49 e 7º da Lei nv 5.645, de 10
de dezembro de 1970, decr-eta;
CAPíTULO

I

Do Grupo - Serviços ae Transporte
Oficial e Portaria

Art. 1Q É criado o Grupo-Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, designado pelo código rp-1200, que
compreende Categorias Funcionais
integradas de cargos de provimento
efetivo a que são inerentes atividades
de conservação das insta.ações, e bens
existentes em prédios e áreas públicas
e respectiva admínístração, controle
da entrada e saída de matertaís e
pessoas, estabelecimento dos primei1'0s contatos com o público para prestacao de informações, recebimento e
expedição de correspondência e mensagens oficiais, promoção da circulação interna de expedíemes, e transporte de passageiros e cargas em elevadores ou veículos motorízadoa
Art. 29 As classes integrantes das
Categorias . Funcionais do Grupo a
que se refere este decreto distribuirse-âo, na forma do disposto no artigo 5º da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 5 (cíncoj níveis
hierárquicos, com as segumtes características:
Nível 5 - Atividades acnunistrativas relacionadas com a ehefía de unidades ou equipes encarregadas do
transporte oficial de passageiros e
cargas, envolvendo principalmente a
condução e conservação de veículos
motorizados .
Nível 4 - Atividades admlntstrativas relacionadas com a cncrja .de unidades ou equipes responsáveis pelos
trabalhos de portaria em repartições
oficiais.
Nível 3 - Atividades, em caráter
operacional, de condução e conservação de veículos motorizados utilizados
no transporte oficial de passageiros
e cargas.
Nível 2 Atividades de caráter
operacional e de menor grau de com ~
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plexidade e responsabiltdade, relacio-

nadas com trabalhos de portaria em
repartições oficiais.
Nível 1 - Atividades a.uxlltares

re~

Iacíonadas com serviços de- portaria,
inclusive conservação das instalações
e bens existentes em prédios e áreas

públicas.
Art. 39 O Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria é constituí-

do pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas:
Código I'P-1201 - Motorista Oficial;
Código TP-1202 - Agente de P('r-

taria .

Parágrafo umco. As classes das
Categorias previstas neste artigo são
dístríbuídas pela escala de níveis do
Grupo, na forma do Ane-xo.
CAPÍTULO

II

Da composzçáO das categorias

funcionais

Art. 4Q As Categortas Funcionais
do Grupo-Serviços derrans~}rt.eOfi-

cial e Portaria deverão atender às necessidades de recursos humanos dos
Ministérios, órgãos integrantes da
Presidência da República, Autarquias
Federais, órgãos integrantes do Ministério Público da União e Tribunal
Maritimo.
Art. 59 Poderão integrai as Categorias Funcionais de que trata o. artigo sg deste decreto, mediante transposição, os atuais cargos, vagos e
ocupados, cujas atividades guardem
correlação com as índícadas na artigo 19 , observado o .segutnte critério:
I) na Categoria. Funcional de Motorista Oficial, os cargos de Motorista;
H) na Categoria Funcional de
Agente de Portaria, os cargos de
Porteiro, Chefe de Portar-a. Auxiliar
de Portaria, Servente, Ascensorista,
Zelador, Guarda e outros que se
identificarem com as referroas atividades.
Art. 69 Os cargos ocupados serão
transpostos mediante a Inclusão dos
respectivos ocupantes nas correspondentes Categorias Funcionais, do maior
para o menor nível e nos limites da
lotação estabelecida, por ordem rigorosa de classiífcação dos habilitados
no processo seletivo a, que se refere o
Capítulo IH deste decreto.

§ 19 Os cargos que, de acordo com
a ordem de classificação dos respectivos ocupantes, excederem ao número fixado para a classe superior da
correspondente Categoria I uncíonal
serão transpostos para a cresse imediatamente inferior ou, se ainda
ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, para a classe inferior seguinte.
§ 29 Se a lotação aprovada para a
Categoria Funcional for superior ao
número de funcionários habilitados
no processo seletivo, será ela completada na forma estabelecida em tnstrução Normativa baixada pelo 01'gào central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal C'bservado o disposto nos artigos 99 ,
§ 39 , e 15 do Decreto nc 711.320 de 23
de março de 1972.
Art. 7g A transposição de cargos a
que se refere o artigo 51? deste decreto somente será processada, em
cada órgão, após a observância das
seguintes exigências:
I - aprovação da lotação com base nos resultados dos eseudos relativos à fixação qualitativa e quantitativa dos cargos necessartos à execução das atividades das novas unidades organtzacíonats;
. H - verificação da prrortoade por
órgãos ou Categorias Funcionais, na
escala .prevista no artigo 29 do Decreto nv 70.320, de 23 de março de
1972;
IH
comprovação da existência
de recursos orçamentários adequados
para fazerem face às despesas ceccrrentes da medida'.
CAPÍTULO

III

Dos critérios seletivos
Art. 8Q OS critérios setedvoa para
efeito de transposição -te cargos para as Categorias Funcionais do Grupo-Serviços de, Transporte Oficial e
Portaria, objetivando comprovar a
capacidade potencial do funcionário
para o desempenho das atividades
inerentes às respectivas -rasses. serão basicamente os seguintes:
I) ter
Ingressado em virtude de
concurso público de ~1l'OVM ou de
prova pública de habilíbacao de caráter competitivo, na série de elasses ou classe singular a que pertencer o cargo a ser transposto, QU na.
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carreira, série funcional ou função
que a estas legalmente antecederam;
II) para os que não safxsfiaerem o
requisito indicado no Item anterior,
comprovação de bons 'antecedentes
funcionais, nem como de cabíutaçào
profissional em relação à Categoria
Funcional de Motorista Oficial, e
comprovação de aptidão física. com
referência à Categoria Funcional de
Agente de Portaria.
§ 19 Para efeito do disposto no artigo 69 e seu § 19 deste decreto, a
classificação dos ocupantes de cargos a serem transpostos, .rabtlitados
de acordo com este artigo, Iar-se-á,
classe por classe, a começar pelo
maior nível, observada a seguinte ordem de preferência:
a) quanto à habilitação:
19 - o nabilitado na forma do item
1 deste artigo;
29 o habilitado na forma do
item rf: e
b) em igualdade de condições de
habilitação:
19. - o de maior tempo na classe;
29 - o de maior tempo na série de
orasses ou classes singular a que pertencer o cargo a ser transe- ISto;
39 - o de maior tempo de serviço
público federal;
49 - o de maior tempo de serviço
público.
§ 2° Na apuração tíos elementos
enumerados neste artigo, tomar-se-i
por base a situação fUnCUU:'11 existente à data da homologação do processo seletivo.
cAPíTULO

rv

Do ingresso

Art. 99 O ingresso nas Categorias
Funcionais integrantes co GrupoServiços de Tranporte Oficial e Portaria rar-se-á na classe micíal, mediante concurso público em que serão verificadas as quaríftcações essenciais exigidas, nas respectrvasvespecífícaçôes, para o desempenho das
atividades inerentes à -aassa.
Art. 10. Os cargos da classe inicial da Categoria de M')t:"'ls~,a Oficial poderão ser providos, em até
1;3 (um terço) das vagas, mediante
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progressão funcional de ocupantes de
cargos da classe de Agente de Portarra "B".
§ 19 Os candidatos à -rrogressão
funcional de que trata este artigo serão submetidos a treínamentc ecequado e ao mesmo processo seletivo
dos candidatos inscritos no concurso público para a Categoria Funcional de Motorista Oficial.
§ 29 A cíassíficação oos candidatos habilitados no concurso público é.
distinta da dos funcionárlos habilítadcs à progressão funcional, poderido realizar-se simultaneamente am-.
bas as competições.
§ 39 rqo caso de ínsuttctêncía de
habilitados, as vagas destinadas ao
preenchimento por progressão runcíonal poderão ser providas por candidatos habilitados no concurso P:Ú~
blico.
CAPÍTULO

v

Da progressâJo funcional

Art. 11. A progressão funcional
dos ocupantes de cargos das Categorias Funcionais de que trata este decreto far-se-á pela elevaçao do funcíonárfo à classe imedíasamente superior àquela a que pertença e obedecerá, exclusivamente, ao cntérto de
merecimento, na forma estabelecida
em regulamentação especrnca. ressalvado o disposto no artigo 10 deste decreto.
Art.. 12. o. interstício para a progressão funcional é de 2 (dois) anos
e será apurado pelo tempo' de eíetivo exercício do funcionário na classe a que pertença.
Art. 13. Os critérios de desempate no merecimento, a época da rea-.
üzaçâo das progressões e as normas
do respectivo processamento serãoestabelecidos na regulamentação geral.
CAPÍTULO

VI

Das dispOsições gerais e transitórias;

Art. 14. Os ocupantes de cargos
que integrarem as classes das Categorias Funcionais a que se refere este decreto ficam 'sujeitos ao regimede, no mínímo, 40 (quarenta) horas
s-emanais de trabalho.
Art. 15. O ato que aprovar. as especificações de classe do Grupo-Serviços deI'ransporte Ofictal e .Portaria estabelecerá, no grau híerarqui-.
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co correspondente, as linhas de chefia inerentes aos cargos integrantes
das Categorias Funcionais que o compõem.
Art. 16. Poderá ser reservado até
1/3 (um terço) das vagas existentes,

ou que vierem a ocorrer> na classe
inicial das Categorias Funcíonads do
Grupo-Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, dos quadros de lleSSOal
dos Ministérios, órgãos integrantes
teia Presidência da República, Autarquias Federais, órgãos do Ministério
Público e Tribunal Marítimo, para
serem providas pelos ocupantes de
cargos das séries de alasses e classes singulares relacionadas nos itens
I e II do artdgo 59 deste decreto, que
não lograrem habilitação DO preces50 seletivo estabelecido no artigo 8Ç1,
bem como pelos atuais ocupantes de
empregos regidos pela· tegtslaçào trabalhista, a que sejam inerentes idênticas atividades.
Parágrafo úníco. Os funcionários
que não forem habilitados continuarão em quadros suplementares, na
forma estabelecida no artigo 17 do
Decreto nc 70.320, de 23 de março de
1972, e os empregados em tabelas extintas, podendo, entretanto, concorrer, mais uma vez, ao orocessc seletivo para o provimento.
Art. 17. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua punlicaçào revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.
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DECRETO N° 71.901 MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Dispõe sobre o Grupo-policia
Federal, a que se refere o artigo 2°
da Lei n° 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no artigo
7° da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPÍTULO I

Do Grupo-Policia Federal

Art. 1° O Grupo-Polícia Federal,
designado pelo código PF-500, compreende Categorias Funcionais integradas de cargos de provimento efetivo, de níveis superior e médio, a
que são inerentes atribuições relativas à apuração de infrações penais
contra a Segurança Nacional, a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses
da União, à prevenção e. repressão
do tráfico de entorpecentes e drogas
afins, à execução dos serviços de polícia maritima, aérea e de fronteiras,
de censura de diversões públicas e
de garantia de incolumidade fisica de
dignitários nacionais e estrangeiros.
Art. 2° As classes integrantes das
Categorias Funcionais do Grupo a
que se refere este decreto distribuirse-ão, na forma do disposto no artigo 5° da Lei n- 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 8 (oito) níveis
hierárquicos, com as seguintes características:
Nível 8 - Atividades de nivel superior, de natureza complexa, compreendendo direção de órgãos centrais e descentralizados do Departamento de Polícia Federal e envolvendo supervisão, planejamento, coordenação e controle no mais alto nivel
de hierarquia da administração policial federal.
Nível 7 - Atividades de nível superior envolvendo planejamento, direção, supervisão, orientação, coordenação e controle no âmbito geral da
segurança, investigações e operações
policiais e na área específica da Pericia Criminalísttca ,
Nivel 6 - Atividades, de nivel superior, de planejamento, direção, su-

AIOOS DO· PODER

pervlsâo, orientação, coordenação e
controle na área especifica de censura de diversões públicas.
Nível 5 - 1) Atividades de nível
superior, envolvendo orientação e
execução de trabalhos técnicos relacionados com segurança e investigações, instauração e presidência de
inquéritos policiais, bem como planejamento, em grau auxiliar, e estudos
preliminares, com vistas à execução
de investigações relacionadas à apuração, prevenção e repressão de ilfcites penais; Il) Atividades, de nível superior, de coordenação e orientação dos trabalhos de perícia criminal, envolvendo o estabelecimento de
novas técnicas e procedimentos de
trabalho; IlI) Atividades, de nível
superior, de coordenação, orientação
e execução especializada dos trabalhos de censura de diversões públicas, envolvendo estudos relacionados
com novas técnicas e procedimentos
de trabalho.
Nível 4 - 1) Atividades de nível
superior, envolvendo execução especializada de trabalhos relacionados
com segurança e investigações, presidência de inquéritos policiais e processos contravencionais; rr: Atividades, de nivel superior, de execução
de exames _periciais em documentos,
moedas, mercadorias e instrumentos
na prática de infração penal em locais -de crime ou de sinistro; IlI)
Atividades, de nível superior, de
execução de censura prévia em espetáculos de diversões públicas.
Nível 3 - 1) Atividades, de nível
médio, de supervisão e fiscalização do
cumprimento das formalidades legais
necessárias aos inquéritos, processos
e demais serviços cartorários; lI)
Atividades, de nível médio, de supervisão e orientação de equipes de
Agentes, em operações policiais, bem
como de assistência técnica as autoridades policiais superiores; IlI)
Atividades, de nível médio, de orfentaçâo de todos os trabalhos papíloscópicos de coleta, análise, classificaçâo e perícias e de assitência técnica às autoridades policiais superiores.
Nível 2 - Atividades, de nível médio, de execução da -segurança de autoridades, de bens, de serviços ou de
áreas de interesse da segurança in':"
terna e outras atividades de natureza sigilosa.
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Nível 1 - I) Atividades, de nivel
médio, relativas ao cumprimento das
formalidades legais necessárias aos
inquéritos, processos e demais serviços cartorártos ; II) Atividades de
execução de operações policiais, com
vistas à apuração de atos e fatos que
caracterizem infrações penais; III)
Atrvídades de execução
relativas a
coleta, análise, classificação, pesquisa e arquivamento de impressões digitais de criminosos e de estrangeiros.
Art. 3° O Grupo-Policia Federal é
constituido das Categorias Funcionais
abaixo indicadas:
Código - PF-501 - Delegado de
Polícia Federal;
Código - PF-502
Inspetor de
Polícia' Federal;
Código
PF-503 - Perito Criminal;
Código
PF-504
Técnico de
Censura;
Código
PF-505
Escrivão de
Polícia Federal;
Código ~' PF-506 - Agente de Policia Federal;
.
Código - PF-507 ---'- Papiloscopista
Policial.
Parágrafo único. As classes das
Categorias Funcionais previstas neste
artigo são distribuídas pela escala de
níveis do Grupo, na forma do Anexo.
CAPíTULo II

Da Composição das Categorias
Funcionais

Art. 4.° As Categorias Funcionais
do Grupo-Pol1cia Federal deverão
atender às necessidades de recursos
humanos com vistas às funções específicas do Departamento de Polícia
Federal.
Art. 5.° Poderão integrar as Categorias Funcionais a que se refere
este decreto, mediante transposição
ou transformação, os cargos, vagos e
ocupados, cujas atividades guardem
correlação com as indicadas no artigo
seguinte critério:
1.°, observado
I) Na Categoria Funcional de Delegado de Policia Federal, por transposição, os cargos de Delegado de
Policia Federal;
lI) Na Categoria Funcional de Inspetor de Polícia Federal, por transposição, os cargos de Inspetor de Polícia Federal;

°
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IH) Na Categoria Funcional de Pe-

rito Criminal, por transposição, os
cargos de Perito Criminal e os de Perito Policial;
IV) Na Categoria Funcional de Téc-

nico de Censura, por transposição, os
cargos de Técnico de Censura;
V) Na Categoria Funcional de Es-

crivão de Policia Federal, por transposição, os cargos de Escrivão de Polícia Federal e os de Escrivão Auxiliar
de Polícia Federal;
VI) Na Categoria

Funcional de

Agente de Polícia Federal, por transposição, os cargos de Agente de Polícia Federal e os de Agente Auxiliar
de Polícia Federal, e, por transformação, os de Motorista Policial;
VII) Na

Categoria

Funcional de

Papiloscopista Policial, por transposição, os cargos de Datiloscopista
Policial e os de Auxiliar de Datiloscopista Policial.
Parágrafo umco. Poderão, igualmente, concorrer à inclusão no Grupo-Polícla Federal os funcionários
que tenham sido agregados, na forma
do artigo 60 da Lei n.s 3.780, de 12
de julho de 1960, e enquadrados em
símbolos de cargo em comissão ou de
função gratificada de atribuições básícas correlatas com as indicadas no
artigo 1.0 deste decreto.
Art. 6.° Os cargos ocupados serão
transpostos ou transformados mediante a inclusão dos respectivos ocupantes nas correspondentes Categorias
Funcionais, do maior para o menor
nível e nos limites da lotação estabelecida. por ordem rigorosa de classificação dos habilitados no: processo
seletivo a que se refere o Capitulo III
deste decreto.
§ 1.0 Os cargos que, de acordo com
a ordem de classificação dos respectivos ocupantes, excederem ao número
fixado para a classe superior da Categoria Funcional serão transpostos
ou transformados para a classe imediatamente inferior ou, se ainda ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, para a classe inferior seguinte.
§ 2.° Se a lotação aprovada para a
Categoria Funcional for superior ao
número de funcionários habilitados
no processo seletivo, será ela completada na forma estabelecida em Instrução, Normativa baixada pelo órgão
Central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal - SIPEC,
o

observado o disposto no artigo 9.°,
§ 3.°, e 15 do Decreto n.e 70.320, de 23
de março de 1972.
Art. 7.° A transposição ou transformação de cargos, a que se refere o
artigo 5.° deste decrete, somente será
processada após a observância das seguintes exigências:
I - implantação prévia da Reforma
Administrativa no Departamento de
Polícia Federal, de acordo com o Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro de
1967;

II - aprovação da lotação com base
no resultado dos estudos relativos à
fixação qualitativa e quantitativa dos
cargos necessários à execução das atividades das novas unidades organizacionais;
III - comprovação da existência de
recursos orçamentários adecuados para fazerem face à despesa decorrente
da medida.
CAPÍTULO II!

Dos critérios seletivos
Art. 8.° Os critérios seletivos para
efeito da transposição ou transformação de cargos para as Categorias Funcionais do Grupo - Polícia Federal,
objetivando Comprovar a capacidade
potencial do funcionário para o desempenho das atividades inerentes as
respectivas classes, serão, basicamente, os seguintes:
I - ter ingressado, em virtude
de concurso público, na série de
classes ou classe singular a que
pertencer o cargo a ser transposto
ou, nos casos de transposição
para a Categoria Funcional de
Delegado de Polícia Federal, possuir diploma de conclusão do
Curso Superior de Polícia, para a
de Inspetor de Policia Federal,
possuir diploma de conclusão do
Curso Superior de Polícia ou do
de Formação Profissional de Inspetor de Policia Federal e, para
a Categoria de Escrivão de Polícia Federal, possuir diploma de
conclusão do Curso de Formação
Profissional de Escrivão de Policia Federal, todos realizados pela
Academia Nacional de Polícia Federal;
II - ter ingressado, em virtude
de concurso público ou prova pú-

231

MOS DO PODER ExECUTIVO

blica de habilitação de caráter
competitivo, na carreira ou série
funcional que tenha legalmente
antecedido a série de classes ou
classe singular a que pertencer o
cargo a ser transposto;
In - ter ingressado, em vIrtude de concurso público ou prova
pública de habilitação de caráter
competitivo, na série de classes
ou classe singular a que. pertencer o cargo a ser transformado
ou na carreira ou série funcional
que a estas tenha legalmente antecedído ;

IV - ter ingressado, em virtude de concurso público ou prova
pública de habilitação de caráter
competitivo, em série de classes,
classe singular, carreira ou série
funcional de atribuições correlatas ou afins com as da Categoria
Funcional para a qual deva o
cargo ser transposto ou transformado;
V - para os que não satisfizerem os requisitos indicados nos
itens anteriores, habilitação na
prova de desempenho, de caráter
eliminatório, prevista no artigo 11
do Decreto n,« 70.320, de 23 de
março de 1972.
§ 1.0 A prova de desempenho será
planejada, organizada e executada
pelo órgão Central do SIPEC, em
permanente articulação com a Academia Nacional de Polícia do Departamento de Polícia Federal.

§ 2.° Tratando-se de transformação de cargos, deverá a Academia
Nacional de Polícia, antes da realização da prova de desempenho, promover curso intensivo e específico de
treinamento, me d i a n t e supervisão,
coordenação e controle do órgão Central do SIPEC.
§ 3.° A critério do Departamento
de Policia Federal, poderá realizar-se
o curso a que se refere o parágrafo
anterior nos casos de transposição de
cargos.
Art. 9.° Para efeito do disposto
no artigo 6.° e seu parágrafo 1.°, deste
decreto, a classificação dos ocupantes
dos cargos a serem transpostos ou
transformados, habilitados de acordo
'com -o disposto no artigo anterior,
rar-se-á, classe por classe, a começar

pelo maior nivel, observada a seguinte ordem de preferência:
a) quanto à habilitação:
1.0 _ o habilitado na forma dos
itens I e II do artigo anterior;
2." - o habilitado na forma do
item IH;
3.° - o habilitado na forma do
item IV;
4.° - o habilitado na forma do
item V; e
b) em igualdade de
condições de
habilitação:
1.° o de maior tempo na
classe;
2.° - o de maior tempo na série de classes ou classe singular a
que pertencer o cargo a ser transposto ou transformado;
3.° - o de maior tempo de serviço público federal;
4.° - o de maior tempo de serviço público.
Parágrafo único. Na apuração dos
elementos enumerados neste artigo
tomar-se-á por base a situação funcional existente à data da homologação do processo seletivo.
CAPíTULO IV

Do ingresso

Art. 10. Ressalvados os casos previstos nos artigos 12 e 13 deste decreto, o ingresso nas Categorias Funcionais, integrantes do Grupo-Polícia
Federal, rar-se-á na classe inicial,
mediante concurso público de provas
e subseqüente habilitação em curso
de formação profissional, promovido
pela Academia Nacional de Policia.
Parágrafo único. O concurso será
planejado, organizado e executado
pela Academia Nacional de Polícia,
sob a supervisão do órgão Central do
SIPEC.

Art. 11. O grau de escolaridade e
outros requisitos para ingresso nas
Categorias Funcionais de que trata
este decreto são estabelecidos em lei.
Art. 12. Os cargos da Categoria
Funcional de Delegado de Polícia Federal serão providos mediante progressão funcional dos ocupantes de
cargos da classe final da Categoria de
Inspetor de Policia Federal.
Parágrafo único. A progressão de
que trata este artigo é condicionada à
habilitação em curso de aperfeiçoamento profissional na Academia Na-
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clonal de Polícia, de caráter eliminatório.
Art. 13. As vagas verificadas nas
classes iniciais das Categorias Funcionais de Inspetor de Polícia Federal,
Perito Criminal e Técnico de Censura serão providas, em até 1/3 (um

terço), mediante progressão funcional:
I) dos ocupantes das classes fi-

nais de Escrivão de Polícia Fe-

deral e Agente de Polícia Federal,
com referência às Categorias de
Inspetor de Polícia Federal e Téc-

nico de Censura;
lI) dos ocupantes

das classes

finais de Escrivão de Policia Federal, Agente de Polícia Federal

e Papiloscopísta Policial, com referência à Categoria de Perito
Criminal.

Parágrafo único. Somente poderão
concorrer à progressão funcional prevista neste artigo os -funcionários que
preencham os requisitos legais estabelecidos para o ingresso, devendo
ser submetidos a curso de formação
profissional específico da Categoria
Funcional e de caráter eliminatório,
realizado pela Academia Nacional de
Policia.
CAPÍTULO

v

Da Progressão Funcional

Art. 14. A progressão funcional
dos ocupantes de cargos das Categorias Funcionais de que trata este decreto far-se-á para a classe imediatamente superior àquela a que pertença, observada; se for o caso, a respectiva especialidade, e obedecerá ao
critério de merecimento, na forma
estabelecida em regulamentação específica.
Art. 15. O interstício para a progressão funcional é de 3 (três) anos
e será apurado pelo tempo de efetivo
exercício na classe a que pertença o
funcionário.
Art. 16. Constitui requisito indispensável para a progressão funcional,
além do interstício, a habilitação em
curso de aperfeiçoamento profissional
na Academia Nacional de Polícia,
observadas as especialidades de cada
classe.
Art. 17. Os critérios de desempate
no merecimento, à época da realização das progressões e as normas para
o respectivo processamento serão estabelecidos em regulamentação geral.

CAPÍTULo VI

Das Disposições Gerais

Art. 18. Não haverá ascensão funcional às Categorias Funcionais do
Grupo-Polícia Federal.
Art. 19. Os ocupantes dos cargos
integrantes do Grupo a que se refere
este decreto ficam sujeitos ao regime
de integral e exclusiva dedicação as
atividades do cargo.
Art. 20. O ato que aprovar as especificações de classes do Grupo estabelecerá, no grau hierárquico correspondente, as linhas de chefia inerentes aos cargos integrantes das Categorias Funcionais que o compõem.
Art. 21. Poderá ser reservado até
1/3 das vagas existentes, ou que víerem a ocorrer, na classe inicial das
Categorias Funcionais integrantes do
Grupo-Polícia Federal, para serem
providas pelo ocupantes de cargos das
séries de classes relacionadas no artigo 5.° deste decreto, que não lograrem habilitação no processo seletivo
realizado para transposição ou transformação dos respectivos cargos, bem
como para os atuais ocupantes de
empregos regidos pela legislação trabalhista a que sejam inerentes idênticas atividades.
§ 1.0 O disposto neste artigo não se
aplica à Categoria Funcional de Delegado de Policia Federal.
§ 2.n Os candidatos ao provimento
previsto- neste artigo serão submetidos
ao processo seletivo a que se refere o
artigo 10 deste decreto, devendo ser
relacionados em classificação distinta
da dos habilitados no concurso público.
§ 3.0
Os funcionários que não lograrem habilitação continuarão em
quadros suplementares, na forma estabelecida no artigo 17 do Decreto
n.s 70.320. de 1972, e os empregados
em tabelas extintas, podendo, entretanto, concorrer, mais uma vez, ao
processo seletivo para o provimento.
Art. 22. Este decreto en trará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasflia, 14 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
15-3-73.
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DECRETO N9 71.902 - DE 14 DE
MARÇO DE 1973
Concede reconhecimento à Escola de
Educação Física de Assis, na cída·
de de Assis - São Paulo.

O Presidente da República, usando
nas atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc $42 de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo número
216.821-72 do Ministério da aducaçâo
e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconnecnnento à Escola de Educação Ffslca, de
Assis, com os cursos de Educação Fí~
srca e Técnico de Desportos mantida
pelo Pontifício Instituto das Missões'
com sede na cidade de Assis, ].<;sta<1.o
de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrara em VIgor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 14 de março de 1973;
152'1 da Independência e 359 da
República.

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71.903 - DE 14 DE
MARÇO DE 1973
Altera o Decreto 71.9 71.344, de 9 de
novembro de 1972, que ccnceâeu
r-iconnecnnenic à Faculdade de Filosoj;:f.i, Ciências e Letras de Jan~
âcía cW Sul. Estado do Paraná.

O Presidente da República, usanco das atribuições que lhe confere o
a-rtigo 81, item UI, da Constituição
ce acordo corr o artigo 47 da Lei
n- 5. [,40, de- 2f~ de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842. de
~ de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo número 255.950-71 do Ministério da
ê'ducaçao ~ Cultura, decreta.
Art. 10 • O artigo lodo Decreto
n'' 71.344, de fi de novembro de 1972.
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1". E' concedido reconhecimento â Faculdade de Filosofíe Ciências e Letras de .jande.ía 0/> Sul, com os cursos de
Letras (nas modalidades de In-

glê _ c Francês}, Ciências. Peda~ Geografia, mantida pela

gogia

Fundacã- Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Jandaia do
SUl, com sede na cidade de Jandaia do Sul, Estado do Paraná".
Art. 2° Estl:' Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçãc, revogadas a- disposições em contrá-

rio.
Brasü.a.

: 52° de,

Repúbüce.

14 de março de 1973;
Independência e 85° da

EMÍLIO Cf. MtOICI
Jarbas G. easeormno

DECRETO N° 71.904 - DE 14 DE
MARÇO DE 1973
Declara interdita, para fins de atração de grupo indígena, área que discrimina, no Município de Chapada
dos Guimaraes, Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conrertdas pelo artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto
em seus artigos 4°, item IV, e 198,
bem como o que consta da Exposição
de Motivos nv 1. 017, de 28 de fevereiro de 1973, do Ministro de Estado
do Interior decreta:
Art. 1° Fica interditada, temporariamente, a área Indígena habitada
pelos índios Kreen-Akarore, no Município de Chapada dos Guimarães, com
a seguinte delimitação: Norte - partindo da interseção do Rio Nhandu
com a divisa do Estado de Mato Grosso e Pará, segue por esta divisa rumo
Leste até encontrar a margem direita do Rio Braço Norte; Leste: deste ponto desce o Rio Braço Nort-e,
até a confluência deste rio COm o Rio
Peixoto de Azevedo; Sul: desta confluência, segue em direção Oeste, pela
margem direita do Rio Peixoto de
Azevedo até a sua confluência com o
Rio Teles Pires; Oeste: - dessa confluência pela margem direita do Rio
Teles Pires, segue rumo Norte até a
foz do Rio Nhandu; dai, sobe a montante pela margem esquerda do Rio
Nhandu até a sua interseção com a
divisa dos Estados de Mato Grosso e
Pará, ponto de partida.
Parágrafo único. A interdição de
que trata este artigo tem por finalidade criar condições para que a Fun-
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dação Nacional do índio, a salvo de
qualquer tipo de mgerêncía, promova
a atração do grupo indígena xreenAkarore (Macro-Jêj .
Art. 2° Fica facultado à Fundação
Nacional do índio, no exercício do poder de polícia conferido pelo art. 10,
item VII, da Lei n'' 5.371, de 5 de
dezembro de 1967, requisitar a coope-

ração da Polícia Federal, no sentido
de que sejam impedidos ou restrfngtdos o Ingrsso, o trânsito e a permanência de pessoas ou grupos,· cujas
atividades

sejam

julgadas nocivas

ou inconvenientes ao processo de atração e assistência aos índios, na área
ora interditada.
Art. 3° Extintos os motivos determinantes da presente interdição, a
Fundação Nacional do índio proporá

ao Ministério do Interior a criação
da Reserva Indígena destinada ao habitat definitivo dos Kreen-Akarore.
Art. 4 0 O presente Decreto terá vigência até a criação da Reserva Indigena de que trata o artigo anterior.
Art. 50 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1973;
da Independência e 85 0 da
República.

152 0

EMÍLIO

G.

MEDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO

NQ 71.905 MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Concede a Companhia Paulista de
Mineração o direito de lavrar argila
no Município de Uberaba, Estado de
Minas Gercus,

O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada a Companhia
Paulista de Mineração concessão para
lavrar argila em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Fazenda 'rtjuco. Distrito e Município de
Uberaba, Estado de Minas Gerais,
numa área de trezentos e trinta e
três hectares e setenta ares (333,70

ha) , delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice a novecentos e vinte e oito metros e cinqüenta
centímetros (928,50 m) , no rumo verdadeiro de cinqüenta e quatro graus
dezoito minutos nordeste (54 9 18 NE),
do marco nv hum (1) da área do
Decreto de Lavra nv cinqüenta e rsove
mil quinhentos e cinqüenta e quatro
(59.554), de onze (11) de novembro
de mil novecentos e sessenta e seis
(966), localizado na confluência dos
Córregos do Retiro e Dos Ausentes e
os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e sessenta e cinco
metros (265 m) , norte (N); mil e
oitocentos metros (1.800 m) , este (E);
mil e duzentos metros (1.200 m) ,
norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250 mj , este (E); mil metros
(1.000 mi , norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , este (E);
.cento e cinqüenta metros 050 m) ,
norte (N); trezentos metros (300 m) ,
este (E); cem metros (100 m) , norte
(N); trezentos metros (300 m) , este
(E); quinhentos metros (500 m) , sul
(8); duzentos metros (200 m) , este
(E); mil e seiscentos metros (1. 600
m) , sul (S); duzentos ecinqlienta
metros (250 m) , oeste (W); duzentos
metros (200 m) , sul (8); duzentos e
cinqüenta metros (250 mi , oeste (W);
cento e cinqüenta metros (150 mj , sul
(8); quatrocentos metros (400 m) ,
oeste (w); trezentos metros (300 m) ,
sul (8); quatrocentos metros (400 m) ,
oeste (W); duzentos metros (200 m).,
sul (8); quinhentos metros (500 m) ,
oeste (W) ; cem metros (100 m) , norte
(N);
quinhentos metros (500 m) ,
oeste (W); cento e trinta e cinco metros (135), norte (N); oitocentos metros (800 m) , oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-leI
'nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
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Art. 3·9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
-Oódígo de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
.subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C -- Registro d08
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-14.235-67J.

Brasília, 14 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Márw Baptzsta
DECRETO N9 71.906 MARÇO DE 1973

DE 14 DE

Concede à Companhia de Estanho
Minas Brasil o direito de lavrar
cassiterita, tômuao, columbita e
asoimuno nos MuniCípios de Cassiterita e Ritápolis, Estado de Minas
Gerais .

o Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o
.artígo 81, item In. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
'28 de' fevereiro de 1967 (Código de
Mineração) alterado pelo Decreto-lei
n Q 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Companhia
de Estanho Minas Brasil concessão
para lavrar cassiterita, tântalo, columbita e djalmaíta em terrenos de
propriedade de João Ribeiro e outros
no lugar denominado Estação João
Pinheiro, Distritos e Municípios de
Cassiterita e Ritápolis, Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e sessen ta e nove hectares e sessenta e quatro ares (469,64 na) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a cento e setenta metros (170 m) , no rumo verdadeiro de
quarenta e seis graus quinze minutos
noroeste (469 15' NW), do quilômetro
cento e cinqüenta e um (Km 151) da
Rede Mineira de Viação, trecho São
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João Del Rei - Dlvinópolís e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprtmentos e rumos verdadeiros:
quatrocentos metros (400 mj , oeste
(W); duzentos e sessenta metros (260
fi), norte (N); cento e cinqüenta metros 050 m) , oeste (W); duzentos metros (200 m) , norte (N); cento e sessenta metros (160 m) , oeste (W); mil
novecentos e quarenta metros (1.940
mj , norte (N); dois mil metros (2.000
m) , este (E); dois mil e quinhentos
metros (2.500 m) , sul (S); setecentos
e noventa metros (790 m) , oeste (W);
duzentos e quarenta metros (240 m) ,
norte (N); quinhentos metros (500
m) , oeste (W); cento e quarenta metros (140 m) , sul (S). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste .Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obngado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3R Se o concessíonárro não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mmeraçâo,
Art. 49 As propriedades víztnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Regístro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
<DNPM -7.084-67) .

Brasília, 14 de março de 1973;
152" da Independência e 85" da
República,

EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista
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14 DE

Concede a QUIMINA
Químtca
Industrial e Agrícola Lida. o direito
de lavrar caulim no Municípw de
Emõu-Guuçu, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

da

atribuição

que

lhe

confere

o

artigo 81, item IH, da Constituição,

nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mineração)

0 9 318, de

decreta:

J

alterado pelo Decreto-Ieí
14 de

março

de

1967,

Art. 1.. . Pica outorgada a QUIMINA
- Química Industrial e Agrícola Ltda.

concessão para lavrar caulim em
terrenos de sua propriedade no lugar

denominado Bairro Santa Rita. Dis-

trito e Município

de

Art. 4Q As propriedades vlzínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CDNPM-804.041-68) .

Brasília, 14 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

Embu-Guaçu,

Estado de São Paulo, numa área de
quatro hectares, vinte e dois ares e
trinta centiares (4,2230 ha) , delimitada por um quadrado, que tem um vertive a cento e setenta e oito metros e
vinte centímetros 078,20 mj , no rumo
verdadeiro de oitenta e sete graus
quarenta minutos sudeste (87\1 40' SE) ,
do canto sudeste (SE) do prédio de
escritório da QUIMINA P. os Jados
divergente desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos e cinco metros e cinqüenta
centímetros (205,50 m) , norte (N):
duzentos e cinco metros e cinqüenta
centímetros (205,50 mi . Leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
rica sujeita às eatípulacões do Regulamento aprovado pele Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
na forma da lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do dispcsto
no Decreto-lei n" 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.

DECRETO NQ 71. 908

~ DE

14

DE

MARÇO DE 1973

Concede à Companhia Nacional de
Grafite Ltsia, o âíreito de lavrar
grafita no município de ttaiecirica,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH da Constituição,
nos termos ~o Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 df. março de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Companhia
Nacional de Grafite Ltda.. concessão
cara lavrar grafita em terrenos de
propriedade de Belchior Mendes
Araújo, Luis Mendes Araújo, 'I'uf'y
Amín, Humberto Madeira e outros na
lugar denominado Bambuí, Distrito e
Município de Itapecírlca, Estado de
Minas Gerais, numa área ele quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por
um retângulo. que tem um vértice a
mil duzentos e cinqüenta metros
n.250 m) , no rumo verdadeiro de
oitenta e sete graus nordeste (879 NE),
lia ponte sobre o Córrego Agua Limpa
no quilômetro vinte mil e quinhentos
tkm 20.500), da Rodovia MG-24 e os
lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e quinhentos metros
(2.500 m) , este (E); dois mil metros
(2.000 m) , sul (S). Esta concessão é
outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração, além de
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outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nümero 51. 726, de HJ de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidas
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 ao
Código de Mineração,
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-816.599-68J.

Brasília, 14 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Márw Baptista

DECRETO N9 71.909 MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Concede a Mineraçáo Gemi do Nordeste S. A o direito de lavrar calcário no Município de Boqueirão,
Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe comere o
artigo 81, item IH da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
ns 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Mineração
Geral do Nordeste 8. A. concessão
para lavrar calcário em terrenos de

EXECUTIVO
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propriedade de Antônio Alexandre de
Souza, no lugar denominado Logradouro, Distrito de Alcantil, Município
de Boqueirão, Estado da Paraíba,
numa área de dois hectares dez ares
e vinte cerrtdares (2,1020 ha) , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a quinhentos e setenta e seis metros (576 m) , no rumo
verdadeiro de trinta e quatro graus
trinta minutos sudeste (349 30' 8E) da
esquina sudeste (SE) da casa de Alvenaria pertencente a sede da Fazenda de propriedade do Br , Antônio
Alexandre de Souza e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sete
metros e cinqüenta centímetros (7,50
m) , este (E); elnco metros e cinqüenta centímetros (5.50 m) , sul (8);
cinco metros (5 m) , este (E); dez
metros (lO m) , sul (8); nove metros
(9 m) , este (E); quinze metros (15
m) , sul (S); treze metros (l3 m) ,
este (E); quinze metros (15 m) , sul
(8); treze metros e cmqüenta centímetros (153.50 m), este (E); quinze
metros (15 rn) , sul (8); treze metros
e cinqüenta centímetros (13,50 m) ,
este (E); quinze metros (15 m) , sul
(S); treze metros <13 m) , este (E);
cinco metros (5 m) , sul (8); treze
metros (13 m) , oeste (W); doze metros (12 m) , sul (8): quinze metros
(15 m) , oeste (W); doze metros e
cinqüenta centímetros. (12,50 m) , sul
(S) ; quinze metros fl5 m) ,oeste (W);
treze metros e cinqüenta centímetros
(13,50), sul (8); quinze metros (15
m) , oeste (W); treze metros 03 m)
sul (8); quinze metros 05 m) , oeste
(W); treze metros e cinqüenta centímetros (13,50), sul (8): quinze metros
05 rn) , oeste (W); treze metros e
cinqüenta centímetros (1350 m) , sul
(8); Quinze metros
(15 m) , oeste
(W); treze metros (13 m) , sul (8);
quinze metros (15 m) , oeste (W);
treze metros e cinqüenta centímetros
(13,50 m) , sul (8); quinze metros
(15 m) , oeste (W); treze metros e
cinqüenta centímetros <13,50 m) , sul
(8); quinze metros (15 m) . oeste
(W); treze metros (13 m) , sul (S);
vinte e quatro metros e cinqüenta
centímetros (24,50 m) , oeste (w);
quinze metros (15 m) . norte (N);
treze metros (13 m) , oeste (W);
quinze metros 05 rol, norte (N);
treze metros e cinqüenta centímetros
03,50 m) , oeste (W); quinze metros
(15 m) , norte (N); treze metros e
cinqüenta centímetros (13,50 m) ,
oeste (W); quinze metros (15 m) ,
I
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norte (N); treze metros (13 m) , oeste
(W); dezoito metros e cinqüenta centímetros (18,50 mj , norte (N); quinze
metros (15 m) , este (E); treze metros
03 m) , norte (N); quinze metros
15 m) , este (E); treze metros (13 m) ,
norte (N); quinze metros (15 m) , este
(E); treze metros (13 m) , norte (N);
quinze metros 05 m) este (E); treze
metros e cinqüenta centímetros (13,50
fi). norte (N); quinze metros (15 m) ,
este (E); treze metros (13 m) , norte
IN); quinze metros tl5 m) . este (E);
treze metros e cinqüenta centímetros
t13,50 mj , norte (N): quinze metros
l15 m) , este (E); treze metros (13 m) ,
norte (N); quinze metros (15 m) ,
este (E); treze metros e cinqüenta
centímetros 03,50 fi), norte (N);
quinze metros 05 rol, este (E); treze
metros (13 m) , norte (N); dez metros
no m) , este (E); nove metros (9 m) ,
norte (N); seis metros (6 m) , este
(E); cinco metros e cinqüenta centímetros (5,50 rn) , norte (N) _ Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes. dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeite às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv '3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear,
ArL 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à união. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nc 1.038, de 21 de outubro de 1969,
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
ee lhe incumbem a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mmeraçào .
ArL 49. As propriedades vfzánhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mmeraçâo .
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacícnal da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia:
ArL 6Ç> Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário,
<DNPM-812.194-68l.

Brasília, 14 de março de 1973;
da Independência e 859 da.
República.

1529

EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 71. 910 MARÇO

DE 14 DE

DE 1973

Concede à Kehríe Mineração Lttia, odireito de lavrar gipsita no município de Trindade, Estado de Pernambuco.
O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe comere o
artigo 81, item IIL da Constituição,
nos termos do Decreto-lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-ler
nc 318, de 14 de março de 1967;
decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Kehrle
Mineração Ltda. concessão para IaM
vrar gtpsita em terrenos de propriedade de Gláucla Maria Kehrte nos.
lugares denominados Fazendas Canafístula e Papa Mel, distrito e município de 'I'rindade, Estado de Pernambuco, numa área de setenta e dois,
hectares, noventa e nove ares e dezesseis -centiares (72,9916 há) dellrmtada por um polígono Irregular. quetem um vértice a trinta p quatro metros (34 m) , no rumo verdadeiro de
trinta e cinco graus sudoeste (359'
BW), do canto sudoeste (6W> da casa
sede da propriedade Canafistula e 00,
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadetros: mil trezentos e quarenta metros(1. 340 m) , norte (N): quatrocentos e
quarenta metros (440 nn , este (E);.
oitenta metros (80 m) , sul (8); cento
e seis metros (106 m) , este (E); sessenta metros (60 mt , sul (8): oitenta
metros (80 mi , este (E); sessentametros (60 m) , sul (S); oitenta e
dois metros (82 m) , este (E); sessenta metros (60 m) , sul (6); oitentametros (80 m) , este (E); cento e clnqüenta e seis metros 056 m) , sul (8);
quarenta e oito metros (48 m) , oeste'
(W); setenta e seis metros (76 m)
sul (8); cinqüenta metros (50 m) ,
oeste (W); setenta e oito metros
(78 mi , sul (S); cinqüenta metros
t50 m) , oeste (W); oitenta metros;
I
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m) , sul (S); cinqüenta metros
oeste (W); OItenta metros
~80 mj , sul
<S); cinqüenta metros
(50 mj , oeste (W); OItenta metros
{80 mj , sul (S); cinqüenta metros
(50 m) , oeste (W); OItenta metros
(80 m) , sul (S); cinqüenta metros
(50 m) , oeste (W); setenta e seis
metros (76 m) , sul (S); cinqüenta
metros (50 m) , oeste (W); oitenta
metros (80 m) , sul (8); trinta e oito
metros (38 m) , oeste (W); duzentos
e noventa e quatro metros (294 m) ,
sul (S); trezentos e cinqüenta e dois
metros (352 m) , oeste I W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
parágrafo único. Esta concessão
Itca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965 da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
~80

WO

rn) ,

Art. 39 Se o concessionário não
eumprtr qualquer das obrigações que
lhe incumbem. a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula. na forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de SOlO e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5'? A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto. que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energta..
Art. 69 Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-810.053-68l.

Brasília, 14 de março de 1973;
da Independência e 859 da
República.

15:d9

EMiLIO G. MÉDICI
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N" 71,911 MARÇO

DE 14 DE

DE 1973

°

Concede a Partezanr & CW. Ltda.
direito de lavrar calcário âolomitico,
no Município de Rio Claro, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atríbuiçâo que lhe confere o
artigo 81, item III da Constituição,
nos termas do Decreto-ler nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967,
decreta.
Art. I'? Fica outorgada a Partezani
& Cla Ltda., concessão para lavrar

calcário dolomítíco em terrenos de
sua propriedade e de outros, no lugar
denominado Bairro da ASSistência,
Distrito do mesmo nome, Município de
Rio Claro Estado de São Paulo,
numa área de cento e setenta e dois
hectares (172 ha) , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e treze metros e
oitenta e um centímetros (413,81 m) .
no rumo verdadeiro de vinte e oito
graus dezoito minutos sudeste (289 18'
SE). do canto sudeste (SEl da ponte
na Estrada Velha Rio Claro-Plractcaba, sobre o córrego Assistência e os
lados a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros (1.000 tm , leste (E);
duzentos metros (200 m) , sul (S);
oitocentos metros (800 mi , leste (E);
quatrocentos metros (400 m» sul (8);
duzentos metros (200 mi • leste (E);
quatrocentos metros (400 rrn . sul (S);
dois míl metros (2.000 rrn. oeste (W);
mil metros (1. 000 mi , norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas f' 51 do Código
de Mineração além de outras constantes do mesmo Código. nào expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta, concessão
fica sujeita às estipuraçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução na 3, de 30 de
abril de Hl65 da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionarro fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprrmentc do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
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Art. 3:9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 ao
Código de Min eraçâo ,
Art. 49 As propriedades vízínhae

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional

da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-S04.243-6S) .

Brasília,

14

de

março

1529 da Independência
República.

e

de 1973;
859 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO Nº 71.912 -MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Concede a Mineração Geral do Nordeste S. A. o direito de lavrar
argila no município de Ccmaçari,
Estado da Bahia

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item .nr. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Mineração
Geral do Nordeste S. A. concessão
para lavrar argila em terrenos de
propriedade de Elízabeth Silveira
Coelho no lugar denominado Biríbeira
lI, Distrito e Município de oamacart,
Estado da Bahia, numa área de duzentos e quarenta e sete hectares e
quarenta ares (247,40 haj , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a três mil e duzentos metros (3.200 fi), no rumo verdadeiro
de setenta e quatro graus trinta minutos sudoeste (749 30' SW), da ponte
sobre o Córrego da Capivara na
BA-536 e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiras: quinhentos metros
(500 m) , oeste (W); quatrocentos e

EXECUTIVO

sessenta metros (460 m) , sul (S); mil
metros (1.000 m) , oeste (W); seiscentos metros (600 mj , norte (N);
setecentos metros (700 m) , oeste (W);
oitocentos e vinte metros (820 m) ,
norte (N); dois mil e duzentos metros (2.200 m) . este (E); novecentos
e sessenta metros (960 m) , sul <S).
Esta conc-essão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessíonário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessíonárlo não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração,
Art. 49 ss prcprtedades vizlnnaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 51" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-800.720-6S) .

Brasília, 14 de março de 1973;
152º da Independência e 851" da
Répública.
EMÍLIO G. MÉDIOI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 71.913 MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Concede a MIBRASIL - Mineração
Industrial Brasileira S. A. o direito
de lavrar areia quartzosa no Município de Jacobina, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe comere o
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artigo 81, item UI. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 <Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-ler
nv 318. de 14 ue março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada a MIBRASIL
- Mineração Industrial Brasrletra
S. A. concessão para lavrar arei",
quartzosa em terrenos de propriedade
de Antônio Barbosa de Souza no lugar
denominado Sítio Bananeira, Distrito
e Município de Jacobma, Estado de
Bahia, numa área de nove hectares
e setenta e dois centiares (9,0072 ha) ,

~~~~~drim~~r~: EoJ~~~~~r~err~~at~

e quatro metros (234 m) , no .rumo verdadeiro de trinta e quatro graus trinta
minutos nordeste (349 30' NE), do
canto nordeste (NE) da ponte metálica
da Estrada de Ferro Leste Brasileira.
sobre o Rio Itapícuru-Mtrím e os Jadoa
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
duzentos e sessenta e oito metroa
(268 m) , este (E); trezentos e oitenta
e seis metros (386 m) , sul (S); cento
e noventa e dois metros <192 m) , oeste
(W); cento e setenta e seis metros
076 m) norte (N): setenta e seis
metros (76 m) , oeste (W); duzentos
e dez metros (210 mi . norte (N), Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafc único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51,726 de 19 de fevereiro de
196~ e da ReSOlução nf) 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrr-.
gado a recolher aos cofres públícoa
os tributos devidos à União, em oumprimento do disposto no Decreto-ler
nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário nâo
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mmeraçâo .
Art. 49 As propriedades víztnhae
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro doe
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposiçôes em contrario.
mNPM-805.907-68) .

Brasília, 14 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N" 71.914 MARÇO DE 1973

DE

14

DE

Autoriza a cessão gratuita de tmóvel
ao GOverno do Estado $ São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, irem nr, da Constituiçâo, tendo
em vista o artigo 10 e seu parágrafo
único do Decreto-lei n- 178, de 16 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1" E' autorizada a cessão gratuita ao Governo do Estado de São
Paulo de um terreno e das benfeitorias
nele existentes, situado em São José
dos Campos, Estado de São Paulo. com
a área de i2.757,00 m2 (doze mil setecentos e cínquenta e sete metros quadrados), que, para tal fim, é desmembrado da área onde está localizado o
Centro Técnico Aeroespacial, de acordo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Aeronáutica sob o nc 06-02-299-73.
Art. 29 O terreno a que se refere o
artigo anterior será utilizado para a
construção e ampliação dos prédios
destinados ao Grupo Escolar - Ginásio Major Aviador José Mariotto
Ferreira, da Secretaria de Educação
do Estado de São Paulo.
Art. 3" A cessão ora autorizada efetivar-se-á mediante termo lavrado na
Delegacia do Serviço do Patrtmórno da
União no Estado de São Paulo, do qual
obrigatoriamente, como
constarão,
condições essenciais:
a) que o imóvel reverterá ao Patrimônio da União, sem qualquer indenização, se, no todo ou em parte, for uti-
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Iizado para fim diverso daquele oue
lhe é destinado;
b) que a cessão poderá ser rescíndída por qualquer das partes interessadas, assegurado à cessionária o díretto
a indenização pelas benfeitorias por
ela realizadas, se a rescisão Se fundar
em interesse da União;
C) o prazo para que se concretizem
as providências previstas neste decreto.

DECRETO NQ 71.915 -

Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 3973;
152.') da Independência e 85.<' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macêdo

DE

14

DE MARÇO DE

1973

Abre a Encargos Gerais da União - Programas Especiais ...."... Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral, o créCltto suplementar de
Çrs60.000.ooo,OO,. para reforço de dotação consignada no vigente
Orça'mento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe .confere o
artigo 81, ttem III, da Constituiçâo, e da autorização .contdda no artdgo.Bv
da Lei nv 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art: 1Q 'Fica aberto a Encargos Gerais da União - Programas Especiais
-' Ministério do Planejamento eiOoordenaçac Geral, o crédito suplementai'
no valor de' Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões -de cruzelrosj , 'para reforço
de dotacãc orcamentárta consignada ao subanexo 28.00, a saber:
c-s
28.00 -

28.05

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

~Programas:

2805.1800.1155 -

Especiais- 'Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Programa de Desenvolvimento do Centro-:

Oeste -

PRODOESTE

4.1 . 2. O -

Serviços em Regime de Programação
Especial
:..
60.000.000
Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária corssígnada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2029

3.2.6.0 - Reserva de Contingência................
60.000.000
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de março de 1973; 152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

Antonio Del/im Netto
João Paulo dos Reis
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DECRETO N° 71. 916
MARÇO

DE 15 DE

DE 1973

Dá nova redação e altera os quantitativos previstos
no artigo 12 do
tceçimento da Ordem do Mérito do
Trabalho, aprovado pelo Decreto.
n° 62.819, de 4 de junho de 1968, e
da outras providências.
o

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° O artigo 12 do Regtmento
da Ordem do Mérito do Trabalho,
aprovado pelo Decreto n- 62.819, de
4 de junho de 1968, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12. Os quantitativos I?os
vários graus da Ordem do Ménoo
do Trabalho serão os seguintes:
1°) cavaleiro - sem limite
2°) Oficial-.:..--.c sem limite
3°) eomendador - 400
4°) Grande Oficial -250
5°) Grã-Cruz - 150"
Art. 2° Este Decreto entrara. em vigor na data de sua, publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1973;
da Independência e 85° da
152°
República.
>

EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 71. 917 MARço

DE 15 DE

DE 1973

Concede reconhecimento ao curso de
Serviço Social da Faculdade de Serviço Social "Ministro Tarso Dutra",

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540. de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n.c 257.150-71
do MinistériO da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento ao curso de Serviço Social da Faculdade de. Serviço Social "Ministro
Tarso Dutra.", mantida pela Fundação
Valeparaibana de Ensino de São José
dos Campos, com sede na cidade de
São José dos CamIXJs, Estado de São
Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de março de 1973;
da
Independência e 85° da
República.
152"

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passa:rinho

DECRETO N° 71. 918 MARÇO

DE 15 DE

DE 1973

Autoriza o funcionamento do curso
de Psicologia do Instituto de Ciências Humanas, das Faculdades Integradas de. Uberaba, mantidas pela Sociedade de Educação do TriângUlo Mineiro, MG.

a Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item f LI, da Constdtuíção, de
acordo com 'o artigo 47 da' Lei
.
n'' 5.540 de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9·
de setembro de 1969 e tendo em vista.
o que consta do Processo nv 261.35171 do Ministério da Educação e Cul-.
tura decreta:
Art., 1" Fica autorizado o funcíoria-.
mento do curso de Psicologia do Inetituto de Ciências Humanas, das Paculdades Integradas de Uberaba,.
mantidas pela Sociedade de Educação
do Triângulo Mineiro, abrangendo a,
licenciatura e Formação de Psicólogos. com sede na Cidade de Uberaba,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em vt-.
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1973;.
152°
da Independência e 85° da',
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 919 -

DE 15 DE

MARço DE 1973

Concede reconhecimento à Faculdade'
de Filosofia, Ciências e Letras,
mantida pela Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (APESC),

RS.
O Presidente da República, usando,
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de"
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n'' 5.540, de 28 ,?-e novembro d~ 1~68,.
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alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n- 256. 928~
71 do Ministério da Educação e Oul-

tura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciêncíae

e Letras. com os cursos de: Letras, la
e 2° gra us; Estudos Sociais; Pedagogia e Ciências, mantida pela Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul
(APESC), com sede na cidade de
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio

Grande do Sul.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1973,
da Independência e 85" da
152 0
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N° 71. 920 -

DE

15

DE

MARÇO DE 1973

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Divinópolis, mantida pela Fundação
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de DivinópoZis, MG.

a

DECRETO N° 71. 921 - DE 15 DE
MARÇO DE 1973
Autoriza o funcionamento do curso
de Letras da Faculdade "Tiradentes", mantida pelo lnsti 'uto Bandeirante de Educação e Cultura - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei
.
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Proc. GM-BSB
.
001.315-73 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras da Faculdade "Tiradantes". nas modalidades
de Letras-Português e Letras-Ingtêa
mantida pelo Instituto Bandeirante
de Educação e Cultura, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastha, 15 de março de 1973;
152° da
Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Presidente da República, usando

-das atribuições que lhe confere o ar-

.tigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da. Lei
.
.n- 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
-o que consta do Processo n.c 243.22412: do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciêncíae
e Letras de Divinópolis, com os curo
soe de: Filosofia, Letras, Pedagogia e
Ciências Sociais, mantida pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciên.cias e Letras de Divínópolís, com sede
na cidade de Divinópolis, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto entrará em vi.gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
. Brasília, 15 de março de 1973;
152" da Independência e 85° da
. República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 922 - DE 15 DE
MARÇO DE 1973
Altera o Decreto n° 66.222, de 17 de
fevereiro de 1970, que reorgamzou o
Departamento Administrativo do
Pessoal Civil - DASP, e dâ outras
providênczas.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 10 Ficam alteradas disposições
do Decreto n'' 66.222 de 17 de fevereiro de 1970, que passam a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 2 0 O DASP compõe-se de:
I - Gabinete;
II - Consultoria .rurídíce.;
III - Assessoria;
IV - Coordenação de Recrutamento e Seleção;
V - Coordenação de Classificação
e Retribuição de Cargos e emprego;

Afros

VI - Coordenação de Cadastro e
Lotação;
VII ~ Coordenação de Leg'slação de
Pessoal;
VIII - Coordenação de Atividades
de Aperfeiçoamento;
IX - centro de Documentação e
Informática;
X - Serviço de Administração;
XI - Serviço do Pessoal; e
XII ._ Revista de Serviço Publico".
"Art. 3° - .Funcíonam junto ao
DASP:
1-

.

. 'ii'~ '0' c~~t;~ 'd~' A~rl~iç·o~~e·~t~,

com os encargos especificados no Decreto-lei n- 200, de 2~ de r.verciro ce
1967, e grau de autonomia que vier a
ser estabelecido em decreto; e
lI! -
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.

.....................................

.

"Art. 5" A Revis~..:. do Serviço PUblico funcionará dir-etamente suborr""'Rda ao Diretor-Geral, que poderá
transferir a respectiva subordinação a
outra unidade do DASP, quando houver conveniência adrmma.r.rtiva'".
"Art. 6° O Diretor-Geral do DASP,
para atender aos encargos administrativos de seus Gabinetes e Assessoria bem como aos demais trabalhos
de apoio daqueles poderá ter Oficiais
de Gabinete, Assistentes, Secretários,
Auxiliares e Ajudantes, na forma estabelecida em regulamento".
"Art. 7° Cada Coordenação do DASP
será admímstrada por um Coordenador e o Centro de Aperfeiçoamento, o
Centro de Documentacâo e Informátdca , o Serviço (a Administração, a Revista do Serviço Pú lico e o Serviço do
Pessoal por Diretores".
"Art. !{l. O Centro de Documentação e Informática compõe-se de:
I - Secretaria;
II - Núcleo de Armazenamento e
Informações;
IH - Núcleo de Divulgação e Informações; e
IV - Biblioteca".
"Art. 11. Compete ao DASP, através do centro de Documentação e Informática:
2 - Editar trabalhos sobre matéria
técnica ou administrativa".

"Art. 12 O Serviço de Administração compõe-se de:
I - Setor de Assistência -Social;
Tt - setor de Contabill-tade ;
III - Setor de Material;
IV - se- de Macanografia;
V - Setor de Movimentação de
Processos;
-T _
Setor d-e Orçamento; e
VII - Setor de Zeladoria".
"Parágrafo único. Compete ao Serviço de Administração, através dos
órgãos que o compõem, e cujas atribuições serão definidas em normas
regimentais dar todo apoio administrativo ao eficiente funcionamento das
unidades permanentes e temporárias
do DASP".
"Art. 13. O Serviço do Pessoal
compõe-se:
I ~ Setor Financeiro; e
Ir - Setor de Legislação de Pessoal
e de Olassrücação de Cargos.
Parágrafo único. Compete ao Se~
viço do Pessoal desempenhar as attvidades de Administração de Pessoal
que lhe sejam pertinentes".
Art.. 2° O Rep'imente do r-epartamenta Administrativo do Pessoal Civil do DASP será adaptado tendo em
vista as alterações efetuadas por este
Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de s~a publicação" ~ev(}
gadas as disposiçoes em contrário.
Brasília 15 de março de 1973;
52!! da 'Independência e a5!! da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N° 71. 923 MARço DE 1973

DE

15

DE

Dispõe sobre a classificação_e transformação de cargos, tunção ~ en;pregos para as Categorzas Dzreç.ao
Superior e Assessoramento Superior
do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro de Pessoal
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil.

O Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item III,
tendo em vista
181, itens II e III,

°

República, usando
lhe confere o ar~ Constituição. e
disposto no artigo
do Decreto-lei nú-
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. mero 200, de 25 de fevereiro de ·1967,
hc artigo 99 da Lei nc \} 843, de 6 de
dezembro de 1972. 'no artigo 7° da Lei
n'' 5.645 de 10 de dezembro de .1970,
e o que consta do processo número ...
DASP~ 1. 055-1973, decreta:

Art. 1° São classificados e transformados, na forrna do Anexo 1, em car-

gos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores do
Quadro de Pessoal do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil os
cargos, função e encargos de Gabine-

te, constantes do mesmo Anexo.
Art. 2° A transformação da função
gratificada e de encargos de Gabine-

te nos cargos em comissão de que trata este Decreto somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos
de provimento, mantidos, i•.té então, o
preenchimento dos referidos encargos

e função constante da situação ante-

rior do Anexo 1.
Art. 3" As despesas decorrentes da
aplicação deste Decreto verão atendí'das pelos recursos orçamentários próprios do Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

o anexo mencionado no art. l'
foi publicado no D. O. de 19-3-73.
DECRETO N° 71.924 MARçO DE 1973

DE

16

DE

Concede reconhecimento aos cursos
de Desenho, 'Estudos Sociais, Ciêncécs Biológicas e Matemática âa
. Faculdade "Auxiuum:' de Filosofia,
Ciências e Letras.

o Presidente da República, usando
das atrtbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da, Lei número '5.540 de28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1'969 e tendo em vista
0. que consta do Processo n'' 219.737:72

do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1" ~ concedido reconhecimento
aos cursos de Desenho, Estudos Sociais; Ciências Biológicas e Matemática, da Faculdade "Auxilium" de Filosofia, Ciências e Letras de Lins. SP.
mantida pela Inspetoria Imaculada
Auxtlladora das Filhas de Maria Auxilladora, MT. com sede na cidade de
Lins. Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1R de março de 1973:
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍHO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 71. 925 :MARçO DE 1973

DE

16

DE

Aproveita no Quadro de Pessoal ao
Ministério da Marinha d'lSponíveis
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas e dá outras Providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se por analogia, o disposto no artigo 99, § 2", do Decreto-lei n'' 3<lO, de
25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 8° do Decreto n- 65.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 1" Ficam aproveitados no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código
AF-2ü4. ri, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministério da
Marinha. Gutlhermtno Neves de Lucena, Benedito Brito Requião e Lourival Elpidio da Silva, todos em disponibilidade em idêntico cargo do
Quadr{) de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
do Ministério do Interior, em vagas
decorrentes, respectivamente, da exoneração' de Maria de Lour-des Castelo
Branco, da exoneração de Vera Lúcia
Feres e da demissão de João Francisco França.
Art. 2° O disposto -neste ato não ho-mologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a. ser considerada nula, ilegal ou contráriaa . normas administrativas vigentes.
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Art. 30 O órgão de pessoal" do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas remetera ao do Ministéno
da Martnha, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da vrgêncía deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo 1".
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16: de março de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N° 71. 926 - DE 16 DE
MARçO DE 1973
Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, o tm6vel que
menciona, necessário ao' Ministério
ao Exercito.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item UI, da Constituição, decreta
Art. 10 lt declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, de
acordo com o artigo 6", combinado
corri o artigo 5°, alínea a do Decretolei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, o
terreno com área de 982,50 metros
quadrados, compreendido pelos lotes
de números 1 e 2 da Quadra K, do Loteamento Centro Aldeota, situado na
Rua Visconde' de Mauá esquina com
a Rua Passo da Pátria, no Bairro da
Aldeota, em Fortaleza - CE, de propriedade do Sr. Patriolino Ribeiro de
Souza e sua mulher.
Art. 2° O imóvel a que se refere o
artigo anterior destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 3~, Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos
próprios daquele Ministério.
Art. 4° O .presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de março de 1973;
152°
da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
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DECRETO N9 71. 927 -

DE 19 DE

MARÇO DE 1973

Autoriza o funcionamento da Faculdade Francana de Filosofia.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item In da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
n9 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei uv 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nv 250.650
de 1971 do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Francana de
Filosofia, com os cursos de Letras e
Ciências Sociais, mantida pelo Instituto Educacional de Franca, com sede
na cidade de Franca, Estado de São
Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1973:
da Independência e 859 da
República.

1529

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71.928 -

DE 19 DE

MARÇO DE 1973

Autoriza o funcionamento do curso de
Ciências Contóbets, da Faculdade
de .Administração, Economia e Ciências Contábeis, mantida pelo Instituto Educacional Paulopolitano de
São Paulo, SP.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47 da Lei
nc 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-Ieí nv 842, de 9
de setembro de 1969 E' tendo em vista
o que consta do Processo nv 216.666
de 1972 do Ministérro da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autortaado o tuncionamentovdo .curso de Cíêncías Contá.beis, da Faculdade de Admmistração,
Economia e Ciências Contábeis, mantida pelo Instituto Educacional semi.nárto Paulopolitano, com sede na
'cidade de São. Paulo, Estado de São
Paulo.
.'
.
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,

artigo 81. item IH, da Oonstdtuiçâc e
tendo em vista o disposto no § 29 do
artigo 19 da Lei nv 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 19 Para reconstltuiçâo dos
salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 29 do artigo 19 da Lei
nc 5.451, de 12 de junho de 1968, serão
utilizados os seguintes coeficientes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de março de 1973.

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 71.929 MARÇO DE 1973

DE

19

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Matemática, da Faculdade de Filo-

scfia, Ciências e Letras, mantida
pelo Instituto Educacwnat Seminário Paulopotiumo de São Paulo SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe comere o
artigo 81, item IH, da Constituição.
de acordo com o artigo 47 da LeI
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-ter no 842, de 9

de setembro de 1969

€'

tendo em vista

o que consta do Processo nv 255.612
de 1971 do Ministério da Educação e

Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Matemática, da
Faculdade de Filosofia, CIências e
Letras, mantida pelo Instituto Educacional Seminário Paulopoütano, com
sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 71.930 MARÇO DE

DE

19

DE

1973

Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei nÇl 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

o

da

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o

EXECU'l'IVO

I

Més

Coeticiente

Março de 1971
Abril de 1971
Maio de 1971
Junho de 1971
Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971
Outubro de 1971
Novembro de 1971
Dezembro de 1971
Janeiro de 1972
Fevereiro de 1972
Março de 1972
Abril de 1972
Maio de 1972
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972
Dezembro de 1972
Janeiro de 1973
Fevereiro de 1973 .,

1,39
1,37
1,35
1,33
1,30
1,28
1,26
1,25
1,23
1,21
1,20
1,17
1,15
1,13
1,12
1,11
1,10
1,08
1,07
1,05
1,04
1,03
1,02
1,01

,.

Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 19 de março de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO N.Q 71.931 MARço DE 1973

DE

19

DE

Concede a Cristais Hering S. A. o direito de
lavrar
arenito e areia
quartzosa no Município de Lontras,
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usanuo
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição,
nos
termos do Decreto-lei n.c 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei -iume1'0 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.Q Fica outorgada a Cristais
Hering S. A. concessão para lavrar
arenito e areia quartzosa em serrenos de sua propriedade no lugar oenominado Fazenda Santa Verônica,
Distrito e Mumctpío de Lontras, Estado de Santa. Catarina, numa área
de doze hectares, oitenta ares e quarenta e dois centíares (12,8042 na.c ,
delimitada por um poligono irreg-úar,
que tem um vértice a mil duzentos e
noventa e um metros (l.291nlJ, no
rumo verdadeiro de setenta e um graus
vinte e oito minutos sudeste :71:J 28'
SE), de. confluência do Arroio do Aldo com o Ribeirão Santa Verônica e
os lados a partir desse vértice, I)S
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; cem metros .(lOOm) , r.ul
(S); oito metros ramr, este (E); duzentos e cinqüenta e seis metros (256
m) , sul (S); duzentos e nove metros
(209m), este (E); duzentos e cinqüenta e seis metros (256m), norte
(N); cento e cinqüenta e oito metros
(158m), este (E); duzentos e dois metros (202 m) , sul (S); trinta e sete
metros (37 mj , oeste (W); cento e
cinqüen ta
metros (150 m) , norte
(N); sessenta e seis metros (66 m) ,
oeste (W); cento e oitenta e seis metros (l86 m) , sul (S·); duzentos e
cinqüenta e dois metros (252 rm. oeste (W); sessenta e seis metros (66
m) , sul (S); vinte metros (20 m) ,
oeste (W). Esta concessão é mtorgada mediante as condições -onstentes dos artigos 44. 47 e suas alíneas e
51 do Código de Mineração, além de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,

e da Resolução n.v 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica oangado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de ~n69.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 '::1(; Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50.'? A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do 1\'1i~
rüstério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
(DNPM -

806.131-68).

19 de março
152.9 da Independência e
República,

de 1973;
85.9 da

Brasília,

EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRE.TO N.9 71.932 MARço DE 1973

DE

19

DE

Concede à Companhia de Pesquisa e
Lavras Minerais - COPELMI o direito de lavrar carvão mineral no
Município de Triunfo, Estado
do
Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, »sando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.c 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. F Fica outorgada à Companhia de Pesquisa e Lavras Minerais
- COPELMI concessão para lavrar
carvão mineral em terrenos de propriedade de João Leopoldo Trangctt e
outros no lugar denominado Pôrtc
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Batista, Distrito de Pôrto Batista, Município de Triunfo,
Estado do Rio
Grande do Sul, numa área de setecentos e sessenta e sete hec tares e cí 'lCO

ares e sessenta e cinco centíares

(767,7565 ha.», delínutada por um polígono Irregular, que tem um vérbíce

a mil novecentos e seis metros (1. 906
m) , no rumo verdadeiro de quarenta
e dois graus quarenta e cinco minutos
e doze segundos sudoeste (42 45' 12"
Q

SW), do marco Geouesico Dr. zucü-

des. do Serviço Geográfico do .Exér-

cito e os lados a partir desse vértice,

os seguintes comprimentos e .umos
verdadeiros: mil e quinhentos metros
(1.500 m) , sul (8); cento e setenta
e cinco metros e setenta e dois centímetros C175,72m.), oeste <W); mil
metros (1.000mJ, sul (8); cento e setenta e cinco metros e setenta e dois
centímetros
075,72m) , oeste (W);
mil metros (1.000 mr , sul (8); cento
e setenta e cinco metros e setenta e
dois centímetros (175.72 m) , oeste
(W); mil metros (1.000 mi , sul (8);
cento e setenta e cinco metros :3 se~
tenta e doís centímetros (175,72 m) ,
oeste (W); mil metros (1.00u m) ,
sul (8); cento e setenta e cmco t..ue~
tros e setenta e dois
centímetros
(175,72 m) , oeste (W); mil cento e
cinqüenta metros (1.150 mi , sul (8);
trezentos e cinqüenta e um metros e
dez centímetros (351,10 mr. oeste
(W); mil cento e cinqüenta metros
0.150 m) , norte (N); cento e vinte
e nove metros e cinqüenta e oito centímetros (129,58 m) . oeste (W); mil
metros n.ooo mr , norte rNt : ce-rto
e vinte e nove metros e cinqüenta e
oito centímetros (129,58m), oeste (W);
mil metros (1.000m), norte (N); cento
e vinte e nove metros e cinqüenta e
oito centímetros <129,58 m), oeste
(W); mil metros
(1.000 mr, norte
(N); cento e vinte e nove 'metros
e
'cinqüenta e oito centímetros \129,58
mj , oeste (W); mil metros (1.000 m) ,
norte (N); cento e vinte e nove metros e cínquenta e oito centímetros ..
129,58m>, oeste (W); mil e quinhentos
metros (1.500 m) , norte (N). tnil
oitocentos e setenta e sete metros e sessenta centímetros tl.aTI (lO
m) , este (E). Esta concessão -é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração,além de OU~
tras constantes do. mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. 'Esta concessão fica sujeita às estipulações do Régu-a-

menta aprovado pelo Decreto núme1'0 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resoluçâc n.v 3, de 30 de acrfl
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.'? O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1909.
Art. 3,9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações cue
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 6f3 do Código de Mineraçã-O.
Art. 4.9 AB propriedades vizinhas
estão suj eí tas às servidões do solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra será
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-2.581-82) .

Brasília, 19 de março
152.9 da Independência e
República.

de 1973'
85.'?

dâ

EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 71. 933 - DE 19 DE
MARÇO DE 1973
Concede a Tosato & Cia. Lida. o d'lreito de lavrar cauum, no Município
de Curitiba, Estado do Paraná.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei n" 318.
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada a Tosato &
Cia. Ltda. concessão para lavrar
ca ulím em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Colônia
Augusta, Distrito de Campo Comprido, Município de Curitiba, Estado do
Paraná, numa área de três hectares
noventa e "três 'ares e quarenta 'e dois

Afros

DO
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centiares (3,9342 ha.), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quarenta e seis metros
(46m), no rumo verdadeiro de trinta
e seis graus trinta minutos noroeste
(36°30'NW), da confluência do Arroio
da Pedreira, no Ribeirão, da Colônia
Augusta e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e sete metros (207m), norte (N); trinta e oito
metros (38m), oeste (W); treze metros (l3m). sul (8); trinta metros ...
(30m), oeste (W); treze metros (l3m).
sul (8); trinta metros (30m). oeste
(W); treze metros uam», sul (8);
trinta metros (30m), oeste (W); treze metros Cl.Sm) , sul (8); trinta metros (30m), oeste (W); treze metros
(13m), sul (S); trinta metros (30m),
oeste (W); treze metros (l3m), sul
(S); trinta metros (30m), oeste (W);
treze metros metros (13m), sul (S);
trinta metros (30m), oeste (W); treze
metros C13m), sul (8); trinta metros
(30m), oeste (W); noventa e quat.ro
metros (94m), sul (S); vinte e dois
metros
(22 mj,
leste E);
doze metros (12 mj , norte (N); cínquenta metros (50 mj , leste (E);
doze metros (12 m) , norte (N);
cinqüenta metros (SOm), leste (E);
oito metros (Sm) , norte (N); cinqüenta metros (SOm), leste (E); cinqüenta
e cinco metros (S5m), sul (S); cinqüenta e seis metros (56m), leste (E);
quatorze metros 04m), norte (N);
cinqüenta metros (50m), leste (EL
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução número 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem; a concessão para la.:.
vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do, Código de Mineração.
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Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de' lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
":[rt. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decrete, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra.. do Departament.o
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 1.513-57).
Brasília, 19 de março de 1973;
152° da Independência e 8so da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 71.934 - DE 19 DE
:MARço DE 1973
Retifica o artigo 1° do Decreto número 67.646, de 23 de novembro de
1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° O artigo 10 do Decreto número 67.646, de 23 de novembro de
1970. passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. )O Fica outorgada à Cerâmica Assad S. A. .concessão
para lavrar argila no lugar denominado Sítio dos Amaros, Bairro
Ivoturucaia, em terrenos de sua
propriedade, distrito e município
de Jundiaí, Estado de 8ão Paulo,
numa área de dois hectares e dez
centiares (2,10ha.), delimitada
por um polígono irregular, que
tem um vértice a quarenta metros e oitenta e quatro centímetros (40,84m), no rumo verdadeiro de onze graus trinta e oito
minutos sudoeste (11°38' SW),
do canto nordeste (NE) da Ermida .Nova à margem daestrada de São João de Atibaia e os
lados a. partir. desse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: noventa e cinco metros e quarenta centímetros ...
(95,40m), sul (8); dezenove me-

tros (tsrm , oeste

(W);

vinte e

sete metros (27m), sul (8); doze

metros (l2m). oeste (W); dezoito metros (IBm), sul (8); dez
metros (Iüm), oeste (W); quatorze metros (l4m). sul (8); dez
metros ricmi, oeste (W): qua-

torze metros (14m), sul (8); qua-

renta e dois metros (42m), oeste
(W); sessenta metros (60m). sul
(8); sessenta e oito metros .....
(68m). oeste (W); noventa e três
metros (93m), sul (8); noventa
e cinco metros e vinte centímetros (95,20m). oeste (W); vinte e
um metros e quarenta centímetros <21,4Dm), norte (N); doze
metros e vinte centímetros .....
(12,20m). este (E); quinze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros
.
(12,20m), este (E); quinze metros (15m) , norte (N); doze metros e vinte centímetros
(12,20m), este (E); quinze metros (15m) , norte (N); doze metros e vinte centímetros
.
(12,20mJ, este (E); quinze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros
.
(12,20m), este (E); quinze metros
(15m), norte (N); doze metros e
vinte centimetros (12,20m), este
(E); quinze metros Clõm) , norte
(N); doze metros e vinte centímetros (12,20m), este (E); quinze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros ...
(12,20m), este (E); quinze metros
(15m), norte (N); doze metros e
vinte centímetros (12,20m), este
(E); quinze metros (15m), norte
(N); doze metros e vinte centímetros (12,20m), este (E); quinze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros ...
(1Z,20m), este (E); quinze metros
(15m), norte (N); doze metros e
vinte centímetros (12,20mJ, este
(E); quinze metros (15m) , norte
(N); doze metros e vinte centímetros (12,20m), este (E); quinze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros ...
(12,20m), este (E); quinze metros
(15mJ, norte (N); doze metros e
vinte centímetros (1Z,20m), este
(EJ; quinze metros (15m), norte
(N); doze metros e vinte centímetros (12,20m), este (E); qutno •••••••

ze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros ...
(12,20m), este (E); quinze metros
(15m), norte (N); doze metros e
vinte centímetros (12,20m), este
(E); quinze metros (15m), norte
(N); doze metros e vinte centímetros (12,20m), este (E); quinze metros (15m), norte (N); doze metros e vinte centímetros ...
(1Z,20m), este (E); quinze metros
(15m), norte (N); doze metros e
vinte centímetros (12,20m). este
(E) . "

Art. 2° A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor. na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-6.663-65) .

Brasília, 19 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO

N.9 71.935 MARÇO DE 1973

DE

19

DE

Concede a M oacyr de Lima Valenti
- Mineração o direito de lavrar calcário, no Município de cantaçoio,
Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.c 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.e 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada a Moacyr
de Lima Valenti - Mineração concessão para lavrar calcário em terrenos de propriedade de Moacyr de Lima Valenti, nos lugares denomtnadcs
Córregos dos Patos e Zinco, Distrito
de Euclidelândia, Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro,
numa área. de cento e vinte e três
hectares e trinta e três ares (123.33
ha.) delimitada por um polígono Irregular, Que tem um vértice a mil
novecentos e vinte metros e dezesseis

A'l'OS

»o
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centímetros (1.920,16 m) , no rumo
verdadeiro de sessenta e nove graus
cinqüenta e três minutos nordeste
(699 53' NE), do canto nordeste (NE)
da sede da Fazenda Saudade e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros cronmr. sul (8);
quarenta metros (40 m), oeste (W);
cem metros
(100 m) , sul rs) ;
quarenta metros (40 m) , oeste (W);
cem metros (100 m) , sul (S); quarenta metros (40 mj , este (W);
cem metros (100 m) , (8); quarenta
metros (40 m) , oeste (W); cem metros 000 m) , sul (8); quarenta e
cinco metros (45 m) , oeste (W); cem
metros 000 m) , sul (8); quarenta
metros (40 m) , oeste (W); cem metros 000 m) , sul (8); quarenta e
cinco metros (45 m) , oeste (W); cem
metros (100 m) , sul (8); quarenta
metros (40 m) oeste (W); cem metros
000 mj , sul (8); quarenta metros
(40 m) , oeste (W); cem metros .100
m) , sul (8); quarenta metros (40 m) ,
oeste (W); cem metros (100 mr. sul
(8); quarenta metros (40 m) , oeste
(W); quarenta e cinco metros (45 mt ,
sul (8); mil quatrocentos e noventa
metros (1,490 mr, leste (E); cento e
quarenta e cinco metros 045 m) , norte (N); trinta metros (30 m) • leste
(E); quatrocentos
metros (400 m) ,
norte (N); cento e trinta metros
(130 m) , oeste (W); setenta metros
(70 m) , norte (N); noventa metros
(90 m) , oeste (W); cinqüenta metros (50 m) , norte (N); cem metros
(100 m) , oeste (W); sessenta -netros
(60 m), norte (N); cem metros (10Gm),
oeste (W); sessenta e cinco metros (65 m) , norte (N); quarenta metros (40 m) , oeste (W); duzentos e
trinta (230 m) , norte (N); quarenta
metros (40 m) , oeste (W); cento e
dez metros (110 m) , norte (N); trmta metros (30 m) , oeste (W); C8m
metros (100 m) , norte (N); trinta
metros (30 m) , oeste (W); cem metros (100 m) , norte (N); vinte metros (20 m) , oeste (W); cinqüenta
metros (50 m) , sul (8); trinta metros
(30 m) , oeste (W); cinqüenta -ietros
(50 mj , sul (8); trinta metros (30
m) , oeste cwi: cinqüenta metros (50
m) , sul (8); trinta metros (30 m) ,
oeste (W); setenta metros (70 m) ,
sul (8); quarenta metros (40 til),
oeste (W); trinta metros (30 m) , sul
(S); cem metros (lOO m) ), oeste
(W); vinte e cinco metros (25 m) ,
norte (N); cem metros (100 m) , ,leSte (w); trinta metros (30 m) ,uor,te

(N); oitenta metros (80 fi). oeste
trinta metros (30 m) , norte
setenta metros (70 m) , oeste
(W); vinte metros (20 m) , sul :8);
cem metros (100 m) , oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51 do Código ce
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução n.c 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos 0&
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6,9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlc ,
(w);
(N);

(DNPM -

6.665-65).

Brasília, 19 de março de 1973;
152,9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N.« 71.936 MARÇO DE 1973

DE

19

DE

Concede à Mineração Abel S. A., o
direito de lavrar areia quartzosa
no MuniCÍpio de Peruíbe, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei D,O 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-

ção), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 1.° Fica outorgada a Mineração Abel S. A., concessão para lavrar
areia quartaosa em terrenos de propriedade de Mitra Díocesana de Santos e Leão Benedito de Araújo Novais.

no lugar denominado Taniguá, Distrito e Município de Peruíbe, Estado
de São Paulo, numa área de seiscen ...

tos e noventa e seis hectares oitenta
e dois ares e setenta e cinco centiares (696,8275 ha}, delimitada por um
polígono Irregular, que tem um vér-

tice a seiscentos e cinqüenta metros
(650m), no. rumo verdadeiro de cinqüenta e dois graus sudoeste (52" 8W),
do centro da estação 'I'aníguá, e os
lados a partir desse vértice, os séguintes .comprimentos e rumos verdadeiros; cento 'e trtnta metros (130m);
oeste' (-W); cento e cinco metros
(105m), sul (8); cento e sessenta me-:
trós (160m), -oeste (W); cento -e vinte
cinco metros (l25rn) , sul (8); duzentos ,e quarenta e cinco metros ... : ..
(245m), oeste (W); cento e oitenta e
clnco metros (185m), sul (8); duzentos e sessenta metros (260m), oeste
(W); quinhentos
e cinco metros
(505m), riorte (N); quinhentos e se-.
tenta metros (570m), oeste (W); quatrocentos e oitenta e cinco metros
(485m), norte (N); quinhentos e quarenta metros (540m) , oeste (W); duzentos e sessenta metros (260m),
norte (N); duzentos e noventa metros
(290m), oeste (W); setecentos e setenta metros (770m), norte (N); oitocentos e cinqüenta metros (850m),
oeste (W); duzentos e sessenta e
cinco metros (265m), norte (N); trezentos metros (300m), oeste (W); mil
oitocentos e. quinze metros (l.815m),
norte (N); Oitocentos e setenta metros
(870m), este (E) quatrocentos e quinze metros (415m), sul (8); quatrocentos e sessenta e
cinco metros
(465m), este (E); quatrocentos e dez
metros (410m), sul (8); quatrocentos
e quarenta metros (440ro) , este (E);
trezentos e sessenta e cinco metros'
(365m), sul (8); quatrocentos metros
(400m), este (E); quatrocentos e dez
metros (410m), sul (8); quatrocentos
e cinqüenta metros (450m), este (E);
quatrocentos e trinta' e cinco, metros
(435m), sul (8),; quatrocentos e se-
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tenta metros (470m). este (E); trezentos e dez metros (310m), sul (8);
trezentos e trinta e cinco metros
(335m), este (E): quatrocentos e setenta e cinco meros (475 m) , sul (5);
trezentos e oitenta e cinco metros
(385m) este (E); quatrocentos e trinta metros (430m), sul (8); duzentos
e trinta e cinco metros (235m), oeste
(W); cento e oitenta metros (l80m).
sul (8): duzentos e trinta e cinco me':'
tros (235m), oeste (W): duzentos e
cinqüenta e cinco metros (255m) sul
(8), Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas 51 do
Código de Mineração, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único, Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento .aprovado pelo Decreto número5L 726, de 19 de 'fevereiro .de 1963
e da Resolução n.? 3, de 30 de abril de
1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
J

Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no· Decreto-lei
n.v 1,038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-3851-65) .

Brasília, 19 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

E1'V!ÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mârio Baptista
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DECRETO- N° 71.937
MARÇO DE 1973

DE

19

DE

Concede à Empresa de tânieraçiio
Atroaieio Witzel o direito de lavrar
quartzito e xisto gra/itoso no Município de Ferraz de Vasconcelos, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Empresa
de Mineração êfrodizio Witzel concessão para lavrar quartzito e xisto
grafitoso em terrenos de propriedade
de JuaninoJapequino no lugar denominado Sitio do Gerivá Dístrrto e
Município de' Ferraz de 'Vasconcelos
Estado de São Paulo, numa área
sete hectares setenta e oito ares e
vin~e . e cinco centíares (7,7825ha);'
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento novent~
metro (190m) no rumo verdadeiro de
setenta e nove graus sudoeste (19"SW).
da confluência do' Córrego Minas
com o Córrego Gerivá e os lados a
partir .desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
dez metros (IOm) , sul (S); dez metros t iürm, este (E): vinte metros
(20m), sul (S); quinze metros (I5m)
es~e (E); vinte metros (20m) sul (S);
quinze metros (15m). este (E); vinte
metros (20m), sul (S): quinze metros
(LSm) , este (E); trinta metros (30m)
sul (SJ; vinte metros (20m), est~
(,:E); trinta metros (30m), sul (S);
vinte metros (20m), este (E), trinta
metros (30m), sul (8); vinte metros
(20m), este (E); trinta metros (30m)
sul (8): vinte metros (20m), oest~
(W): vinte metros 120m), sul (S)'
vinte metros (20m), (leste (W); vmt~
metros (20m), sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); vinte e cinco metros (25m), sul (8 I; vinte metros
(20m), oeste (W); vinte metros
(20m), sul (S); vinte metros (20m)
oeste <W); vinte metros (20m), sui
(~H ; vinte metros (20m), oeste (W);
vinte metros (20m). sul (S): vinte
metros (20m) oeste (W); vinte metros (20m), sul (SJ ; vinte metros
metros (20m), oeste (W);' vinte metros (20m), sul
(8);' vinte metros

de

e

(20m), oeste (W); quinze metros
(15m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8); vinte metros (20m), oeste (W);
vinte metros (20m" sul (S); vinte
metros (20m), oeste (W); vinte metros (20m), sul (8); vinte metros
(20m), oeste
(WI; vinte metros
(20m), norte .(N); dez metros (10m),
oeste (W); vinte metros (20m) ncrte (N); vinte metros (20m) oeste
(:-v); trinta metros (30m), norte (N);
vmte metros (20m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (Nt ; vinte
metros (-20 m) , oeste (W); trinta metros (30m). norte (N); vinte metros (20 m j , oeste (W); trtnta e
cmco metros (35m), norte (N); vinte
metros (20m), oeste (W); trinta metros (30m), norte (N) trinta e cinco
metros· (35m), este (E); quarenta
metros (40m), norte (N); quarenta
metros (40m), este (E); trinta metros (30m) norte (N); trinta metros
(30m), este (E); trtntà metros (30m),
norte (N); quarenta metros (40m)
este (E); quarenta metros (40m);
norte (N); quarenta metros (40m) ,
este fE); quarenta metros (40m),
norte (N);quarenta metros (40m),
este fE); quarenta metros (40m), norte .(N); dez metros fl0m), este (E:);
quinze metros <l5m) , norte (N)·
trmta metros (30m). este f E) . _Esta
concessão é outorgada mediante as
condições const.antes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e f,1 do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
J

Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro. de 1963
e da Resolução número 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art.

2° O

concessionário

fica

obrigado a recolher <tos cofres públí-

coso na forma da Lei, os tributos devidos à União, em oumprlmento do
disposto no Decreto-lei n- 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para.
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Cndigo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às .servrdôes .de solo e
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subsolo para fins de lavra n::l forma
do atrigo 59 do Código de Mineração.

Art. 5" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrita no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
Ministério das Minas e Energia.
Art.

do

6" Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
(DNPM 6050-57).

Brasilia, 19 de março de 1973;
152,° da Independência e 855' da
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Beníamim: Mário Baptista

DECRETO N° 71.938

DE

19

EXECUTIVO

este (E) mil e oitocentos metros (1.800
(N); mil setecentos e canquenta metros (1.750m). este {E); setecentos metros <700m), sul <8'; trezentos e cinquenta metros r l 350 mr,
oeste (W); mil e setecentos metros ..
(1,700m), sul (8); mil metros (1.000m)
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e sua alínea e 51
do Código de Mineração, além de {utras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereírc de 1963
e da Resolução número 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

rm, norte

Art.

DE

MARÇO DE 1973

Concede à Companhia Mineira de
Metais o direito de lavrar minérios
de zinco e chumbo no Munícípio de
Vazante, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-rei n- 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:

Art. 10 Fica outorgada à Companhia Mineira de Metais concessão
para lavrar minérios de zinco e
chumbo em terrenos de propriedade
de Mário Borges Nascente no lugar
denominado Fazenda Olho Dágua,
Distrito e Municipio de Vazante, Estado de Minas Gerais, numa área de
duzentos e vinte e seis hectares e emquenta ares (226,50ha), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a mil quinhentos e sete
metros e doze centímetros (1.507,12m)
no rumo verdadeiro de três graus três
minutos noroeste (3°3'NW), do canto
noroeste {NW) da Igreja de Vazante,
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros (60G mj,
norte (N); seiscentos metros l6CO:iIl),

20 O

concessionário

rica

obrrgado a recolher aos cofres públi-

cos, na forma da Lei. os tributos devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei n'' 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Axt. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe
incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.

Art. 4° As propríedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para ltrlS de lavra na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessâo de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrita no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Axt. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

(DNPM 14.840-67)

Brasília, 19 de março de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Benjamim Mario Baptista

Arras
DECRETO N° 71. 939 MARÇO DE 1973

DE

DO PODER

19

DE

Concede aS. A. de Cimento Mineração e Cabotagem "CIMIMAR" o
direito de lavrar basalto no Município de Canoas, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII; da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Códígo de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a S .A. de
Cimento Mineração e Cabotagem
"CIMIMAR" concessão para lavrar
basalto em terrenos de propriedade da
S. A. Cimento Portland Rio Grande
do Sul "ClMENSUL" no lugar denominado Morretes, Distrito de Berta
Círio, Município de Canoas, Estado
do Rio Grande do Sul, numa área de
dezesseis hectares (16 ha.), delimitada por um quadrado, que tem um
vértice a duzentas metros (200m), no
rumo verdadeiro de c.nquenta e cinco
graus sudoeste (55°SW), do marco de
número 5F do Serviço Geográfico do
Exército e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatrocentos metros (400m), norte (N); quatrocentos
metros (400m). leste (E) _ Esta concessão é outorgada mediante às condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita ás estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de tevercíro de 1963
e da Resolução número 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art.
2° O concessionário fica
obrrgado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União Em
cumprimento do disposto no Decretolei nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe íncumbero a concessâo para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.

EXECUT.IVO
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Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas as servidões de solo e
suosolc para fins ôe lavra na rorma
do artigo 59 do Código de Minetaçáo ,
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro (:, - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro.
(DNPM 13. 8B3-67)

Brasília, 19 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETe N' 71. 9'\0
MARÇO DE

DE

19

DE

1973

Rettnca o ortiao 1" do Decreto número 63.1;20, de 30 de aezembrc
de 1968.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição,
nos termos :1.;) Decreto-lei n. ° 227, de
:::l8 de fevereiro de ~ 967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n.v 318, d-, 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0 do Decreto
n.v 63.926, ae 30 de dezembro de
1968, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1.0 Fica
outorgada a
Agua Mogíana Ltda. concessão
para la V1'8 r água mineral no lugar dencmínado Fazenda Nossa
Senhora
Aparecida, no bairro
Cruz d.: Alto em terrenos de sua
propríccade,
Distrito e Municipio d; Biritiba Mirim, Estado
de São Paulo, numa área de nove
hectares cínquenta ares e quarenta centrares (9.5040 ha.), delimitada por um retângulo, que
tem U~.1 vértice a duzentos metros (20Um), no rumo verdadeiro
de sessenta e dois graus nordeste
(62° NE; do centro da ponte sobre o Córrego Cruz do Alto, na
estrada que liga a Rodovia Mogt

ATOS
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das Cruzes -

DO

PODER EXECUTIVO

Casa Grande ao

Bairro C!'UZ das Almas e 05 lados

dívergen-es desse vértice. OS seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e dezesseis
metros (216m), norte (N) ;.oluat.ro-

centos e quarenta metros (440m),
este (E)."
Art. 2.° fi. retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
LjVID C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da

ajustará com a UTE - Serviços de
Eletricidade S. A. o pagamento da
n.demzaçãc legal.
Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na cata de sua publicação. revogadas a disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de '~973;
da Independência e 85° da
República.
152

El\'IÍLIf

G. ]\(lÉDICI

Benjamim Mário Baptista

Produção Mineral do Ministério das

Minas e Energia.
Art. 3.° Fst.e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM
7 691-54).
Brasília, 19 de março de 1972;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍL!O G. MÉDICI

Benjamim Mârio Baptista

DECRETO N° 71.941
.

J\~ARço DE 1973

DE

19

DE

Encampa bens e
instalações que
constituem a usina termo-eietsíoa
ele prop"'iertude da UTE ~ Serviços
de gíetriciaaae S. A'J situada nO
mumicupic dr: Tubarão, se.

o Presidente da República, usando
da atribrlção que lhe confere o artigo 81. item TIl, da Constituição, e
no: termos 0.0 artigo 167, do Decreto
-a.: 24.643 d-ó' 10 de julho de :934
(Código de águas) , decreta:
Art. 1.0 Ficam encampados os bens
e instalações que constituem a usina
termo-elétrica, situada no mumcíuío
de Tubarão. no Estado de
Santa
Catarina de propriedade da UTE Serviços de Eletricidade S. A.
Art. 2° Fica atribuída à Centrais
Elétricas Brasrleíras S. A. ELETROBRAS
competência
para
promover as medidas necessárias à
execução do presente Decreto.
Art. 3.° Ai:: despesas decorrentes
da encampação referida no artigo
primeiro correrão à conta dos recursos previstos na Lei n.» 5.655, de
2(1 de maio de 1971.
Art. ':1:.0 4 Centrais Elétricas Brasileira; S
A.
ELETROBRAS

DECRETO N" 71. 942 -

DE 18 DF

MARÇ<: DE 1973

B;ncampa
bens e instalações
que
constituem: a usina termo-elétrica
de Alegrete, da centrais Elétricas
do Sul do BrasU S. A. ELETROSUL.

o Presídenr.e da República, usando
das atrtbuicces qUe lhe confere o
artigo 81, Item IIl, da Constttu'ção,
e nos termos do artigo 167, do Decreto n.v 24.643. de 10 de julho de
ü~34 (Oódixo oe Aguas) , decreta:
.rt . 1:' Ficam encampados os bens
e lnstalaçôes que constituem a usina
termo-elétvíca de Alegrete. situada
no tnumcrpío de Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul, de propriedade
da Centrara
Elétricas do Sul do
Brasil S. ~. - ELETROSUL.

Art. 2.° P'ca atribuída à Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. EIJETROBRAb
competência
para
promover as medidas necessárias à
execução do presente Decreto.
Art. 3." A~ despesas decorrentes da
en ....mpaçâo referida no artigo primelro correrão à conta dos recursos
previstos na Dei n.e 5.655, de 20 de
maio de 1971.
Art. 4.° A Centrais Elétricas Brastleiras S. A.
ELETROBRAS
ajustará com a Centrais Elétricas do
Sul do Brasil S. A. ~ ELETRüSUL
o pagamei t; da indenização legal.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
rigor na data de sua publicação, revogada.. a disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1973:
152° da Independência e 85° da
República
EMÍLI,) G. MEDICI

Beniamrm: Máric Baptista
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DECRETO N.9 71.943 MARÇO DE 1973

DE

20

DE

Dispõe sobre a anulação do enquadramento de servidor do Instituto
de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constátuiçáo, e
tendo em vista o que consta dos proceSS05 ns. 7.137, de 1970, e 4.618. de
1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1,9 Fica anulado o enquadramento de Raimundo Nonato dos Santos, aprovado pelo Decreto n.v 62.033
de 3 de janeiro de 1968, na classe de
Cirurgião-Dentista, Te-g01.17. A. do
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Instituto de Previdência e t-lssistêncí.a dos
Servidores do Estado
UPASE), e, em conseqüência, tornada
sem efeito a reclassificação, no nível
20, de que trata o artigo 2.º do Decreto n.v 66.002, de 30 de dezembro
de 1969, do cargo resultante do enquadramento ora anulado, em face
de nao possuir o referido servidor habili tação legal para o exercício da
profissão.
Art. 2.9 Este decreto entrará em vigor na cata da sua publicação, re,
troagindo em seus efeitos a 6 de outubro de 1961, revogadas as dísposíç õ e s em
contrário,
Brasília, 20 de março de 1973;
152.9 da Independência e 85,9 da
República.
EMÍLIO G,

MÊDICI

Julio Barata

DECRETO N.9 71. 944 MARço DE 1973

DE

2::1

DE

Torna sem efeito o aproveitamento de
servidor do Quadro de Pessoal _
Parte Permanente - do Instituto
de Premâéncia e Assistência dos
Servidores do Estado, e cancela a
sua disponibilida(ie,

O Presíden te de" República, usando
atrib?-ições que lhe confere o artigo 81, Item III, da Constituição e
tendo em vista o que consta no pi,ocesso n.c 531-73,
do Departamento
Administrativo
do
Pessoal
Civil
(DASP), decreta:
Art. 1.9 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente-DatIlógrafo, código AF-204.7, do Qua~as

dro de Pessoal -

Parte Permanente - do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado, de .rcnatas de Lira Mahon, constante do L'ecreto n." 71.367, de 14 de
novembro de 1972, publicado no Diário Oficial de 16 seguinte,
Art. 25' Fica cancelada, a partir de
15 de dezembro de 1972, a disponibilidade do servidor mencionado no artigo anterior.
Parágrafo único.
O cancelamento
de que trata este artigo desvíncula CJ
servidor do Serviço Público, a partir da data indicada.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrúrto.
Brasília, 20 de março de '.973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI
Julio Barata
DECRETO N.9 71.945 MARço DE 1973

DE

20

DE

Altera o aproveitamento de auoonsvel do extinto Território Federâl de
Ponta Porão
O Presidente da República, usando
das atribuições aue lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n.c 549-73, do Departamento Aclmínistratívo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1.9 Fica alterado o aproveitamento de Luiza Barbato da Silva, exdisponível do extinto Território Federal de Ponta Porã, efetuado no
cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Ministério da Agricultura, através do
Decreto n.c 50.953, de 14 de julho de
1961, a fim de considerá-la aproveitada em cargo de Escriturário, oódígo
AF-202.10.B, dos
mesmos Quadro,
Parte e Ministério, em vaga decorrente da aposentadoria de Jayme Nascimento.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 19"73;
152.9 da Independência e 85,9 da
República,
EMÍLIO G,

MÉDICI

L. F. Cirne Lima
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~ DE

20

DO PODER EXECUTIVO
DE

MARço DE 1973

Declara de utilidade pública para fins

de consttituição de servidão !azxas

de terra destinadas à passagem de
linhas de transmissão no Estado co
Bspíritc Santo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 151.
letra c, do Código de Aguas regulamentado pelo Decreto n.c 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta do processo MME 707.824-72, de-

creta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utüi-

dade pública para fins de constitui-

ção de servidão administrativa, áreas
de terra situadas nas seguintes raixas de:

30 (trinta)

metros de lar-

gura, tendo como eixo a linha

de

transmissão Alto Lage- Vitória, entre
o Km 1,436 e o Km 2,580; 20 (vinte)
metros de largura, tendo COmo eixo
a linha de transmissão Alto Lage-Vitorta, entre o Km 3,05,1 e Km 4,2ô4;
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão VItória-Praia, entre o Km 0,311 e o Km
5.120, nos municípios de Cartacíca e
Vitória, Estado do
Espirito Santo,
cujo projeto e plantas de situação
ns. 13.16-AX-13 e 13. 16-AX-04, foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento
Nacional oe
águas e Energia Elétrica, no processo MME 707. 824
Art. 25' Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. a promover a constituição de servidão admíntstratãva nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigeute, onde tal se fizer necessário, pera
a passagem das linhas de transmissão
referidas no artigo 1.Q.
Art 3.Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Espírito Santo Centrais Elétricas
S. A., para o fim indicado, :'1 qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operuçâo e
manutenção das mencionadas Iinhae
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe
assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
w72.

através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 1,9 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas 8;0 que for
compatível com a existência da servidào, abstendo-se, em conseqüência
da prática dentro das mesmas de
quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 25' A Espírito Santo Centrais Elétricas S. A., poderá promover, em
Juíz.o, as medidas necessarras a constdtuíção da servidão administra'ava oe
caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto
lei n.v 3.365, de 21 de junho de ~lJ'!:l,
com as modificações introduzidas pela Lei n.v 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152.° da Independência e 85,9 da
República,
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptaeta

DECRETO N5' 71. 947 MARço DE 1973

DE

20 lJE

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituiçáo de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atríbutção que lhe confere o artigo
81, item III, da ConstitUlçãoe tendo em vista o disposto no artigo :51,
letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decretovn.v 35,851, de
16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas de utIlidade pública, para fins de constituição de servídâo administrativa, as
áueas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo c imo
eixo a linha de transmlssâo estabelecida entre as Usinas de Piancó e
Isídoro situadas, respectivamente, nos
municípios de Anápolis e Corumbá
de Goiás, no Estado de Goiás, cujo
projeto e planta de sltuaçâo ro-am
aprovados por ato do Diretor da :Ji-
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visão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de
Aguàs e Energia Elétrica, no processo
MME n.c 704.727-72.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1.9
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim Indicado, a: qu~l compreende o direito atnbUldo a empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da men~ionada lin~a. de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou -eCOl1Struções. sendo-lhe assegurado, aínoa.
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ V? Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência ~~A se.rvidão, abstendo-se, em consequencia,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos Que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer nlantacões de elevado porte.
§ 2.9' A Centrais Elétricas de Gotas
S. A. poderá promover, em Juízo,
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de carater urgente, utilizando o processo j"';:dicial estabelecido no Decreto-rei numero 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n.c 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaçào, revogadas as disposições em contrártc.
Brasiília 20 de março de 1973;
152.9 da' Independência e 85,9 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 71. 948 MARÇO

",fi:,

20 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão admunietrativa, uma faixa de terra. destinada à passagem de linha de transmissão, nos Estados da Bahia e de
Pernambuco.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81. item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo :151, le-

tra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851. de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 10
(dez) metros de largura. tendo como
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a Usina de Paulo Afonso, no município de Paulo Afonso, Estado da Bahia, e a subestação de Angelím. no município de Angelím. Estado de Pernambuco, cujo projete e
planta de situação n'' 10.079 (fls. 1 a
74) foram aprovados por Roto do Diretor da Divisão de Energta Elétrtca e
Concessões. do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrt.:a, no
processo MME n.c 704.320-72.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servi tão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegrslaçâo vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transrníssâ o referida no artigo l°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído a empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção. operação e manutençâo da mencionada linha de
transmissão e linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
a área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja I) utra
via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
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. i.tca
dentro das mesmas que
prtl. _quer atos que cmburacr-m ou

ql.U'l.~~!ll danos, lIlcluidos entre eles os

caw guer con5fXu~'óes ou folze-r plande er
te
rações de elevado por G.
§ .,~ A Companhia Hidro eretnca do
_" '" Frandsco poderá, prnmovvr, em
as medidas

sa?

neCl;:SSÚriil.S "

(:':11::;-

.1.Ulzoà~ da servidão admtnisrrat-va de

tJtll~ier urgente, utllizundo
~a~-cial

estabelecido

no

processa
necretc-ict
j

J~ ~ ::l65, de 21 de junho dE> 1941, com

;n. ~odincaçóes introduzLdas pcre LeI
~~ 2.786, de 21 de maio de 1956

Art.
vigor

4° Este tiecreto entr;u.ó
na

da,t~

da _sua

~m

pu.Jll~a~~o,

adas as cnenos.coee err- contràrto.
revog . . . '

Brusil ia, 20 de _marco de _ 1,9'13;
52" da lndependencla e g"c da
I
I.lea.
RP.POtl
F.MÍLJO G.

MÉllLCI

Benjamim IVl00no Baptista

pECRBTO N° 'i'1.~49 MARço DE 1973

OI':?O DE

DeC1:1'Ta à,e utilidade publica, puro tnu
de constttuiçao de seTvuiao adm!n~~
iratíoa. J),'llW. ,/alXa de terra aeamada li 1JO.sSCZ1Iem de uutia de trensrniss tio , no El;éa(/o da Bah!\l.

O pre:õidente da República, usando
d

l),tribuiçãu Que lhe ~onfE:'re o artcgo

8~, item In, .da constltuH,'~(J '·,.~endo
vista o utsposto no artigo 1,-,~, 1(;~:n o do código de Agllas. regul-uucnl~O 'pelo iiecreto nv 35,851, 1~ 16 de
.~~lho de 1954, decreta:
Art.. 1° Ficam dec!ara<.!as ti" util1elade pública,. p_ara rins ue ,CO~1f,ttt.Ul
cão de servmno admtmstlatl~a, as
" . as de terra srtuadas na rutxa de
~it (cinQiient~ü me.tros de 'aurura.
do COlHO eixo a !Jnha de transmíst;"~ a ser estabelecida entre ~s suoesaa '(ies de Juuz!'!iro e Sobradinho. no
i0ltrliciPiO de :1U<."'tzeíro, Estado"cl~; 13a'.
cujo pro,Jeto e planta -te " tun
h..!U, n-' 10.736 (fls. 1 ri lU foram
Ç~~ovados por ato do I?iretor d~ Dio de Energ-ia aaetnca "! Ccnccs-

,

aI
,.
v _~~

do

Departamento

Nucíor-nl de

~ 'llà~ e Energia I:"lét.rica, no nroces-

sogIVlME n- 704.319-72.
Art. 2° Fica aut.orizaà~ a Compabi(l, E-iClro ElétrlC~. do !':to FranclS9 0
n
'omaver a con"tltUlÇ;ll.O de ~erVldao
::d~inif;trativa nll.~ referida~ árral\ fe

terra, ua forma da

lcgl~Jaç,ao

,:geD,e.

EXECUT1VO

onde tal se fizer necessário, pera a
passagem da linha de transnnssão !'tferida no urbigo 1
Art. 3" Fica reconhecida a "~)nvc_
meneia da conetituiçào de servidão
administrativa necessária em ravor da
Companhia HiaTo I'1?trica iG Sáo
Francisco. para o fim tndlcudo. a quaj
compreende o direito atribuído à empresa concessionárra de prat.ícar torlos
os atos de construção. operação e manutencão da mencionada ünha CC
transnussao e uc linhas t.elef!,rüikas
ou telefônicas auxiliares. bero l";11l0
suas possíveis alterações ou reconst.ru_
ções,
senuo-Ihe assegurado, uu.da, o
acesso à área da servidão através de
prcdzo serviente, desde que nõc :l<\ja
outra via pratícàvet ,
~ 10 Os proprtetános das areas de
terra atingidas pelo ônus jímítarão o
uso c gozo das mesmas ao q "e for
compativel com a existência da servidão. abstenrto-se em conseoüêncôs da
pnHic~, dentro das mesmas. ,w (jLlais_
Quer atos que em'oaracer» -iu causem
danos. motuníos entre ele" os de erguer coustrucões 0U rase- ular-tacões
de elevado porte.
§ 2° A Comp:tnhia tuorc ~:'.N,l'l'::i do
eao Francisco poderá promover. em
Juizo, as medidas necessárias ~ constituiçêo da servruào admuus-rattva de
caráter urgente. utililmlJda o processo judicial estabelecido no D!;ccrel.o-lei
D.

n- 3.305, oe 21 de junho de

:q<l!, com

as modificaçôes mtrcuueadas pela Lei
nv 2.786, de 2~ de maio de 1~56,
Art. 4° Este Decr-eto ent.rarâ em
vigor na data da sua oubuceção,
revogadas as diS)Xl5içc\es em eonsrãrto.
Brasiüa, 2C de março de ~ 97:J;
1~2°
da Independência e es- da
Repu'bliea .
ErllÍLIO G. MJ':lJlCl

i3en1amirn Mario namísta

DECRETO N.o 71 950

os se ux

MARÇO DE 1973

Dedara de utilidade pública., para fins
d~ cnnstítui(,ão de servidr.;o ~dm.illis
trouoa. lima /vi;;m de leT1'II tlesLinada ti passagem de linha de ~rQns
missão, no b'stndo de Goias

o Pre~iuen'"e da RepúblJl:a, :.lsando
da atribuição qUE': lhe confere o f:orko;o
81, it~m _IH. dn COnstituiçii:o e ~endo

A1TOS DO PODER EXECUTIVO

em vista o disposto no artigo 151 letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n" 35.851, de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 15' Ficam declaradas de utaüdade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa. 2.S áreas
de terra situadas na faixa de 18 (dezoito) metros de largura, tendo corno
eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações de
Anápolis e Corumbá. de Goiás nos
munic1pios de mesmos nomes, no Estado de Goiás, cujo projeto e planta
de situação foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões. do Departamento
Nacional de Aguas e Energia etét ríea,
no processo MME n'' 700.447-72.
Art. 2° Fica autorizada "l. ';"'ntrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas rerencas áreas de terra, na
forma da legislação vigente onde tal
se fizer necessário. para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 10.
Art. 30 Fica reconhecida a couveníêncía da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S . A.,
para o fim indicada, a qual compreende o direito atribuído à empresa coneessionárta de praticar todos 's atos
de construção. operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou televóntcas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado. ainda. o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus ütrrítarâo o
uso e gozo das mesmas ao que for
compativel com a existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência. da
prática. dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, Incluídos entre eles :JS de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover. em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judíclal
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1ü56.
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Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrária.
Brasília, 20 de março de 1973;
152° da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N." 71.951 - DE 20 DE
MARÇO DE 1973
Declara a cessação de exploração de
públicos de energia eléserviços
trica, outorga concessão e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar;
tigo 81, item lII, da Constituição e
nos termos dos artigos 140 e 150 do
Código de Águas, tendo em vista o
constante do processo M.M.E. número 709.228_71. decreta:
Art. LO Fica declarada a cessação,
para os efeitos do art. 139, parágrafo
L°, do Código de Águas, da exploração dos serviços públicos de energia
elétrica de que eram titulares a Companhia Lavrense de Eletricidade e a
Prefeitura Municipal de Lavras de
acordo com o Manifesto de usina hidrelétrica apresentado no {JI'OCesSO
D.Ag n.s 1.390-36, com relação, rea,
pectivamente, às cidades de Itutinga
e Lavras. Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° lt outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A.
concessão para distribuir energia elétrica nos municípios de Lavras e Ribeírão Vermelho,
Estado de Minas
Gerais.
ATL 3,0 A concessionária fica obrl.,
gada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.0 Fica aprovada a transferência dos bens e instalações referentes aos sistemas de distribuição,
implantados nos municípios de La.
vras e Ribeirão Vermelho, Estado de
Minas Gerais. da Companhia La;
vrense de Eletricidade para a Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
Parágrafo único. A aprovação de
que trata este artigo não importa no
reconhecimento
do valor atribuído
aos bens e instalações como investimento a remunerar. o qual será determinado pelo Departamento Nacío ,
nal de Aguas e Energia Elétrica do
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Ministério das Minas e Energia, de

conformidade com as leis em vigor.
Art. 5.° A presente concessão vígorará pelo prazo de 30 (trinta) anos,
findo o qual os bens e instalações
existentes em função
dos serviços
concedidos reverterão à União.
Parágrafo único. A concessionária
poderá requerer que a concessão seja

renovada, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas, devendo entrar com o respectivo pedido até 6
(seis) meses antes de findar o prazo
de vigência, sob pena de seu silêncio ser interpretado como desistência da renovação.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re,
vogado o Decreto n" 9.271, de 20 de
abril de 1942 e demais disposições em

contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamin Mário Baptista

DECRETO N° 71. 952 MARço DE 1973

DE

20

DE

Declara de utilidade pública para
fins de constituição de servidão
administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de .éguas, regulamentado pelo Decreto n.e 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
50 (cinqüenta) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre as subestações
de Russas e Limoeiro do Norte, nos
municípios de Russas e Limoeiro do
Norte, no Estado do Ceará, cujo projeto e planta de situação n." 10.495
(fls. 1 a 10) foram aprovados por ato
do Diretor
da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME-702.380-71.
Art. 2.° Fica autorizada a Compa.,
nhia Hidro Elétrica do São Francisco
a promover a constituição de servi.
dão
administrativa nas
referidas
áreas de terras, na forma da legisla-

vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da linha de
transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida. a conveniência da constituição de servidão
admmístratava necessária em favor
da Companhia H:idro Elétrica do São
Francisco,
para o fim indicado, a
qual compreende o direito atribuído
à empresa concessionária de pratí.,
car todos os atos de construção, operação e manutenção da mencionada
Iínha de transmissão e de Iínnas telegráficas
ou telefônicas
auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à area da servidão
através de prédio serviente,
desde que não haja outras vias pratí-

ção

CáVElS.
"
.1. <. Os proprrei.ários das áreas de
terra atingidas pelo ônus Iímitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servídâo, abstendo-se, em conseqüência.
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2." A Companhía Hidro Elétrica
do Sãc Francisco poderá promover,
em Juízo. as medidas necessárias à
constituição da servidão admínístra.,
tíva de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido no Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.v 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Beniamim Mário Baptista

DECRETO N9 71.953 MARÇO DE 1973

DE

20

DE

Outorga à Centrtus sietncas àe Goiás
S. A. concessâo para o aproveitamento da enerçta hidráuliCa de um
trecho do Rio Lontra, no Mtmicipio
de Araguaina, no Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,

A<TOS DO PODER

e nos termos dos artigos 140, letra b,
e 150 do Código de Águas, decreta:
Art. F' É: outorgada à Centrais Elétricas de Goiás S. A., concessão para
o aproveitamento da energia hidráulica de um trecho do Rio Lontra,denominado Corujão, no Município de
Araguatna, Estado de Goiás.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de
energia elétrica, para fornecimento à
zona de distribuição da concessionária
ou suprimento a outros concessionários, quando autorizado.
Art. 29 A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 39 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 49 Findo o prazo da concessão,
os bens e instalações existentes em
função dos serviços concedidos, reverterão à Urríão.
Art. 59 A concessionária poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere este artigo até 6 (seis) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio
ser interpretado como deslsténcia da
renovação.
Art. 6° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 20 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Márw Baptista

DECRETO N9 71.954 MARÇO DE 1973

DE

20

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de coneuuucao de eennaao
administrativa, uma jazxa de terra
destinada à passaqem de linha de
transmissão, no Estad.o d~ Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lIl, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra c, do Código de
Águas, regulamentado pelo Decreto
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nv 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utdlídade pública, para fins de constituiçào de servidão admímstrativa, as
áreas de terra situadas na Jaíxa de
6 (seis) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
estabelecida entre a Usina do Rio
Bonito e Caíapônía, no Município de
Caíapônia, Estado de Goiás, cujo
projeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de éguas
e Energia Elétrica, no Processo
DNAEE n 9 6.116-67.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de GOiá1': S. A. a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legtalaçâo vigente.
onde ta! se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constttuiçâc de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrads Elétricas de Goiás S, A. para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos 05 atos de
construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas .telegráfícas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
s. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365,
de 21 de junho de 1941. com as mediffcaçôes Introduzidas pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956.
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Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152Çl da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N9 71,955

DE

20

DE

MARÇO DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constitaução de servidão
administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de Sergipe.

o

Presidente da República, usando
atrfbuíção que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constiturçâo.
da

e tendo em vista o disposto no
actígo 151, letra c, do Código de
Aguas, regulamentado pelo Decreto
nc 35.851, de 16 de julho de 1954,

decreta:

Art. Iv Ficam declaradas de utilidade pública, para fim, de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
300 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
estabelecida entre as cidades de Maruim e Pirambu, no Estado de Sergipe, cujo projeto ~ planta de situação nv Hl, 344 cns. 1 a 12), foram
aprovados por a to do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de
Aguas e Energia. Elétrica, no Processo
DNAEE nc 707.149-70.
Art. 2Q Fica autorizada a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco.
a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da Iegístaçâo vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1Q.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco, para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegratícas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas

possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado. ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via pratícàvel .
§ 1Q Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se. em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2Q A Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco poderá promover, em
Juízo, as medidas ncoessanas à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
no 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações íntroduztdas pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 19&6.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152 9 da .n-dependéncia e 3:)' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Benjamim MáTio Baptista

DECRETO NQ 71.956 MARÇO DE 1973

DE

20

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de constítiuçõo de serouião
administratwa, um.a faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissâo, no Estado de Gcads ,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU. da Constituição.
e tendo em vista o disposto no
actigo 151, letra c. do Código de
Aguas, regulamentado pelo Decreto
nv 35,851, de 16 de jU1J10 de 195'1:,
decreta;
Art. 1(1 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de consbttuícão de servidão admmistratlva, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo
como eixo a linha. de transmissão
estabelecida entre as CIdades de Anápolís e Rodrigues Nascimento, nu
Município de Anápolís, Estado de
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Goiás. cujo projeto e planta de situação no DE-6-0135 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica, no Processo MME nv 702.010
de 1972.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de GOiás S. A. a proa constdtuicão de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da ünhs de transmissão
referida no artigo 1li.
Art. 3\1 Fica reconhecida a conveniência da constituiçào de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A. para
o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação f' manutenção
da mencionada linha de transmtssào
e de Unhas telegt-áttcas nu telefônicas
auxiliares, bem como suas possrvets
alteracôes ou reeonstrur ões, senrto-Jbe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servtdào através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1\1 05 proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servídao, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, den tI'O das mesmas, de
Quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
8. A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente. utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei nv 3.365.
de 21 de junho de 1941, com RS modificações introduzidas pela Lei n» 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 4Q Este' Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152Q da. Independência e 850;0 da
República.

mover
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DECRETO

N\I 71.957 MARÇO DE 1973

Dectara

DE

20

DE

utilidade pública, para
desapropriação, crecs de
terra destinadas tI tnstalaçâo de
uma subestação no Murucípio de
Araucárw. no Estado do Paraná.

tins

de

de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra o, do Código de
Aguas, e no Decreto-Iet nv 3.365, de
21 de junho de 1941, e, ainda, o que
consta do Processo MME nv 705.863
de 1972, decreta:
Art. 1Q Ficam declaradas de utütdade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra e benrettorfae
situadas no Município de Araacár-ia,
no Estado do Para na. destinadas à
construção de uma subestação abaixadora de energia elétrica.
Parágrafo único. AB áreas de terra
e benfeitorias referidas neste artdgo,
compreendem aquelas constantes da
planta nv BX-E-22.220-CTBA, relaUva ao projeto aprovado pejo DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica do Ministérto das Minas e Energia, apresentado no Processo MME no 705.863-72.
Art. 2Q Fica autorizada a Oompanhra Força e Luz do Paraná a promover a desapropriação das reteridae
áreas de terra e respectívas benfeitorias, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. A Companhia
Força e Luz do Paraná poderá promover em Juízo as medidas necessárias à desapropriação de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido »o Decreto-lei ns 3.36b,
de 21 de julho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei nv 2.786,
ue 21 de maio de 1956.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárro.
Brasilia, 20 de março de 1973;
152Y da Independência e 8SQ da
República.

EMíLIO G. MtDICI

EMíLIO G. MtDICI

Benjamim Mario Baptista

Benjamim. Mario Bapttsto:
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DECRETO N'? 71.958 -

DE

20 DE

MARÇO DE 1973

Prorroga o prazo da coucesseo de
aproveitamento de energia hidráu-

lica, para uso exclusivo.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lI!, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo 80
do Decreto n- 41.019, de 26 de tevereíro de 1957, e

conforme o que

consta no Processo DAg nv 2.979-41,

decreta:

Art. 19 Fica prorrogada pelo prazo

de 30 (trinta) anos a concessão, para
uso exclusivo, do aproveitamento de
energia hidráulica do "Salto Grande", no rio Taquarf-Guassu. Município de Itapeva, Estado de São Paulo,
sutorgada à Empresa J .Ô Sguárlo &
Cía.; pelo Decreto nv 8.925, de 4 de
março de 1942. posteriormente transferida pelo Decreto nc 22.705, de 5 de
março de 1947, à Indústria, Comércio
e Cultura de Madeiras Sguárío S. A.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data ria sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Bensamim: Mário Baptista.
DECRETO N9 71.959 - DE 20 DE
MARÇO DE 1973
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão no Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU. da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas. regulamentado pelo Decreto na 35 85l.
de 16 de julho de. 1954, e o que consta
do Processo MME 705.222-72, decreta:
Art. I? Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admímstratíva. as
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a

ser estabelecida entre as sedes dos
Municipios de Dourados e Fátima do
Sul, no Estado de Mato Grosso, cujo
projeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo
M~ n? 705.222-72.
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Matogrossenses S. A. a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação VIgente,
onde tal se fizer necessà.no. para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.
Art. 3Çl Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais
Elétricas
Matogrossensee
S. A., para o fim indicado. a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o aCeSEO
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1v Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos. incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas Matogrossenses S. A. poderá promover. em
Juízo. as medidas necessárias à constituição da servidão adminlstrattva de
caráter urgente. utilizando o processo
Judicial estabelecido no Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941. com
as modificações introduzídas pela Lei
nc 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
1529 da Independência e 85'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista
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DECRETO N9 71.960 - DE 20
MARÇO DE 1973

DE

Autoriza a enco-mooçôo dos bens e
instalações vinculados aos serwccs
públicos de energia elétrica em diversos munictmos dos Estados do
Espírito Santo e Rio de Janeiro, de'termina intervenção administrativa
e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
artigo 167, do Decreto nv 24.643, de
10 de julho de 1934 (Código de Aguas)
e o que consta do Processo MME
nO 701.873-72, decreta:
Art. 19 Ficam encampados os bens
e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica existentes
nos Municípios de Aplacá, Bom Jesus
do Norte, São José do Calçado e no
oístcíto de Ponte de Itabapoana, pertencente ao Município de Mimoso do
Sul, no Estado do Espírito Santo, bem
como no distrito sede do Município
de Bom Jesus de Itabapoana, no Distrito de Carabuçu, pertencente ao
Município de Bom Jesus de Itabapoana e nos Distritos de Santa Marta
e Santo Eduardo, pertencentes ao
Município de Campos, no Estado do
Rio de Janeiro, explorados pela Empresa Luz e Força de Itabapoarea
Ltda., por força dos Decretos números 34.383:, de 27 de outubro de 1953,
48.415, de 24 de junho de 1960 e
48.416, de 24 de junho de 1960.
§ 19 Até a imissão de posse dos bens
t mstalações fica determinada a intervenção na adminlstraçâo dos serviços públicos de energia elétrica dos
municípios mencionados.
§ 29 Para dar execução ao determtnado no parágrafo primeiro deste
artigo, fica nomeado Interventor Administrativo nos serviços públicos de
energia elétrica dos referidos municípios, o Economista José Ambrosino
Silva, funcionário federal que desempenhará as suas funções de acordo
com as instruções que forem expedidas
pelo Ministério das Minas e Energia.
Art. 29 Fica autorizada a Centram
Elétricas Brasileiras S. A.
ELETROBRAS, a promover os atos
necessàríos à efetivação da encampáção referida no artigo anterior.
da

Art. 3° As despesas decorrentes da

encampaçâo correrão por conta das
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recursos previstos na Lei nv 5.655, de
20 de maio de 1971.

Art. 4° O Ministério das Minas e
Energia através do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e
mediante convênio, atrtbuírà a Espirito Santo Centrais Elétricas S. A.
- ESCELSA e à Centrais Elétricas
Fluminenses S. A. - CELF a administração provisória dos serviços de
energia elétrica nos citados munícipios, bem como sua melhoria de expansão, até a outorga de novas concessões.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto nv 68.316, de 4 de
março de 1971 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
152° da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Manú Baptista

DECRETO N9 71.961 - DE 20 DE
MARÇO DE 1973
Declara de utilidade pública, para
fins de constmucao de servicUio
administrativa, uma faixa de terra
destinada li passagem de linha de
transmissão, no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, Item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no
actdgo 151, letra c, do Código de
Aguas, regulamentado pelo Decreto
nc 35.851, de 16 de julho de 1954,
decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admmistratrva. as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
estabelecida entre as cidades de
Guapó e varjão, Municípios de mesmos nomes, no Estado de Goiás, cujo
projeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo
DAG nc 237-65.
Art. 29 Fica autorizada a centrais
Elétricas de GOiás S. A. a promover a constituição de servidão
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administrativa nas referida.'> áreas de
terra, na forma da legislação vigente,

onde tal se fizer necessário, para a

passagem da linha de transmissão
referida no artigo 19.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constdtuícáo de servidão

administrativa necessária em favor da
Centra.is Elétricas de Goiás S. A. para
o fim Indicado, a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de

construção, operação € manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas

auxiliares. bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
Quaisquer atos que embaracem ou
éausem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
s. A. poderá promover, em Juízo. as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei no 3.365,
de 21 de junho de 1941. com as modificações introduzidas pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 49 Este Decreto entrará em
via'or na data da sua publicação, revogal::>das as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mârio Baptista

DECRETO

N9 71.962 DE
MARÇO DE 1973

20

DE

Declara

de utilidade pública, para
de constituição de servidão
administrativa. uma tatxa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão. no Estado de Goiás.

nne

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o
artigo 81. item IH, da Constituição,

EXECUTIVO

e tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra c, do Oódígo de
Águas, regulamentado pelo Decreto
nc 35.851, de 16 de julho de 1954.
decreta:
Art. 1Q Ficam declaradas de utíüdade pública, para fins de constituiçâo de servidão administrativa, ae
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, 'tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Uruacu e de Hidvcllna, nos municípios de mesmos nomes, no Estado
de Goiás, cujo projeto e planta de
situação nv DEE-6-0482, foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Energia Elétrica e Concessões, no
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no Processo MME
n? 704.647-70.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S> A. a promover a constituição de servidão
administrativa nas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, once tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 10.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constttutcâo de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A. para
o fim indicado. a qual compreende o
direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção. operação e manutençàc
da mencionada ltnha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares. bem corno suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via pratacável ,

§ 19 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqtiêncía,
da prática. dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365.
de 21 de junho de 1941, com as medi-
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ficações Introduzidas pela Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
RepUblica.

Art. 4\! Este Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíl1a, 20 de março de 1973;
1520 da Independência e 859 da
Repúbnca..
EMÍLIO G. MtDICI

Benjamim Mario Baptista

EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim MáTio Baptista

DECRETO N'? 71.963 -MARÇO DE 1973

DE

DECRETO NC) 71.964 MARÇO DE 1973

20

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, área de terra
situada no Estado do Espírito
Santo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl. da Constituição,
tendo em vista ú artigo 151, letra b,
do Código de Águas, o Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941 e o
que consta do Processo MME .. " ...
n° 706.288-72, decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
área de terra situada no distrito de
Conduru. município de Cachoeira de
Itapermrtm. Estado do Espírito San~o,
necessária à construção da subestação
de Conduru.
Art. 29 A área de terra referida 00
artigo anterior compreende aquela
constante da planta nv DTE-A2-638,
relativa ao projeto aprovado pelo Diretor da Divisão de Energia Elétrica
e COncessões do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, apresentado no Processo MME nv 706.288
de 1972.
Art. 39 Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A. a promover a desapropriação da referida
área de terra e respectivas benfeítorias, na forma da legislação vigente.

Parágrafo único. A Espirtto Santo
Centrais Elétricas S. A. poderá invocar, em Juízo, as medidas necessárias
à desapropriação de caráter urgente
utIlizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei nÇ 3.365 de 21
de junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei no 2.786 de 21
de maio de 1956.

Declara

de

DE

20

D'E

utilidade

pública, para
de ceroíãao
administrativa, uma /azxa de terra
destinada à passagem de Unha de
transmissão, no Estado de São
PaulO.

nne ele constituição

o

Presidente da Repúoltca, usando
atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
t::)
tendo em vista o disposto no
artigo 151, letra c, do Código de
Águas, regulamentado pelo Decreto
nv 35.851, de 16 de julho de "i954,
e o constante do Processo MME
nv 706.122-72, decreta.
Art. 19 Ficam declaradas de utilllídade pública paca fins de oonsttttnçao de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
eomo eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a estrutura
n'? 127-5 da: linha de transmissão Pirangi - Monte Alto e a estrutura
n9 71-5 da linha de transmissão Laranjeiras - Monte Alto, no Estado
de São Paulo, cujo projeto e planta de
situação no EX-D-10120 rrta. 1 e 2),
foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Processo
MME n'? 706.122-72.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a oonstdtuição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1\!.
Art. 39 FiCa reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concesslonárla de praticar todos os

ca
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atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou teleroruoas auxiliares, bem como suas

possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
a área da servidão através de prédio

serviente, desde que não haja outra
via praticável.
S 1'? Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles 08
de erguer construções ou fazer plan-

tações de elevado porte,

§ 29 A Companhia Paulista de Força
e Luz, poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias á constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo Judicial
estabelecido no Decreto-lei no 3.3615,
de 21 de junho de ]941. com as modificações introduzidas pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benaamim Mário Baptista

Angra dos Reis, Estado do Rio ele .Ianeíro. áreas essas necessárias i scgu...
rança da central nuclear de energia
elétrica que está sendo instalada naquele local.
Parágrafo único, As áreas de terra
e benfeitorias objeto deste Decret-o
são aquelas que integram a área de:
fimda pela poligonal 2-3-4-3 A, assínaíacía no desenho n'' RA1 - 59.497
~ R2 e relativa ao projeto de vlabrtida de técnica aprovado por ato rio
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica do
Ministério das Minas e Energia, no
processo n'' MME 702.051-70.
Art. 20 Fica autorizada Furnas-Cen.
trais Elétricas S.A. a promover fi desapropriação das referidas áreas de
terra e respectivas benfeitorias. na
forma da legislação vigente.
Parágrafo único.
Furnas-Oentra 1~
Elétricas S. A_ poderá promover. em
Juizo, as medidas necessárias à desapropriação de caráter urgente. utllrzando o processo judicial estabeleci.
do no Decreto-ler n'' 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificações
introduzidas peia Lei n- 2.786, de 21
de maio de 1956.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dlsposlcões em contrário.
Brasília, 21 de março de 1973.
1520
da
Independência e 350
da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO N° 71. 965 MARÇO DE 1973

DE

21

DB

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 71. 966 MARÇO DE 1973

DE

21 os

Declara de utilídade pública, para
fins de
desapropriação, crecs de
terra complementares, destinadas à
segurança da central nuclear de energia elétrica, no Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de
Janeiro.

Declara de utiiuiaâe pública, para
fins de desapropriação, áreas de
terra situadas nos Estados de Goiás
e Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 151,
letra b, do Código de águas e no Deereto-lei n" 3.365, de 21 de Iunno de
1941 e, ainda, de acordo com o que
consta do processo MME ns '702.051-70,
decreta:
Art. 1" Ficam declaradas de uttüdade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra e nentettortas situadas em Itaorna, 0<' Distrito de Cunhambebe, Município de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, tendo
em vista o artigo 151, letra b do Código de Aguas, o Decreto-lei n'' 3.365,
de 21 de junho de 1941, e o que consta
no processo MME 700.614-70, decreta:
Art. 10 Ficam 'declaradas de utíüdade pública. para fins de desapro
priaçâo. áreas de terra situadas nos
municípios de Itumbiara e 'I'upaciguara, nos Estados de Goiás e Minas Gerais, respectivamente, necessárias à
implantação do canteiro de obras da
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Usina Hidroelétrica de
(tumbtara,
cuja concessão foi outorgada a Furnas-Centrais Elétricas S.A .. pelo Decreto n- 66.272, de 26 de fevereiro de
1970.
Art. 2° As diversas áreas de terra..
rerertdas
no artigo anterior cem
preendem aquelas constantes da planta de situação n'' RAI-78 020-RI re·
lativa ao projeto de viabilidade técníco-econômica-financeira aprovado pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Jt:;ét.rjcl~
do Ministério das Minas e Energia,
no processo MME 700.614-70.
Art. 3" Fica autorizada Furnas-Centrais Elétricas S.A. a promover I) desapropriação das referidas áreas de
terra, na forma da legislação vtgen-

te.
Parágrafo único.
Furnas-CentraiB
Elétricas S.A. poderá invocar, cn,
JUi7..0, as medidas necessárias à cesaproprtaçâo de caráter urgente, utjü.
zando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei nu 3.365, de 21 de
junho de 1941. com as modifícações
introduzidas pela Lei n" 2.786. de 21
de maio de 1956.
.
Art. 4" Este Decreto entrara em vr-

gor na data d.a sua publicação, l"i::vúganas as disposições em contrárro .
arasnta. 21 de março de 1973;
1~2"
da
Independência e 85°
da
Republica.
EMíLIO G. MÉDICI
Beruamim. Mário Baptista

DECRETO

N° 71.967
DE
MARÇO DE 1973

21

DE

Dispõe sobre a reintegração de funcionários do Ministério da Agricultura, atingidos pelo Decreto núrnero 62.234, de 7 de [euereirc de 1968,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista decísâo judicial transitada em julgado, decreta:
Art. 1.9 Ficam restabelecidos, no
Quadro de Pessoal - Parte Especial
- do Ministério da Agricultura os
cargos antes ocupados pelos runcionáríos constantes da relação aommat
anexa, resultantes do enquadramento
provisório publicado no Diário Oji-

cial de 17 de abril e de 6 de setembro de 1963, e neles reintegrados, d-e
acordo com os artigos 58 e 59, da Lei

n.c 1. 711, de 28 de outubro de 1952,
os referidos funcionários, que rcram
excluídos do mencionado enquadramento pelo Decreto n.v 62.234, de 7
de fevereiro de 1968, alterado pelo
Decreto n.v 62.310, de 23 subseqüente.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçáo, l"etroagtndo a 1 de março de 191)8. os
efeitos da reintegração e revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 21 de
março de
1973;
152}? da Independência e 85.Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art. 1'? fOI
publicado no D. O. de 22-3-73.
DECRETO

N° 71.968
DE
MARÇO DE 1973

21

DE

Retifica o Decreto n° 63.627, de 14 de
novembro de 1968, que dlSPÓS sobre
o aproveitamento do pessoal da Faculdade de Filosofia e Letras, aa
Universidade
Federal de Juiz de
Fora.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IIl, da Const.iturçáo, e
tendo em vista o disposto nos artigos
4° e 5°, da Lei n? 5.060, de 1 de JUlho de 1966, e o que consta do Processo n'' 6.053-72 do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica alterada a Relação
Nominal que acompanha o Decreto
n- 63.627, de 14 de novembro
de
1968, para excluir um cargo de Oficial de Administração, código
AF2Ú1.12.A, com seu ocupante interino
Maria Magdalena Ribeiro de Olivei~
ra, e inclui-la na mesma situação
de interino, como ocupante de cargo
de Bibliotecário, código EC-1ü1.19.A.
Parágrafo único. A rettfícaçào a
que Se refere este artigo retroage a
5 de julho de 1966.
Art. 2" A despesa com a execução
deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO NQ 71.969 -- DE 21 DE
MARÇO DE 1973
Aproveita. no Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica, servidor
em disponibilidade e dá outras pro-

uiaénciae,
O Presidente da Repúolica, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e rendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 29, do Decreto-lei nc 200.
de 25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 8 9 do Decreto n« 65.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 19 Fica aproveitado no cargo
de Guarda, código GL-203.8.A, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica,
Oswaldo Ruríno Lins, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, do MInistério
do Interior, em vaga constante das
Tabelas aprovadas pelo Decreto número 68.600, de 7 de mala de 1971,
mantido o regime juridico do servtuor ,
Art. 2Q O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas VI"

gentes.

Art. 3'·1 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remeterá ao do Ministério da Aeronáutica, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da
publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1~.
Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publlcaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1973;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMíLIO G. MÉDR:J
J. Araripe Macedo
JOsé costa Cavalcanti

DECRETO NQ 71.970 foi publicado no D. O.
DECRETO

Ainda não

NQ 71. 971 DE
MARÇO DE 1973

21

DE

Retificá o enquadramento de pessoal
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, amparado pelo disposto no
paràgrajo único, do artaço 23, da
Lei nO 4.069, de 11 de junho de 1962,
e dá outras prcnnâências,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista f) disposto nas Leis
nc« 4.069, de 11 de Junho de 1962, e
4.345, de 26 de junho de 1964, e o que
consta dos Processos ns- 4.848-70 e
6.499-69, do Departamento Admirclstrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado o enquadramento de pessoal da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, amparado
pelo disposto no parágrafo único, do
artigo 23, da Lei nv 4.069, de 11 de
junho de 1962, a que se referem os
Decretos no- 51.655. de 10 de janeiro
de 1963, e 64.161, de 5 de março de
1969, para efeito de excluir de seus
Anexos, 1 (um) cargo de Oficial de
Administração, AF-20l. 12. A, ocupado
por Luainete de Lima Lamenha, e
inclui-lo, com a mesma ocupante, na
classe -inicial, EC-101.12. A, da série
de classes de Bibliotecário, ficando o
aludido cargo reclassificado, a partir
de 29 de junho de 1964, no nível 19-A,
por força do disposto no artigo 9.°, da
Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964.
Parágrafo único. Os etettos legais
decorrentes da retificação de enquadramento prevista neste artigo são
considerados a partir de 15 de junho
de 1962, prevalecendo as vantagens
financeiras pertinentes à reclasstfícacão do cargo a contar de 19 de junho
de 1964.
Art. 2Q As medidas contidas neste
decreto não homologam situações funcionais que, em virtude de denúncia,
sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas,
i legais ou contrárias às normas administrativas vigentes aplicáveis à -espécle .
Art. 39 O órgão de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro
apostilará o título da funcionária
abrangida por este Decreto.
Art. 49 As despesas com a execução deste Decreto serão atendidas
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pelos recursos orçamentários próprios
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con-

rràno.

Brasília, 21 de março de 1973;
152'" da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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Art. 49 Aos servidores abrangidos
por este Decreto aplicam-se, no que
couber, as disposições constantes do
Decreto nv 63.614, de 13 de novembro
de 1968.
Art. 5Ç Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárro.

Brasüía, 21 de março de 1973;
152\l da Independência e 85Ç da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

DECRETO N9 71. 972 ~
MARÇO DE 1973

DE

21

DE

Retifica o Decreto n 9 63.614, de 13 de
novembro de 1968, que aprovou o
Quadro de Pessoal extinto do exTerritório reaenu do Acre e da
outras prouuiénctas,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv 5.810, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma
do Anexo, que é parte integrante
deste Decreto, as relações nominais
que acompanham o Decreto nv 63.614,
de 13 de novembro de 1968, que aprovou o Quadro de Pessoal extinto do
ex -Terrttórro Federal do Acre, para
o fim de sanar omissões havidas no
respectivo processamento.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo, ficam alterados
os quantitativos da série de classes e
classes singulares constantes dos anexos aprovados pelo Decreto n9 63.614,
de 1968, mencionado.
Art. 29 Este Decreto não homologa
situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 39 O órgão de pessoal da Secretaria de Administração do Estado
do Acre apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto,
ou expedirá ato declaratório da respectrva sttuaçào funcional, com obser .
vãnc:a do disposto no artigo 99, da
Emenda Constitucional nc 1, de 17 de
outubro de 1969.

Alfredo Buzaid

O anexo mencionado no art. 1<i foi
publicado no D. O. de 23-3-73.
DECRETO N9 71.973 -- Ainda não
foi publicado no D. O.
DECRETO N° 71.974 MARÇO DE 1973

DE

21

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de desaproprzaçâó em lavor da
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
S. A. - ELETRaSUL, as areas
que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81, item III, da Constituição, e nos
termos do artigo 151, letra o, do COdigo de Aguas e do Decreto-lei numero 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilldade pública, para fins de desapropriação, em favor da Centrais Eletrícas do Sul do Brasil S. A.
ELETROSDL, áreas de terra e respectivas benfeitorias situadas na localidade de Caplvari de Baixo, Mumcípío de Tubarão, Estado de Santa
Catarina, necessárias a abertura de
um canal de aduçâo, a jusante da
confluência dos rios Tubarão e Oapivari, destinado á rerrigeraçâc das
unidades geradoras da Usina Termelétrica "Jorge Lacerda".
Art. 2° As âreas de terra e benfeltorias objeto deste Decreto são aquelas constantes da planta topográfica
nu CA-012 e respectivo memorial descritivo (documento anexo), relativos
ao projeto aprovado por ato do DJ-
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reter-Geral do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica
do Ministério das Minas e EnergIa,
no processo DNAEE n'' 705.743-69.

Art. 3" Nos termos do art. 15, ao
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n'' 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação a que se refere este Decreto é

declarada de caráter urgente oevenóo
a ELETROSUL promovê-la em seu
nome, na forma da legislação vigente.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 21 de março de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Benjamim: Mário Baptista

DECRETO N° 71. 975 MARÇO DE 1973

DF.

21

DE

Declara de utilidade
públ2ca, para
fins de desapropriação, areas de zerra destinadas à construçào de uma
subestação, no Estado de So·u PaulO.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constrtuíçao,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra b, do Código de Aguas, o
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, e, ainda, o que consta no
processo MME 705.278-72, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utíüdade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra destinauaa
fi, construção de uma subestação no
distrito de Córrego Rico, munícípío
de Jaboticabal, no Estado de São

Pauto.
Art. 20 As áreas de terra retertdas no artigo anterior compreendem
aquelas constantes da planta de situação n'' BX - SK - 43.978, relativa ao projeto aprovado por ato do
Diretor da Dívísâo de Energia Eletrica e Concessões do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Eletríca no processo MME 705.278-72.
Art. 30 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos ao artigo 15, do Decreto-lei n" 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela

Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a mvocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
abrangidas por este Decreto.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamzm Mano Baptista

DECRETO N° 71.976 MARÇO DE 1973

DE

21

DE

Outorga a João Baptista concessào para o aproveitamento hidraulico de
um trecho do rio Uoa, situado no
Distrito de Acioli, município de lblraçu, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item III, da Constttulçao,
te nos termos dos artigos 140, letra a.
e 150, do Código de Aguas, e, ainda,
tendo em vista o que consta do. processo MME n'' 708.896-71, decreta:
Art. 10 E' outorgada ao Sr. deão
Baptista concessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do rio
Ubá, situado no distrito de Acioli, município de Ibiraçu, Estado do Espintu
Santo, não conferindo, o presente titulo, delegação de Poder Público ao

concessionárro ,

Art. 20 O aproveitamento se destma
à produção de energia elétrica para
uso exclusivo do concessíonarro, que
não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o torneeímento de energia aos associados cto
concessionário e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade,
Art. 30 O concessionário fica obrigado a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e regulamentos.
Art. 40 A presente concessão vígnrará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 50 Fica o concessionário obrigado a requerer ao Governo Federal
nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo de Vl-
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gência da concessão, sua renovação,

mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua desrstêncía .
§ 1° No caso de desistência, fica <!:\.
critério do Poder Concedente exígtr
que o concessionário
reponha, por
sua conta, o curso d'água em seu
primitivo estado.
§ 2° Compete ao concessionário pro,
vocar que o Governo do Estado do
Espírito Santo, titular do domínio
das águas, se manifeste, nos 2 (dois,
anos que antecedem o fim do prazo
de vigência da concessâo, sobre seu
interesse ou não pela reversão dos
bens e instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo, este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 6° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 21 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 71.977 - DE 21 DE
MARÇO DE 1973
Dá nova redação ao artigo 10 e seus
parágrafos, do Decreto n,O 37.584,
de 11 de julho de 1955.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo M.M.E. nv 605.747-72, decreta:
Art. 1° O artigo l° e seus parágrafos, do Decreto n« 37.5R4, de 11 de
julho de 1955, alterados pelos Decretos números 54.160, de 20 de agosto de 1964, e 63.574, de 7 de novembro de 1968, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 1° A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco só poderá efetuar futuro fornecimento direto de
energia elétrica a consumidores industriais localizados em sua área de
suprimento, em caráter excepcional,
sob tensão até 220 kV. exclusíve, ouvido o concessionário Jocal de distribuição e mediante autorização do
Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica do Ministério das
Minas e Energia.

§ 1° Os consumidores atualmente
ligados diretamente ao sistema da
Companhia Hidro Elétrica do
São
Francisco, em tensão inferior a 220
kV passarão a integrar o mercado
consumidor dos concessionários focais
de distribuição de forma que nào haja solução de continuidade.
§ 2° Os fornecimentos a consumidores industriais em tensão igualou
superior a 220 kV serão atendidos diretamente pela Companhia Hídro
Elétrica do São Francisco".
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 21 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 71. 978 - oe
MARÇO DE 1973

n

05;

Declara
de utilidade pública..
para
fins de constituição de eeroíâãc,
uma faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão entre as subestaçõee de Arau.cária e
Baríçui, no Estado do Paraná.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto no 8r~,!Ir() 151,
letra c. do Código de Aguas. -eaulamenta do pelo Decreto n" 35.851., de
16 de julho de 1954, e, ainda o que
consta do processo MME n'' 705.86372, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utludade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
25.00 (vinte e cinco) metros de Iargura. tendo como eixo a linha de t-ans.
missão a ser estabelecida entre as
subestações de Araucária e de Bari·
gui. situadas, respectivamente
nos
municípios de Araucária e Curitiba
no Estado do Paraná, cujo projeto 6
planta de situação n- 085-72, Iolhae
OI-A e O1-B, foram aprovados por ato
do Diretor-Geral
do Departamento
Nacional de Aguas e .snereie i<:1P-"rj.
ca , no processo MME n'' 705.863-72.
Art. 2° Fica autorizada a Companhia Fôrça e Luz do Paraná 'l momover a constituição de servidâc
administrativa nas referidas áreas de
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terra, na forro", da legislsçâc .:p,.1'nte,
onde tal SI:' fizer necessano. r-ara a
PR[.S<1gem da Hnba de trunsmlssão citada no arugo I".
Art. c- Fica reconhecida ,'l. convetliênci[l da eonsütutcao de ';~)"I'irl?.o
administrativa necessátia em r-ver da
Companhia ForÇIL e Lu~ do Paraná,
para (1 fim indicado. a qual (,I.nprecnde o direito atrlbuído à empresa con-

eesstonana de praticar todos os atos
de oonstrucão, operação e manutenção da mencionada linh.'!.. de traria-

mtsaãc e de [mhas teler,ráfw::l.s <'lU te"
lefônicas auxiliares, hem como suas
possíveis alterações ou reconstrccões,
sendo-lhe assegurado. ainda. o acesse
à área da servidão através de prédio

serviente, desde que não h;1,ja outra
via prnticávet.
~ 10 05 proprietários das rrefl5

de

terra atf ngfdas pelo ônus 1imit-,'l.nío o
uso e gozo eas mesmas ao que f')r
compatível com a existência da ser
vidão, abstendo-se, em oonseouência
da prática dentro nas mesmas r1~
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos entre ..lei; r»
de erguer nonstruções ou fa~er plano
tacões de elevado porte.
S 2.° A Companhia. Força e LUlI do
Paraná. poderá promover, em Juízo,
as medidas necessárias à consult.utçâo
da servidão arlmintatratáva ri .. r- rrúter urgente. ut.ilreando o processo judicial estabelecido no DecreW-1Ri...
11" 3.365. de 21 de junho de 1'141 com
IIS mcdif'Icaçôes inbrocluzidas "e13 LeI
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua, publícação. revogadas as tlispo~ições em eontràr!o.
Brasília, 22 de março c1~ 1973:
152.0 da Independência e 85. da
República.
RMiuo G. MÉDICI
0

Benjamim Mári() Baptista

DECRE'fO

N.O

71.979

M~RGO

DE

22

DF.

TlF. 1973

Declara de utilidlldl! pública para. fins
de constduícõo de servidão ad'rninistratioa uma faixa de terra destinada a passagem de tinha de transmissão no Estado de São Paulo.

o Presidente da Repúhllea. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, it-em IH, da Constituição, ten-

do em vista o disposto no artigo 151,
letra "c", do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.v :15.851. de
16 de julho dI'; 1954, e o que OO1)5ta
do processo MME 705.278-72, deeretn:
Art. L" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constt.
tutção de servidão admintstratlva, as
o\.n"as de terra, situadas na faixa de
30 (trinta) melros de largura, tendo
corno eixo a linha de transmtssso a
ser estabelecida entre as estruturas
n.e 9-2A e 9-2 da linha de transmíssão Laranjeiras - .Iabot.icabal c a
nova subestação de Cc\rrr.go Rico no
Munlcipíc de .rabottcabal. no Estll.do
de São Pauju, cujo projeto e nlanta
du situação n.v EX - D - 10105 (folbas de 1 a 4), furam aprovados por
ato do Diretor da Divisa0 d;<\ Energill,
R!étrica e Concessões do Dcpartamonto Nacional ee A[!1J.1.f p. F.llp.r!!I.1.
F.li\trica,. no processa MME n.' 705.278,
de 1972.
Art. 2."

Eiua autorizada a Companhia Paulista ele Fôrça e Luz a promover a constituição de servidão
admínsstratíva nas referina:-: aress dp.
terra, na forma da tegtsteçãc vigente.
onde tal se fizer necessárto. para .1
passagem da linha de transmíssâo
referida no artigo 1.0.
Art. 3. Fie? reconhecida a conveniência da coustttuícão de servidão
administrativa necessàría em favor da
Companhia Paulista de woo;»: e Luz,
para o fim indicado. a qual compree-nde o direito atríbuído 11 empresa
ccncessronarta de praticar torlo~ os
atos de construcão. operação e manuteocâo da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado ainda, o acesso
à área. da. servidão através ce prédio
serviente. desde que não haja outra
via prabíoãvel.
§ 1." O,.; proprif':tários das áreas de
torra atjngidas pelo ônus limitarão
o uso e gM.o das mesmas ao que ror
compatível com a existência da servídão, abstendo-se, em conseqüência.
da prática dentro das mesmas df)
qua.isquer atos Que embaracem ('1,1
causem danos, Incluídos entre eles os
de erguer construções (JU fazer plantações de elevado port.e.
2." A Companhia Paulista de
Força e Lua poderá promover, em Jt1Í00, as medidas neeessárías à consüQ

*
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tuiçâo da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
pela Lei n." 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamin Mário Baptista

DECRETO

N.o 71. 980
MARÇO DE 1973

DE

22

DE

Declara a cessação de exploração de
serviços públicos de energia elétrica, outorga concessão, revoga decreto e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição, e nos
termos dos artigos 140 e 150, do código de águas, tendo em vista o que
consta do processo MME 706.185-72,
decreta:
Art. 1.° Fica declarada a cessação, para os efeitos do artigo 139, paragrafo 1.°, do Código de Aguas, da
exploração dos serviços de energia
elétrica de que era titular a Empresa
Força e Luz de Cabo Verde, de acordo com o Manifesto de usina hidrelétrica apresentado no processo D.Ag.
número 1.045-35. com relação ao Município de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° E' outorgada a Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A. concessão para distribuir energia elétrica no Município de Cabo Verde, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 3.° A concessionária fica autorizada a estabelecer os sistemas de
transmissão e distribuição constantes
dos projetos aprovados e obrigada a
cumprir o disposto no Código de
Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos,

findo o qual os bens e instalações
existentes em função dos serviços
concedidos reverterão à União.
Parágrafo único. A concessionária
poderá requerer que a concessão seja
renovada, mediante as condições que
vierem a ser estipuladas, devendo
entrar com o respectivo pedido até 6
(seis) meses antes de findar o prazo
de vigência, sob pena de seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 5:' Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Cabo Verde a operar a usina hidrelétrica existente no
Rio Cabo Verde, situado no Município de Cabo Verde, Estado de Minas
Gerais.
Parágrafo único. A produção da
energia elétrica destina-se ao uso exclusivo da autorizada, que não poderá fazer cessão a terceiros, ainda
que a título gratuito.
Art. 6." O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogado o Decreto n.s 53.751,
de 19 de março de 1964, e demais disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamin Mário Baptista

DECRETO N° 71.981 MARÇO DE 1973

DE

22 DE

Promulga a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos
Causados por Objetos Espaciais.

O Presidente da República
Havendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo n" 77, de 1 de dezembro
de 1972, a Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos
Causados por Objetos Espaciais concluída em Londres, Washington e Moscou a 29 de março de 1972;
E havendo a referida Convenção entrado em vigor, para o Brasil, em 9 de
março de 1973, data em que foram depositados os instrumentos brasileiros
de ratificação nas citadas capitais:
Decreta que a Convenção, apensa
por tradução ao presente Decreto, seja
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executada e cumprida tão Intedramente como nela se contém.
Brasília, 22 de março
da Independência
República.
152.~

EMÍLIO G.

de
1973;
e 85.0 da

MÉDICI

Mário Gibson Earboza

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.
de 23-3-73.
DECRETO N9 71. 982
MARço DE 1973

DE

22 DE

Dispõe sobre a retificação do enquadramento de servidor do Servico de
Navegação da Bacia do Prata, ~ e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no parágrafo único, do artigo 23, da Lei li,'? 4.069, de
11 de junho de 1962, no artigo 9.'?, da
Lei n.c 4.345, de 26 de junho de 1964,

e o que consta do processo n.v 7.489,
de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Ficam alteradas a tabela
numérica e a relacâo nominal anexas
ao Decreto n.c 64.7'90, de 8 de julho de
1969, na parte que tratam do enquadramento dos servidores do extinto
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata, beneficiados pelo parágrafo
único, do artigo 23, da Lei n.v 4,069,
de 11 de junho de 1962, para efeito de
ser excluído um cargo da classe ele
Assistente de Administração,
.
AF-602-14.A., ocupado por Reynaldo
Soares da Rocha, e ser incluído um
cargo na classe de Técnico de Administração,
AF-601.17.A, e
nele
considerar enquadrado. a partir de
15 de junho de 1962, Reynaldo Soares da Rocha.
Art. 2.9 A partir de 29 de junho
de 1964, o cargo de Técnico de Administração, AF-6(}1, a que se refere
o artigo anterior, fica reclassificado
no nível 20, de acordo com o artigo
9.Q da Lei n.v 4.345, de 26 de junho
de

1964.
Art. 3.Q As disposições deste decreto não homologam situaçáo que,
em face de sindicância ou inquérito
administrativo, venha a se revelar
ilegal ou contrária a normas regulamentares em vigor.

Art. 45' As vantagens financeiras
decorrentes da aplicação deste decreto
vigoram a partir de 15 de junho de
1962, para o enquadramento. e de 1 de
junho de 1964, para a reclasstncaçâc.
Art. 5.° O órgão de pessoal competente apostilará o título do íunclonário abrangido por este decreto, expedindo-lhe portaria declaratória, se ele
não o possuir.
Art. 6.11 As despesas com a execução
deste decreto correrão à conta dos
créditos orçamentários próprros do
Ministério dos Transportes.
Art. 7.9 Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1973;
152.9 da Independência e a5.Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

DE'CRETü N.9 71.983 MARço DE 1973

DE

22

DE

Torna sem efeito a redistribuição de
servidor do Ministério dos Transportes para o Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições aue lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do processo n.c 5.498-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica sem efeito a redistribuição de um cargo de Trabalhador
Cr$ 333,36, ocupado por José Joaquim
dos Santos, integrante do Quadro de
Pessoal Parte Suplementar (exLloyd Brasileiro - PN), do Ministério dos Transportes, para o Quadro de
Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Eduoação e Cultura, efetuada
por intermédio do Decreto n.v 65.756,
de 28 de novembro de 1969, publicado
no Diário Oficial de 1 de dezembro do
mesmo ano.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de março de 1973;
152.\1 da Independência e 85,Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.o 71,984 MARÇO

DE 23 DE

DE 1973

Altera o Regulamento dos Serviços
Rodoviários Interestaduais e Internacionais de Transporte Coletivo
de Passageiros, aprovado pelo Decreto n.O 68.961, de 20 de junho de

1971.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item LfI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
1.0, letra "e", e no parágrafo único,
do artigo 25, ambos do Decreto-lei
n.o 512, de 21 de março de 1969, decreta:
Art. 1.0 Fica alterada a redação
do artigo 3.° do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 68.961, de 20 de
julho de 1971, e, ao mesmo, se acrescentam dois parágrafos, na forma seguinte:
"Art. 3.° O DNER estabelecerá, por etapas, o plano dos serviços interestaduais de transporte coletivo de passageiros, divulgando-o amplamente."
"§ 1.0 Inicialmente, procederá
ao levantamento, estudo e classificação dos serviços já existentes,
estabelecendo, com observância
de critérios uniformes, o seu regime de exploração, através concessão ou autorização, nos termos
deste Regulamento."
"§ 2.° - O plano previsto neste
artigo será periodicamente atualizado, com vistas ao atendimento das necessidades do setor, prevendo novos serviços que devam
ser implantados, com observância
das disposições deste Regulamento. "
Art. 2.° A redação do parágrafo
único do artigo 4.°, do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.« 68.961, de
20 de julho de 1971, mantidos os respectivos incisos, passa a ser a seguinte:
"Parágrafo único, A oporbunldade e conveniência do serviço,
para efeito da outorga de concessão ou autorização, serão apuradas pelo exame conjunto dos seguintes fatores principais."
Art. 3.° O inciso IH, do artigo 12,
suprimidas as alíneas a e b, do Regulamento aprovado pelo Decreto
n.e 68.961. de 20 de julho de 1971.
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passa a vigorar com a seguinte redação:
"lU - Os serviços a serem explorados pelo regime de autorização, assim definidos no plano a
que se refere o artigo 3.°, para.
cuja adjudicação efetuar-se-á seleção sumária entre os interessados que acorrerem à convocação
a ser promovida pelo DNER.
Referida seleção será regida por
norma complementar, a ser baixada nos termos do artigo 99, que
deverá observar o disposto no artigo 17 bem como as disposições
aplicáveis ao regime de autorizaçâo, deste Regulamento."
Art. 4.° Fica alterada a redação
do artigo 14, do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 68.961, de 20 de
julho de 1971, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 14. A adjudicação de 11nha. pelo regime de autorização,
se fará mediante assinatura de
Termo de Obrigações, estabelecendo-se, no mesmo, a sua outorga a título precário e as condições da sua exploração, bem comó
a possibilidade de· automática
conversão da autorização em concessão, caso modificado o plano a
que se refere o artigo 3.° e seus
parágrafos deste Regulamento,
com a reclassificação da linha
para
regime de concessão, e se
satisfatoriamente explorado o serviço pela empresa autorizada."

°

Art. 5.° O artigo 21, do Regulamento aprovado pelo Decreto número
68.961, de 20 de julho de 1971. passa
a vigorar com a seguinte redação:
'I Art. 21. Com o prévio consentimento do DNER. poderão as empresas concessionárias ou autortzadas transferir a terceiros a concessão ou a autorização, desde que
vencido o período expertmenta.l
fixado no artigo 20 deste Regulamento e, também, previamente
comprovada. segundo as exigências deste Regulamento, a idoneidad e técnico-operacional da empresa para a qual se pretenda a
transferência ."
Art. 6.° A redação do "caput" do
artigo 22, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.e 68.961, de 20 de 1ulh~ de 1971, mantido seu parágrafo
ÚnICO, passa a ser a seguinte:
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"Art. 22. Não será permitida
a execução da mesma ligação,
pelo mesmo itinerário, por transportadoras que mantenham vínculos de interdependência."
Art. 7.° A redação do inciso V do
artigo 75, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 68.961, de 20 de tulho de 1971, passa a ser a seguinte:
"V - A transferência de concessão ou de autorização sem c
prévio consentimento do DNER."

Art. 8.° Fica alterada a redação do
artigo 105 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 68.961, de 20 de julho de 1971. sendo-lhe suprimido o

parágrafo único e acrescentados ;)
(cinco) parágrafos, na forma seguinte:
"Art. 105. As transportadoras
que explorem serviços a qualquer
título outorgados pelo DNER, sob
regime anterior ao presente Regulamento e para a exploração
dos quais tenha sido estabelecido
o regime da concessão ou da autorização, no plano de que trata o
artigo 3.° e seus parágrafos, deste
Regulamento, ficam obrigados a,
no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da publicação da
primeira etapa daquele plano, enquadrarem aqueles serviços nas
disposições deste Regulamento."
"§ L° A não apresentação, pela
transportadora dentro do prazo
fixado neste artigo do pedido de
enquadramento da linha significará o seu desinteresse pela continuação do serviço. cabendo ao
DNER, em conseqüência, promover a realização de concorrência
ou seleção para a exploração da
mesma por outra transportadora."
"§ 2.° Indeferido o pedido de
enquadramento, deverá o DNER,
também, promover a realização
de concorrência ou seleção para
exploração da linha por outra
transportadora, "
"~3.0
Nos casos previstos nos
parágrafos L° e 2.° deste artigo,
a transportadora ficará obrigada
a prosseguir. na execução do serviço, até ordem em contrário do
DNER,"
"§ 4,° Deferido o pedido de enquadramento de linha cuja exploração deva fazer-se pelo regi-

EXECUTIVO

me de concessão, nos termos do
plano expedido pelo DNER, em
obediência ao prescrito no artigo
3.° e seus parágrafos, deste Regulamento, será celebrado contrato de concessão com a requerente,
observadas as diSPOSIÇões pertinentes, estabelecidas neste Regulamento. "
"§ 5.° A transportadora que explore linha que, nos termos do
plano a que alude o artigo 3,° e
seus parágrafos, deste Regulamento, deva ser adjudicada pelo
regime de autorização, após deferido o enquadramento, firmará
Termo de Obrtgacões. com obser .
vância das condições cabíveis dispostas neste Regulamento."
Art. 9.0 Fica alterada a redação
do artigo 106, do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 68.961, de 20
de julho de 1971, e ao mesmo, acrescentados 3 (três) parágrafos, na forma seguinte:
"Art. 106, Os serviços de transporte coletivo interestadual, resultantes da conexão de linhas concedidas ou autorizadas por órgãos estaduais ou municipais, anteriormente à vigência do Decreto-lei n.e 512, de- 21 de março de
1969, passarão à jurisdição de
DNER. sendo-lhes garantida :3"
manutenção dos terminais e se·cíonamentos Iá neles autorizados
por aqueles órgãos,"
"~Lo
As transportadoras que
executem tais serviços, deverão
requerer regularização dos mesmos perante o DNER, até o dia
30 de junho de 1973, sob pena de
ser vedada a conexão da qual
resulta o tráfego Interestadual."
1'% 2,0 Indeferida a regularização pelo DNER será proibida a
conexão da qual resulta o tráfego Interestadual. comunicando-se
a decisão aos órgãos estaduais ou
municipais que concederam ou
autorizaram os serviços."
"§ 3,° Os serviços regularizados na forma deste artigo serão
explorados a título precário, até
que o plano previsto no artigo 3.°
fixe o seu regime de exploração,
aplicando-se, então, a eles o disposto no artigo 105, e seus parágrafos, todos deste Regulamento,"
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Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 23 de março de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mario David Andreazza

DECRETO N" 71.985 -

DE 23 DE

MARÇO DE 1973

Altera o Decreto n':> 71.688, de ]2 de
janeiro de 1973.

ta, GL-304.8, sob os números 4 {, 11
da relação correspondente, Ch8 ruemse, respectivamente, Bernardo dos
Santos e Jorge Rodrigues, e não
como constou da referida relaçáo .
Art. 20 Na execução deste Decreto
aplicam-se as disposições do Decreto
nv 71. 646, de 2 de janeiro de 1973.
Art. 30 Este Decreto entrará em ':igor na data da sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, ,23 de março de 1973;
152.° da Independência e 85," rta
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 10 Fica alterado o Anexo a que
se refere o Decreto n" 71.688, de 12
de janeiro de 1973. a fim de ser retificada para serviço de Apoio Admsnístratívo a subunldade do Departamento do Pessoal do Ministério da tnôústria e do Comércio, prevista pelo Deereto nv 71.230, de 10 de outubro de
1972, e não Serviço de Atívldades de
Apoio como constou.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cont.rário.
Brasília, 23. de março de ]973;
152.1 da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marclls Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO NQ 71. 986 -

DE 23 DE

MARÇO DE 1973

Retifica relação nominal anexa ao Deereto n° 71. 646, de 2 de janeiro de
1973, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o que consta do Processo número 2.359, de 1972, do Departamento
Administrativo do pessoal Civil, deereta:
Art. 1" Fica retificada a relação nomínal anexa ao Decreto ns 71.646 de
2 de janeiro de 1973, que dispõe sobre
o enquadramento de servidores da
Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional,
para efeito de declarar que os servidores incluídos na classe de Asoensorís-

Marcus Vinícius Pratini de MOTaes

DECRETO

N.9 71.987 MARÇO, DE 1973

DE 26

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

O Presidente da República, no uso
arda atribuição que lhe confere
'bígo 81, item lI!. da Constituição,
decreta:
Art. V? São declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo 1.'\
da Lei n.v 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 15\ do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
MJ 38.615-71 Asilo Santo Antônio,' com sede em Leopldína, Estado de Minas Gerais;
MJ. 38.616-71 - Associação de Assistência Social da Santa Casa de
Misericórdia de Araxá, com sede em
Araxá, Estado de Minas Gerais;
MJ. 37.176-70 - Associação Católica de Caridade de Santo Angelo, com
sede em Santo Angelo, Estado do Rio
Grande do Sul;
MJ.
31.127-71 Associação da
Creche "Domingas Bíanchinl"
ACBD, com sede em Lages, Estado
de Santa Catarina;
MJ 17.156-71
Assccíacão de
Proteção à Maternidade e à rnrãuela "Dona Pureza Ribas". com sede
em Ponta Grossa, Estado do Paraná;
MJ. 35.336-71 - Casa São Vicente
de Paulo. com sede em Mineiros do
Tietê, Estado de São Paulo;

°
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MJ. 28.438-70 -

Centro Social Ca-

tólico de Mococa. com sede em Macaca, Estado de São Paulo;

MJ. 10.699-71 - Centro Cultural
Brasil-Estados Unidos, com sede em
Presidente Prudente, Estado de São
Paulo;
MJ. 13.277-72 - Colégio NOSSa Se-

nhora das Neves, com sede em Natal,
Estado do Rio Grandevdo Norte;

MJ.

52.772-72 -

Conselho Social

da Comunidade de Tatui, com sede
em Tatui, Estado de São Paulo;

MJ. 26.251-71 - "Damas Avareenses
Pró-Infância" - DAPI. com sede em
A varé, Estado de São Paulo;
MJ. 10.039-72 - Escola Normal e
Ginásio Nossa Senhora do Carmo,

com sede em Cataguases, Estado de
Minas Gerais;

MJ. 20.436-66 - Escola Profissional
Nossa Senhora Aparecida, com sede

em Guaxupé, Estado de Minas Gerais;
MJ. 18.916-70 - Instituto Assistencial Helena Guerra, com sede em
Diadema, Estado de São Paulo;
MJ. 10.317-71 Instituto Santa
Olga. com sede em São Paulo, Estado
de São Paulo;
MJ. 9.254-72 - Lactárío e Posto de
Puericultura Menino Jesus, com sede
em Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais;
MJ. 10.115-71 - "Lar Cristo Rei"
com sede em Três Corações, Estad~
de Minas Gerais;
MJ. 10.841-70 Lar Vicentino
com sede em São Vicente, Estado
São Paulo;
MJ. 16.872-72 - Misericórdia de
Jacarezinho, com sede em Jacarezinho, Estado do Paraná;
MJ. 27.203-72 - "Obra Social Santa Mônica", com sede em Juiz de Fora (Estado de Minas Gerais);
MJ. 59.186-72 - "Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos - ViceProvíncia de Minas Gerais". com sede em Belo Horizonte, Estado de Mínas Gerais;
MJ. 8.950-72 - Patronato da "Medalha Milagrosa", com sede em Natal, Estado do Rio Grande do Norte;
MJ. 27.957-71 - Serviço de Assistência Social - S. A. S., com sede em
São João da Boa Vista, Estado
de
São Paulo;

de

EXECUTIVO

MJ. 16.46&-70 - Sociedade Auxiliadora do Serviço de Proteção à Maternídade e à Infância de Cascavel,
com sede em Cascavel, Estado do
Ceará;
MJ. 51.467~72 - Sociedade Hospitalar Nossa Senhora Auxiliadora, com
sede em Iraí, Estad<J do Rio Grande
do Sul;
MJ. 4.976-72 - Sociedade Mantanedora do Ensino de' .Iacarei, com
sede
em
.Iacareí, Estado de São
Paulo;
MJ. 37.676-69 - Sociedade Vacartense de Auxilio Aos Necessitados SV AN, com sede em Vacaria, Estado
do Rio Grande do Sul;
MJ. 52.920-71 - "UDAN - União
de Amigos do Menor", com sede em
Rio Claro, Estado de São Paulo;
MJ. 58.789-71 - União EspÍrits. de
Piracicaba, com sede em Piracicaba,
Estado de São Paulo.
Art. 2. 9 • Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de
marco de 1973;
152.9 da
Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO N.9 71.988 MARço DE 1973

DE

26

DE

Aprova o Estatuto da Companhia
Brasileira de Armazenamenfo
CIBRAZEM.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. Lc E' aprovado o anexo Estatuto da Companhia Brasileira de
Armazenamento - CIBRAZEM, empresa pública da União vinculada 6,0
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Este Decreto e o
Estatuto da Companhia Brasileira de
Armazenamento - CIBRAZEM serão
arquivados, em sua publlcaçâo oficial,
no Registro de Comércio da sede da
empresa.
Art. 2.9 A prestação anual de contas da administração da CIBRAZEM
será submetida ao Ministro de Es-
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tado da Agricultura que, com o seu
pronunciamento e os documentos referidos no artigo 42, do Decreto-lei
n.c 199, de 26· de fevereiro de 1967, os
enviará ao Tribunal de Contas
da
União dentro de 180 (cento e oitenta) dias do encerramento do exercicio social.
Art. 3.'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto n.c 60.239, de 17 de
fevereiro de 1967 _e demais disposições
em contrário.
Brasília, :;:6 de março de 1973;
1525' da
Independência e 85. Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima

MINISTf;RIO DA AGRICULTURA

Companhia Brasileira
Armazenamen to

de

ESTATUTO
CAPÍTULO I

Da Entidade -

Denominação -

Sede

'e Duração

Art. 1'" A Companhia Brasileira de
Armazenamento, empresa pública rederal, é um órgão da Adrmntstraçáo
Indireta do Poder Executivo, diretamente vinculada ao Mínisterto da
Agricultura, nos termos dos Decretosleis número 200, de 25 de fevereiro de
1967, alterado pelo Decreto-lei numero
900, de 29 de setembro de 1969, Decreto
numero 62.163, de 23 de janeiro de
1968, e do Decreto número 68.5~;j. ae
6 de maio de 1971, constituída .pera
União, na forma da Lei Delegada número 7, de 26 de setembro de 1962.
Parágrafo único. A Empresa usura
a sigla CIBRAZEM.
Art. 2° A CIBRAZEM tem sede e foro no Distrito Federal e duraçac por
prazo indeterminado, e pode criar ou
eytínguir delegacias, filiais, agencias,
escritórios, representações ou organizar
empresas subsidiárias, onde julgar
conveniente, a juizo da Díretorra ,
Art. 3° A CIBRAZEM é dotada de
personalidade jurídica de Dírertc Privado, sendo regida pela Lei Delegada
numero 7. de 26 de setembro de H'ô2,
pelos diplomas legais posteriores. pele
presente Estatuto e legislação reguladora das sociedades por ações.

CAPiTULO II

Dos objetivos e das atribuições

Art. 4.'? A CIBRAZEM tem por obje
tivos:
I - participar diretamente da execuçao dos planos e programas de prGouçao, abastecimento e exportação
elaborados pelo Governo Federal, roiativos ao armazenamento em geral,
prmcípalmente dos produtos agropecuanos e da pesca;
II - agir como elemento de apoio à
politíca reguladora do mercado ou para servir, de forma supletiva, areas
nao suficientemente atendidas por empresas comerciais privadas em regime
competitivo.
Art. 5° Compete à Companhia Btastlezra de Armazenamento .
CIBRAZEM:
I - armazenar e transportar mercadorias em geral. notadamente pr-odutos agropecuários e da pesca, diretamente ou a conta de terceiros, bem
COmo operar terminais de embarque
para a sua exportação, em cumprimen to a planos e programas do Governo, relacionados com a proouçàc,
abastecimento e exportação;
TI - encarregar-se, prioritariamente,
oo armazenamento dos estoques reguladores do Governo;
111 - atuar, também, como MUlazcns gerais, podendo emitir titulas representativos das mercadorias depositadas, ou usuais ou quaisquer outros
titulas negociáveis, usando das prerrogativas do Decreto número 1.102 de
21 de novembro de 1903; e Iegrslação
aplicável, no que não colidir com os
objetivos e a competência conferidos
na Lei Delegada número 7, de 26 de
setembro de 1962, e no presente Estatuto;
IV - estabelecer e alterar tariías
remuneratórias, dos serviços que prestar,
regulamentando-as.
inclusive
quanto aos prazos de sua vigência, em
qualquer dos regimes previstos oos incisos precedentes deste artigo;
V - adquirir, construir e operar rede de armazéns, silos, rngorrücos e
terminais de embarque; instalar maquinas de beneficiamento ou outro
qualquer equipamento, necessários á
operação das unidades armazenaooras,
inclusive para industrlahzação e embalagem de produtos próprios ou de
terceiros;
w
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VI -

adquirir, inclusive no Exterior,

o que for necessário à realização de
suas finalidades;
VII -

promover requisição de Servi-

ços, levantamento e cessão de bens da
União e dos Estados ou de partaculares, na forma da legislação vigente, ne-

cessários à consecução de seus objetivos;
VIII -

firmar convênios, acordos e

contratos com. terceiros, visando à execução dos planos e programas de armazenamento e demais operaçóee de
sua competência;
IX - promover o entrosamento das
redes estaduais e regionais, criando e
dirigindo um sistema

de

armazena-

mento nacional;
X - prestar assistência técnica as
entidades públicas e particulares congêneres, formando e aperfeíçoanuo es-

pecialistas em armazenamento, classíIicaçâo e padronização dos prcoutos
agropecuários e da pesca;
XI - realizar estudos de natureza
técnica sobre tipos de unidades armazenadoras a serem utilizadas em cada
região de consumo ou zona agrícola do
País e cooperar para a padroruzaçâo
dos tipos de produtos que armazenar e
do material para seu transporte;
XII - conceder, com recursos cspecificos previamente fornecidos pelo
GOverno, assistência financeira a órgãos públicos e privados, que se oestinem a promover a execução do Prano
do Governo da União no que concerne ao Abastecimento Nacional;
XIII - efetuar operações ttnanceiras com agências oficiais ou entidades
privadas de crédito, no Pais ou no Exterior, inclusive com garantia do Tesouro Nacional;
XIV - participar do capital socia!
de outras empresas que tenham IinaIídades convergentes com a sua COl:,:·
petêncía legal.
CAPíTULO UI

Do capital social e das ações
Art. 61' O capital da Companhia
Brasileira de Armazenamento -.
ClBRAZEM é de cr$ 40.000.000.00 "(quarenta milhões de cruzeiros), rnvidído em 400.000 (quatrocentas mrl)
ações ordinárias, nominativas, nu valar de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) cada
uma, subscritas e integralizáveis pela
União Federal.

Art. 70 Os bens incorporados para a
formação do capital serão transferidos
pelo seu custo histórico.
CAPíTULO IV

Da Assembléia Geral

Art. 8 9 A Assembléia Geral é o órgão soberano da Companhia, competindo-lhe:
a) tomar as contas da Diretoria;
b) examinar, discutir e deliberar sobre o balanço geral, a demonstração da
conta de lucros e perdas e o parecer
do Conselho Fiscal;
c) eleger os membros da Diretoria
e os do Conselho Fiscal;
d) alterar ou reformar o Estatuto;
e) deliberar sobre assuntos e negócios de interesse da Companhia;
j) deliberar sobre proposta da Diretoria quanto a alienação de bens imóveis e constituição de ônus reais;
g) fixar a remuneração dos Diretores e dos membros do Conselho Fiscal;
hJ destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
i) aumentar o capital;
j) constituir empresas subsidlàrias ;
IJ conhecer "ex orncío': e deliberar
sobre decisões da Diretoria e recursos
interpostos por qualquer dos Duetores.
Art. 90 As Assembléias Gerais serão
presididas pelo Diretor Presidente da
CIBRAZEM, que designará um ou dois
secretários.
Paragrafc único. Na ausência do Diretor Presidente, as Assembléias Gerais serão presididas pelo Diretor Financeiro e, na ausência deste, pelo Diretor de Operações.
Art. 10. As Assembléias Gerais serão Ordinárias e Extraordinárias.
Art. 11. A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á dentro do prazo estabelecido pela Lei das Sociedades por
Ações, em local, dia e hora previamente fixados.
Art. 12. O prazo para convocação
da Assembléia Geral Ordinária será de
8 (oito) dias para a primeira convocaç ã o e de 5 (cinco)
dias para as convocações posteriores.
Art. 13. A Assembléia Geral Ordinária tomará as contas da Diretoria,
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examinará e discutirá o balanço e o
parecer do conselho Fiscal, sobre eles
deliberando.
parágrafo único. Após a deliberação
sobre os assuntos referidos, a Assembícía Geral elegerá, quando for o caso,
os membros da Diretoria e, em qualquer hipótese, os do Conselho Fiscal.
Art. ·14. A Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á mediante convocação da Diretoria para deliberar sobre
assuntos de interesse social.
CAPÍTULO V

Da Diretoria

Art. 15. A CIBRAZEM será adininístrada por uma Diretoria, composta
de um Diretor Presidente, um Diretor
Financeiro e um Diretor de Operações,
eleitos pela Assembléia Geral.
Art. 16. Compete à Diretoria 8. administração geral e permanente dos
negocias da sociedade, a execuçao das
deliberações da Assembléia Geral e
especialmente:
a) aprovar planos e programas (emtivos às suas atividades;
b) executar e fiscalizar os planos e
resoluções recomendadas pelos Puderes
Públicos para os quais sejam previamente destinados recursos específicos:
c) apreciar as operações comerciais
realizadas;
d) aprovar convênios, acordos e c..mtratos;
e) apreciar e aprovar planos, p-evisoes orçamentárias e orçamentos;
j) executar e fiscalizar os programas
e projetos aprovados;
g) aprovar projetos e normas técnicas, operacionais, comercíais, nnan.,
ceíras e de administração;
h) aprovar o regimento interno e o
regulamento de pessoal da Companhia;
i) aprovar o Quadro de pessoal, estabelecer normas de admissão atendido ao disposto no art. 26, parágrafo
único, letra f, do Decreto-lei número
200, de 25.2.1967.
j) arbitrar diárias e ajudas de custo
para os empregados inclusive para os
próprios Diretores;
1) fixar as tarifas operacionais da
companhia;
m) autorizar e aprovar a. aquisição e
alienação de bens, excetuando os Imó-
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veís, que deverão ter anuência da Assembléia Geral;
n) autorizar e aprovar a execução de
serviços;
o) determinar, quando julgar conveniente, a realização de concorrências e
tomadas de preços;
p) prover, até a realização da Assembléia Geral, as vagas de Diretores;
q) convocar a Assembléia Geral;
r) deliberar sobre os assuntos
que
lhe forem submetidos pelo Diretor Presidente ou outro Diretor;
s) submeter à Assembléia Gerai o
relatório, o balanço, e as contas de sua,
gestão, acompanhadas elo parecer do
Conselho Fiscal.
Parágrafo único. A Diretoria fixará
alçadas de decisão para cada um de
seus membros, delegando-lhes poderes
para praticar atos de sua competência.
Art. 17. O mandato dos Diretores,
brasileiros, será de 4 (quatro) anos,
podendo ser reeleitos e destituído.'> pela
Assembléia Geral.
Art. 18. Os Diretores, sob pena de
perda do mandato, terão domicilio efetivo no lugar da Sede da Companlua .
Art. 19. A Diretoria reunir-se-a, ordinariamente, pelo menos, uma vez
por mês, e extraordinariamente quando convocada pelo Diretor Presmente
ou pela maioria de seus membros.
Art. 20. A Diretoria deliberará, por
maioria, com a presença de todos os
seus membros.
Parágrafo único. Qualquer dos Diretores poderá recorrer das decisões da
Diretoria para a Assembléia Geral.
Art. 21. Os Diretores ínvesttr-se-ão
nos respectivos cargos mediante termo
lavrado em livro próprio.
Art. 22. Perderá o mandato o Diretor que deixar de exercer o seu cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, sem justo motivo.
Art. 23. Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, o
Diretor Financeiro responderá pela
Presidência.
Parágrafo único. Ausente ou impedido, também, o Diretor Financeiro,
responderá pela Presidência o Diretor
de Operações.

288

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 24. Em caso de ausência ou im
pedimento temporário do Díretoc Fi-

nanceiro ou do Diretor de Operações,
responderão pelas Diretorias, interina-

mente, outros servidores da

Compa-

nhia, especialmente designados pelo
Diretor Presidente mediante índtcaçãc

dos respectivos Diretores.
Parágrafo único. O servidor designado para responder cela Diretoria, na

forma deste artigo,' na i poderá res-

ponder pela Presídênc'a, nas hipóteses
previstas no art. 23 e seu parágrafo

único.
Art. 25. Em caso de vacância de cargo de Diretor Presidente, assumira, in-

terinamente, a presidência, o Diretor
Financeiro e, na ausência ou impedimento deste, o Diretor de Operações,
até que a Assembléia Geral eleja G seu

substituto, para complementação do
mandato.
Art. 26. Se a vacância se der nos
cargos de Diretores, o Diretor Pt esidente designará um servidor, para
exercê-lo, interinamente, até que a Assembléia Geral eleja o seu subanturo
para complementação do mandato.
Parágrafo único. O servidor desígnado, na forma deste artigo, não pnderá responder pela Presidência.
Art. 27. A Diretoria convócarà.. dentro de 30 (trinta) dias, uma Assembléia Geral Extraordinária para .J preenchimento dos cargos vagos.
Art. 28. Das reuniões da Diretoria
serâo lavradas, em livro próprio, atas
circunstanciadas sobre os trabalhos e
deliberações, assinadas pelos presente:!.
Art. 29. A remuneração mensal dos
membros da Diretoria será composta
de uma parcela fixa e outra variável,
a titulo de representação, e sera revista, anualmente, pela Assembléia
Geral Ordinária.
Art. 30. Compete ao Diretor Presidente dirrgir, orientar e coordenar os
negócios e serviços da Companhia. e,
especificamente:
a) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, em suas relações com
autoridades públicas e terceiros, podendo constituir procuradores;
b) superintender o expediente,
a
administração do pessoal, os serviços
gerais, podendo delegar poderes;

O) presidir as Assembléias Gerais e
as reuniões da Diretoria. dando execução às suas deliberações;
d) recorrer das decisões da Dtrczorla
para a Assembléia Geral;
e) admitir, designar, transfern , promover, elogiar e dispensar empregado
ou servidor; conceder licença e ferias,
e aplicar penalidade na forma de Regulamento e legislação cabível, pcdendo delegar poderes:
1) fixar o horário de trabalho ~ autorizar prorrogações, podendo delegar
poderes;
g) movimentar contas e valores, assinando com o Diretor Pinanceíro e na
ausência deste, com o Diretor de Operações, cheques, saques, ordens e recibos, certificados ou títulos de ações.
emitir ou endossar titulas cambiais cu
outros documentos representativos de
obrigações da Sociedade, podendo delegar poderes;
h) assinar, juntamente com o Diretor de Operações, os títulos representativos de mercadorias depositadas de
que trata o inciso III do artigo !)o do
presente Estatuto, podendo delegar
poderes;
i) assinar, com um dos Diretores. os
instrumentos de mandato;
j) coordenar as atividades dos Diretores e atribuir-lhes encargos;
l) firmar e rescindir contratos, juntamentecom o Diretor Financeiro,
quando aprovados pela Diretoria;
m) solicitar a requisição de servidores públicos civis e militares, autarquícos, inclusive de empresas públicas
e sociedade de economia mista, para
prestar serviços à Companhia;
Art. 31. Ao Diretor Financeiro CGrP-pete dirigir e orientar a administ.raçào
econômica, financeira e patrtmoruar da
Companhia e, especialmente;
a) auxiliar a coordenação dos trabalhos da Diretoria, do Conselho FiscaI e das Assembléias Gerais;
b) assinar, juntamente com 0 Diretor presidente, os documentos a que
se retere a alinea "1" do artigo 30;
c) coordenar a elaboração do orçamento anual da empresa e submete-la
à aprovação da Diretoria, supervtsionando a sua execução;
d) coordenar, nos aspectos económicos e financeiros a elaboração dos planos e programas da empresa.
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Art. 32. Ao Diretor de Operações
compete superintender o runcronamenta e a utilização das unidades armazenadoras e, ainda:
a) elaborar o projeto do regulamento interno dos armazéns e demais
unidades da empresa;
b) orientar
operações das Delegactas e urndades armazenadoras, zelando pela sua manutenção;
C) exercer o controle da docurnentação das unidades armazenadoras e
das mercadorias' nelas estocadas;
d) assinar, com o Diretor Prestucnte,
os documentos previstos no inctso -IJI
do Art. 5"', podendo delegar pouer es ;
e) coordenar, nos aspectos tecmcooperacionais, a elaboração dos planes e
programas da empresa.

as

CAPíTULO VI

Do Conselho Fiscal
Art. 33. O Conselho Fiscal é 00mposto de 3 (três j membros efetavos e
3 (três) suplentes, brasileiros natos.
residentes no pais, eleitos, anualmente, pela Assembléia Geral Ord.narfa.
os quais poderão ser reeleitos.
parágrafo único. A remuneraçac dos
membros do Conselho Fiscal será fixada, anualmente, pela Assembléia
Geral Ordinária que os eleger.
Art. 34., Em caso de vaga ou Impedimento, será o membro do Conselho
Fiscal substituído pelo suplente, mediante convocação do Presidente.
Art. 35. O Conselho Fiscal cem as
atribuições previstas na lei de êoctedades por Ações.
CAPÍTULO VII

Do Pessoal

Art. 36. O regime jurídico do pessoal da CIBRAZEM é o da Iegíalaçàc
do trabalho, sendo a Justiça Federal
a competente para julgar os díssrdios
Iaboríats, nos termos do Art. 110 ca
Constituição Federal, e na forma da
Lei n.s. 5.638, de 3 de dezembro de
1970.
Art. 37. O regulamento da Companhia estabelecerá normas quant-, ao
pessoal, dispondo sobre a adrruesão,
acesso, vantagens e regime díscípltnar.
Art. 38. Poderão prestar serviços a
CIBRAZEM os servidores públíccs re-

derais, estaduais, ou municipais, C1VJS
ou militares, inclusive autárquicos, de
empresas públicas, de sociedade de
economia mista, quando requísrtados,
de acordo com os casos previstos no
art. 13 do Decreto 61.776, de 24 L1e novembro de 1967.
Art. 39. Os Diretores, os membros
do Conselho Fiscal e os empregados da
CIBRAZEM. ao assumirem suas Icnçôes prestarâo declaração de bens,
anualmente renovada. Tal obngaçâo
é também extensiva aos funcionários
requisitados que venham a exercer
qualquer atividade na Sociedade.
CAPÍTULO VIII

Do exercício SOcial e dos resultados

Art. 40. O exercício social COIncidirá com o ano civil.
Art. 41. Os lucros, feitas as ccduções legais e estatutárias, depreciações e amortizações cabíveis, serão
postos à díspostção da Assembléia
Geral para a dístrrbuíção que JUlgar
conveniente, mediante proposta da
Diretoria.
Parágrafo único. A critério ue. As·
sembléia Geral poderão ser reservadas
percentagens para gratificaçao dos
membros da Diretoria, bem como coe
empregados.
CAP}:TULQ IX

Da Liquidação

Art. 42. A Companhia extinguir-seá e entrará em liquidação nos casos e
formas previstos em lei.
CAPíTULO
Da~

x

Disposições Gerats e Transuórias

Art,' 43. E' estipulada em Cr$ 100;00
(cem cruzeiros) a cauçâo dos Diretores.
que poderâc prestá-la mediante vinculação de titulas de responsabilidade do Tesouro Nacionar.
Art. 44. O mandato do Diretor Presidente, que terminara no dia J(; ne
outubro de 1973, fica prorrogado a,(.i;; o
dia da realização da primeira Assembíéta Geral Orrtmaría, posterior aquela
data.
Art. 45. Os mandatos do Diretor Financeiro e do Diretor de Operações,
eleitos em 30 de outubro de 1972, para
um período de 4 (quatro) anos, Itcam
prorrogados até a realização da' primeira Assembléia Geral Ordinária,
posterior aos seus términos.
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Art. 46. Os casos omissos, respeitada
a legislação vigente, serào decididos
pela Diretoria e pela Assembléia Ge-

ral, na esfera de sua competência.

DECRETO NQ 71.989 -

DE

26

DE

MARÇO DE 1973

Promulga o ACOTdo sobre Salvamento
de Astronautas e Restituição de Astronautas é de Objetos J..tmcatios ao
Espaço Cósmico.

fine", da Lei n.v 91, de 28 de egosto de 1935, combinado com o artigo
1.9, "in fine", do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 5<l.517, de 2 de
maio de 1961, a Fundação dos Sócios
do Rotary Club do Rio de Janeiro,
com sede no Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílía, 26 de
março de 1973;
152.9 da Independência. e 85.9 da
República.

O Presidente da República

EMÍLIO G.

Havendo SIdo aprovado, pelo Decre-

Alfredo Buzaid

to Legislativo nv 80, de 4 de dezembro
de 1972, o Acordo sobre Salvamento
de Astronautas e Restltuiçâo de Astronautas e de Objetos Lançados ao
Espaço Oósrruco, concluído em Londres, Washington e MOSCOJ, a 22 de
abril de 1968;

E havendo o referido Acordo entrado em VIgor, para o B"~.sH, em 27
fevereiro de 1973, data em que r-uam

depositados os instrumentos brasileiros
de adesão :'1aS citadas caprtais ;
Decreta que o Acordo, apenso por
tradução ao presente
Decreto, seja
executado e cumprido tão mtau-amenta
como nele se contém.
Brasilia, 26 de março de 1973;
1529 da Independência e 8&? da
República.
EMiLlO G. MÉDICl

Mário Gibson .acrcocc

o acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D O de
27-3-73.
DECRETO N.'" 71.990 MARÇO DE 1973

DE

26

DE

Declara de utilidade pública a Fundaçao dos Sócios do Rotary Club
do Rio de Janeiro, com secte no Rio
de Janeiro, Estado da Guanabe,ra.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -artigo
81, item IH, da Constituição, e atendendo ao que consta do processo MJ7.42fi, de 1973, decreta:
Art. 1.Q E' declarada de utilidade
pública, nos termos do ar-tigo 2~Q, "in

DECRETO

MÉDICI

N.O 71.991
MARço DE 1973

DE

26

DE

Cria e suprime Agências de
Capitanias de Portos

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com o artigo 9.9 do Regulamento para as Capitanias de Portos, aprovado pelo Decreto n.v 50.059,
de 25 de janeiro de 1961, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas as seguintes Agências, com subordinação às
correspondentes Delegacias ou Capitanias de Portos, na forma do disposto no § 2.°, do artigo 8.°, do Regulamento para as Capitanias de Portos:
a) na jurisdição de Capitania dos
Portos dos Estados do Amazonas, Acre
e Territórios Limítrofes:
~ Agência. de Oaracaraí:
b) na jurisdição da Capitania dos
Portos do Estado de São Paulo:
~ Agência de Barra Bonita;
c) na jurisdição da Capitania dos
Portos do Estado do Rio Grande do
Sul:
~ Agência de Tramandai;
d) na jurisdição da Capitania dos
Portos do Estado do Maranhão:
- Agência de Arari; e
e) na jurisdição da Capitania dos
Portos do Estado do Ceará:
- Agência de Camocim.
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Art. 2.° Ficam suprimidas as seguintes Agências:
a) Agência
de São Felipe e de
Uaupés - na jurisdição da Capitania
dos Portos dos Estados do Amazonas,
Acre e Territórios Limitrofes;

b) Agências de Marabá, de Bragança. (Vizeu) e de Santo Antônio do

na jurisdição da Capitania dos Portos do Estado do Pará e
Amapá;

Oíapoque -

c) Agência de Rosário - na jurisdiçao da Capitania dos Portos do Estado do Maranhão;
d) Agência de Neópolis na jurisdição da Capitania dos Portos do
Estado de Alagoas;
e) Agências de Canavieiras e de
Nazaré - na jurisdição da Capitania
dos portos do Estado da Bahia;
j) Agência de Itapemirfm - na jurisdição da Capitania dos Portos do
Estado do Espírito Santo;
g) Agência
de Santa Vitória do
Palmar - na jurisdição da Capitania
dos Portos do Estado do Rio Grande
do Sul;
h) Agência de Porto Esperança na jurisdição da Capitania dos Portos
do Estado de Mato Grosso; e
i) Agência de Barra na jurísdlçâo da Capitania Fluvial dos Portos
do Rio São Francisco.

Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N." 71.992 - DE 26 DE
MARÇO DE 1973
Dtscipiina a aplicação das despesas
de administração do Fundo de Lzquidez da Preoiâénctà Social e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e
atendendo ao disposto no Decreto
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n." 69.014, de 4 de agosto de 1971, deereta:
Art. L" As despesas de admtnístração do Fundo de Liqüidez da Previdência Social (FLPS) e de reaparelhamento das Secretarias da Previdência Social (SPS) e de Assistência
Médico-Social (SAMES), do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
serão custeadas com os recursos de
que trata o ~ 2.", do artigo 34, da Lei
n." 4.863, de 29 de novembro de 1965.
Art. 2.° Para os efeitos deste Decreto, as despesas mencionadas
no
artigo 1.0 compreendem as destinadas.
a equipamentos, instalações e material permanente, bem assim a retribuição de serviços e trabalhos de natureza executiva variável referentes,
ao planejamento, coordenação e controle administrativo. que não possam.
ser atendidos com os recursos orçamentários postos à disposição daquelas Secretarias.
Art. 3.° Após deduzidas as despesas bancárias e outras de caráter
compulsório relacionadas com a administração do Fundo de Liquidez da.
Previdência Social, serão atribuídos à
Secretaria da Previdência Social e a
Secretaria de Assistência Médico-Social, respectivamente, setenta por
cento e trinta por cento do saldo re-·
sultante.
Art . .4.° No orçamento do Fundo,
de Liquídez da Previdência Social
constarão os recursos destinados a.
atender, na forma do que dispõe o
presente Decreto, as despesas refe-.
rentes à Secretaria da Previdência
Social, consignando, ainda, as -dota-ções a serem transferidas à Secretaria de Assistência Médico-Social para.
os mesmos fins.
Art. 5.° A Secretaria de Assistência Médico-Social elaborará orça-.
menta próprio, a ser aprovado peloMinistro do Trabalho e Previdência
Social, no qual serão consignados os .
recursos aludidos no artigo anterior e
o plano de sua aplicação.
Art. 6.° Caberá à Secretaria de
Assistência Médíco-Socral elaborar a
prestação de contas dos recursos que
lhe forem transferidos na forma co
presente Decreto, encaminhando-a ao
Tribunal de Contas da União, na forma das disposições vigentes.
Art. 7." Este Decreto entrará emvigor na data de sua
puoücacão..

aros
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revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1973;
152." da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETOS NQs 72.993 e 71.994

.Ainda não foram publicados no D.O.
DECRETO N." 71.995 -

DE

26

DE

MARÇO DE 1973

Retiistríõui cargos com 08 respectivos
ocupamee, e dá outras providências
O Presidente da República, usando

-uas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIL da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arti.gos 99, § 2.", do Decreto-lei n." 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e 2.°, do
Ato Complementar n." 52, de 2 de
.maío de 1969, decreta;
Art. 1.0 Ficam redistribuídos os

.seguíntes cargos com os respectivos
ocupantes, na forma abaixo Indí-cada:
I - do Quad1'o de Pessoal - .Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para idênticos Quadro e
.Parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um cargo
-de Engenheiro Agrônomo, código ....
'TC-101. 22. C, ocupado por Rita de
-Cássia Rangel de Lacerda. mantido o
regime jurídico da servidora;
II - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Educação e Cultura para Idêntico
.Quadro da Escola Técnica Federal do
Amazonas, um cargo de Professor
.de Ensino Agrícola Básico, código
EC-50B-19, ocupado por Evanir Herculano Barroso, mantido o regime
. jurídico do servídor ;
lI! - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente _ do Ministério da
Educação e Cultura para o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal de Goiás, um cargo de Médico,
, código TC-B01. 22. B, ocupado por
Farjala Sebba mantido o regime jurídico do servidor;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Educação e Cultura para Idêntico

Quadro da Escola Técnica Federal
Celso Suckow da Fonseca, um cargo
de Professor de Ensino Industrial
Técnico, código EC-506.19, ocupado
por Hermínío Funari Lúcía, mantido
o regime jurídico do servidor;
V - do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal da Paraíba
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério da Educação e Cultura, um cargo de Almoxarife, código AF-101.14.A, ocupado por
Waldete Cavalcante de Albuquerque,
mantido o regime .lurtdíco da servidora;
VI - do Quadro Único de Pessoal
da Universidade Federal do Paraná
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Educação e cultura, um cargo de Inspetor de Alunos, código EC-204. 9. A,
ocupado por Otília Maria Wolff da
Silva, mantido o regime jurídico da
servidora;
VI! do Quadro de Pessoal
Parte Permanente do Departamento Administrativo do Pessoal Civil para idênticos Quadro e Parte do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, um cargo de Técnico de
Administração,
código AF-601. 22. C,
ocupado por Carlinda Garcia Ferreira mantido o regime juridico da servidora;
VlII -r- do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil para o
Quadro Único de Pessoal da Unlversidade Federal Rural do Rio de Janeiro. um cargo de Bibliotecário, código
EC-lOl. 20. B, ocupado por Neide Ramirez Deleito Barbosa, mantido o regime jurídico da servidora;
IX - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto Nacional de Previdência Social para
idêntico Quadro do Ministério da Fazenda, um cargo de Tesoureiro-Auxiliar de P Categoria. ocupado por
vttonnc Freire Sobrinho, mantido o
regime jurídico do servidor;

o

o

o

X - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correias e
Telégrafos. atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Qua~
dro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Aeronáutica:
a) um cargo de Escrlturário, código AF-202 .10. B, ocupado por Luciola
da Silva Souza;

.Afros rio
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b) um cargo de Escriturário, código AF-202. 8. A, ocupado por Uacir de
Oliveira Lima; e
c) um cargo de Motorista, código
CT-401.8.A, ocupado por Waldemar
Medeiros da Silva;
XI - do Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério das Minas e
Energia:
a) um cargo de Armazenista, código AF-I02.8.A, ocupado por Elza de
Holanda Aguiar. mantido o regime
jurídico da servidora;

b) um cargo de Datilógrafo. código AF-S03. 7. A, ocupado por Carlos
Jader veloso.. mantido o regime jurídico do servidor;
XII - do Quadro de Pessoal _
Parte Permanente - do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas para idênticos Quadro e Parte do
Ministério das Minas e Energia, um
car?"o de Oficial de Administração,
código AF-201.14.B, ocupado por Maria Augusta de Lima Sampaio, mantido o regime j uridico da servidora;

XIII - do Quadro de Pessoal _
Parte Permanente - do Ministério da
Justiça para idênticos Quadro . e Parte do Departamento de Policia Federal, um cargo de Serviçal, código
GL-I02.S.A, ocupado por Francisco
Luiz Zima;
XIV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro único de Pessoal da Universidade
Federal de Goiás, um cargo de Estafeta, código CT-204. 7. A, ocupado
por Ronaldo Pedroso de Moraes,
transformando - o,
simultaneamente,
em Auxiliar de portaria, código GL303.7.A.
Art. 2.° Fica retificado para Sebastião Pereira Gomes o nome do
ocupante do cargo de Ajudante de
Restaurante, código A-51l.7, redistribuído do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar - do Ministério do Tra-

balho e Previdência Social para o
Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande daNorte, através do Decreto n." 70.651,
de 30 de maio de 1972. publicado no
Diário Ojicial do dia 31 seguinte.
Art. 3.° O disposto neste decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 4.9 Os ocupantes dos cargos.
ora redíatríbuídos continuarão a perceber 'seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os
orçamentos dos órgãos para onde toram os cargos movimentados consignem os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.° Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1.0 serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, aos órgãos de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 26 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Attredo Buzaid
, José Flavio Pécora
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti
Hygirw C. Corsetti
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DECRETO N° 71. 996 -

DE

27

DE

MARço DE 1973

outorga a Ernesto José Annoni concessão para o aproveztamento hidráulico de um trecho do no Sepultura Grande, no Estado do Rio
Grande do SuL

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81 item IH, da Constituição, e nos
t-ermos dos artigos 140, letra a e 150 do
Código de Águas, decreta:
Art. 10 E' outorgada a Ernesto José
Annoní concessão para o aproveitamento hidráulico de um t-recho do rio

Sepultura Grande, situado no Mur..icipio de Sarandi, Estado (10 ~"' ....n anoe
do SuL não conferindo o presem.e ti-

tulo delegação de Poder Público ao
concessronarro .
Art. 2" O aproveitamento se destina
produção de energia elétrica para

:ExECUTIVO

da concessão, sua renovação, medtanr.e as condições rtue vierem a ser estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo
p-razo, sua desistência.
§ l° No caso de desistência, fica a
critério do Poder Concedente exrgrr
que o concessionário reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu primitivo estado.
§ 2° Compete ao concessionàrto provocar que o Governo da União, titular
do domínio das águas, se manifeste,
nos dois (2) anos que antecede m ;J
fim do prazo de vigência la concessão, sobre seu interesse ou não pela
reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do mesmo prazo.
este pronunciamento ao Poder Concedente.
Art. 7° O presente Decreto entrará
em vigor na data da sua pubheaçâo,
revogadas as disposições em corr.rúrio.

à

uso exclusivo do concesstonarto.

que

não poderia fazer cessão a terceiros,
mesmo a ntuío gratuito.
Parágrafo único. Não se .sm.preende na proibição deste artigo o fornecimento de energia aos associacos do
concessionárto e vilas operarias de
seus empregados. quando construi-ias
em terrenos de sua propriedade.
Art. 3° O .concesstonàrto fica obrigado a cumprir o disposto no Codtgo
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 4° O concessionário concluirá
as obras no prazo fixado no despacho
de aprovação do projeto, executandoas de acordo com o mesmo, com as
modificações que forem autorizadas,
se necessárias.
§ 1° O concessionário ficará sujeito
as penalidades previstas no Código de
Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos, pela mobservâncra do prazo
fixado.
§ 2_° O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado por ato do Dir-etot-Geral do Departamento Nacíonal de Aguas 3 Energia Elétrica, do
Mirustérío das Minas e Energia.
Art. 5° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos,
Art. 6° Fica o concessíonárto obrtgado a requerer ao Governo Federal,
nos seis (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vtgêncía

Brasília, 27 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N° 71. 997
MARÇO DE

DE

27

DE

1973

Concede a Indústrias Brasileiras de
Artigos Refratários S. A. - IBAR
o direito de lavrar argila no Município de Soleeopocis, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nOS
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art.

1° Fica outorgada a Indús-

tna- Brasileiras de Artigos Refratários S. A.

~

lBAR concessão para

la vrar argila -m terrenos de sua pro-

priedade e de Jose de Souza. Prado,
Jose Cardoso de Almeida e outros no
lugar denominado Bairro do Serrote
Distrito' e Município de Salesópolis,
Estado de São Paulo, numa área de
cento e sessenta e um hectares doze
ates e dois cent.iares (161,1202 ha) ,
delimitada por um polígono irregular
que' tem um vértice a setecentas e
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trinta e cinco metros e sessenta e
quatro centímetros (735,64m), no rumo verdadeiro de oitenta e quatro
graus quarenta e um minutos noroeste (84°41'NW), do centro da ponte
sobre o Rio Paraitlnga na estrada
Salesópohs - Santa Branca, passando por Capela Nova e Rerr.édios e os
lados a pa-rtir desse vértice, os seguintes comprimentos verdadeiros:
duzentos e vinte e sete metros e onze
centímetros (227,11m), sul (S); dois
mil trezentos e nove metros e setenta
e que tro centímetros (2. 309,74m), eSte (E); trezentos e quarenta e três
metros (343m), norte (N); duzentos
e cinquenta e quatro metros e setenta e oito centímetros (254,78m),
este (E); trezentos e quarenta metros (340m), norte (N); duzentos e
noventa e cinco metros (295m), oeste
(W); cento e quarenta e oito metros C148m) , sul (8); novecentos e
quinze metros (915m), oeste (W);
duzentos e três metros (203m), sul
(S);
trezentos _. e.,_, oitenta metros
(380m), oeste (W); trezentos e vinte
e três metros (323m), norte (N); trezentos e noventa e cinco metros
(395m), oeste (W); setecentos e oitenta e três metros (383m), norte
(N); cento e cínquenta e cmco metros (155m), este (E); quatrocentos
e dezesseis metros (416m), norte (N);
quatrocentos e oitenta e cinco metros (485m), oeste (W); oitocentos e
noventa e nove metros (899m), sul
(8); cento e noventa e dois metros
e quinze centímetros (192,15m), este
(E); quinhentos e sessenta e cinco
metros (565m), sul (8); cento e oiTenta e um metros e sessenta e sete
centímetros C181,67m), oeste (W);
cento e sessenta e dois metros e oitenta e nove centimetros (162,89m),
su (8); duzentos e sessenta metros
(260m), oeste (W). Esta concessão é
outorgada
mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineraçào, além de outras constantes do
n esmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo úmco. Esta -ioncessâo
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
de abril de 1965. da Comissão Nacíona.í de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
o., crtbutos devidos à União, em cum-

primento do disposto no Decreto-lei
numero 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão para
la vrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66. do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CDNPM -

9955-66).

Brasília, 27 de março de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 71. 998 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede a Companhia Brasileira de
Alumínio o direito de lavrar bau·
xita no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item IIJ, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio concessão para lavrar bauxita em terrenos
ae sua propriedade e de Gerson Andrade Junqueíra rOS lugares denominados Campo da Cruz, Campo do
óleo, Distrito e Municipío de .PoÇOS
de Caldas, Estado de Minas Gerais,
numa área de quatrocentos e quarenta e CinCO néctares sessenta e sete
ares e setenta centrares (445,6770ha.),
delimitada. por um polígono rrregular, que tem um vertice a mil ouzentos· e dezenove metros e Lrtnta
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centímetros (1.219,30m), no rumo
verdadeiro de oitenta e dois graus
cinquenta e oito minutos noroeste
(82°58'NW,I, do canto sudoeste (SW)
da Casa Retiro das Tábuas e os lados a partir desse vértice. osseguintes rumos verdadeiros: seiscentos e
quarenta e cinco metros (645m), oeste (W); mil e oitenta e cinco metros
(1.085m), norte IN); cento e setenta
e cinco metros 075m), oeste (W);
quatrocentos e dez metros (410m),
norte (N) ~ _quinhentos e setenta e
cinco metros (575m), leste (E); duzentos e noventa e cinco metros
(295), norte iN); setecentos e quarenta e cinco metros (745m), leste
(E); novecentos e
setenta e cinco
metros (975), norte
(N); duzentos
e noventa e três metros (293m), oeste
(W); seiscentos
e quinze metros
(615m), norte (N); trezentos e noventa metros (390m), leste (E); quatrocentos e oitenta e cmco metros
(485m), sul (S); seiscentos e quarenta e cinco metros (645m), leste (E);
quatrocentos e cinquenta e cinco metros (455ni), sul (S); quinhentos e
'noventa e cinco metros (595ml, leste
(E); mil quinhentos e cinquenta metros (1.550m), sul (8); mil trezentos
e cinquentae, cinco metros (1.355m),
oeste (W); duzentos e trinta e cinco
metros e trinta centímetros (235,30m)
sul (8); oitocentos e vinte e um metro: ,e· quarenta e sete centímetros
(831,47m), trfnta e CInco graus emquenta e seis minutos sudoeste
(35°56'SW). Esta concessão é outorgada mediante as condições' constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
parágrafo Umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
de abril de ]965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° o concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
nos termos da lei, os' tributos devidos
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
á

Art. 3° Se o concessionárfo não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,

na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

9031-66).

Brasília, 27 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República,
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

)i0 71.999 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede a Mmeração Satélite Limitada o. direito de lavrar jluorita no
Municipio de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item III, da Constttuição, nOS
termos do Decret-o-Iei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Afi;. 1° Fica outorgada a Mineração Satélite Limitada concessão para
lavrar fluorita em terrenos de propriedade de 'I'arcísio Bitencourt, Ciro
Bitencourt e outros, no lugar .renominado Cachoeira Feia, Distrito e
Município de Pedras Grandes, Estado
de Santa Catarma, numa área de
quarenta e quatro hectares e setenta
ares (44,70 ha.), dehrmtada por um
polígono Irregular, que tem um vértice a mil seiscentos e setenta e seis
metros e oitenta e dois centímetros
O.676,82m), no turno verdadeiro de
setenta e um graus dois minutos nordeste (710 0 2 ' N E ) , da Capela São José
e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e dezessete metros e
cinquenta centímetros (117,50m), este
(E); trinta e nove metros e sete cen-

Afl'OS
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timetros (39,07 m) , norte (N) no
venta e dois metros e cinco centímetros (92,OSm), este lE); trinta e nove
metros e sete centímetros (39,07m),
norte (N); noventa e dois metros
e cinco centímetros (92,OSm), este
(E); trinta e nove metros e sete centímetros (39,07m), norte (N); oitenta e dois metros e oitenta e quatro
centímetros (82,84m), este (E); setenta e quatro metros e vinte e quatro
centimetros <74,24m), norte (N); noventa e dois metros e cinco centímetros (92,OSm), este lE); trinta e nove
metros e sete. centímetros l39,07m).
norte (N); -noventa e dois metros e
cinco centímetros (92,OSm), este (E);
trinta e nove metros e sete centímetros l39,07m), norte (N); noventa
e dois metros e cinco centímetros
(92,OSm), este (E); trinta e nove metros e sete centímetros l39,07m), norte (N); cento e oitenta e quatro metros e dez centimetros (l84,10m), este
(E); trmta e nove metros e sete centímetros (39,07m), norte (N); noventa e dois metros e cinco centímetros (92,OSml, este (E); trinta e nove metros e sete centímetros (39,07),
norte (N); noventa e dois metros e
.cinco centímetros ( 92,OSrh), este
(E); trinta e nove metros e sete centímetros (39,07mJ, norte (N); noventa e dois metros e cinco centímetros
(92,OSm), este (E); trinta é nove metros e sete centímetros (39,07m), norte (N); noventa e dois metros e cinco centímetros (92,Osml, este (E);
trinta e nove metros e' sete -centímetros (39,07 m j , norte (Ni ; noventa e
dois metros e cinco centímetros ....
(92,OS mj , este (E); trinta e nove
metros e sete centímetros (39,07m),
norte (N); noventa e dois metros
e cinco centímetros (92,05 m) , este
(E); trinta e nove metros e sete
centímetros (39.07 m) , norte ~N);
quarenta e seis metros e dois
centímetros (46,02m), este (E); setenta e sete metros e cinquenta e
quatro centímetros (77,S4m), norte
(N); vinte e quatro metros e sessenta
e dois centímetros (24,62m), oeste
(W); noventa e dois metros e cinco
centímetros (92,OSm), norte (N);
trinta e nove metros e sete centímetros (39,07m), oeste (W); noventa e
dois metros e cmco centímetros
(92,05m), norte t N) : trinta e nove
metros e sete centímetros t39,07mJ,
oeste (W); noventa e dois metros e
cinco centímetros (92,OSrn), norte
(NJ; cento e três metros e cinquenta
centímetros (103,SOm), oeste (Wl;
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vinte e sete metros e trinta e sete
centimetros (27,37ml, sul (5); noventa e dois metros e cinco centimetros
(92,OS m) , oeste (W); trinta e nove
metros e sete centímetros t39,07rnJ,
sul (5); noventa e dois metros e cinco centimetros (92,OSm), oeste (Wl
trmta e nove metros e sete centímetros (39,07m) sul (5); noventa e
dois metros e cinco centímetros
(92,OSm), oeste (Wl; trínta e nove
metros e sete centímetros (39,07), sul
(5); noventa e dois metros e cinco
centímetros (92,05m), oeste (W);
trinta e nove metros e sete centímetros (39,07m), sul (8); noventa e dois
metros e cinco centímetros (92,OSm),
oeste (W); trinta e nove metros e
sete centímetros (39,07rn), sul (8);
noventa e dois metros e cinco centímetros (92,05 m) , oeste (W); trinta
e nove metros e sete centímetros
(39,07m), sul (8); noventa e dois
metros e cinco centímetros (92,OSm),
oeste (W); duzentos e setenta metros
e noventa centímetros (270,90m). sul
(8); noventa e dois metros e cinco
centímetros (92,OSm), oeste (W);
trinta e nove metros e sete centímetros (39,07m), sul (8); noventa e
dois metros e cinco centímetros
(92,05m), oeste (Wt ; trmta e nove
metros e sete centímetros (39,07m)•
sul (8); noventa e dois metros e cinco centímetros (92,05m), oeste (W);
trinta e nove metros e sete centímetros (39,07m), sul (8); noventa e
dois metros e cinco centímetros
.
(92,05 mj , oeste (W); trinta e nove
metros e sete centímetros (39,07 mj ,
sul (8); noventa e dois metros
e cinco centímetros (92,OS mj , oeste
(W); trinta e nove metros b sete
centímetros (39,07 m) , sul (8);
noventa e dois metros e cinco centímetros (92,OSm). oeste (W); trinta
e nove metros e sete centímetros
(39,07m), sul (8); quarenta metros e
dez centímetros (40,10m), oeste (W);
cento e sessenta e oito metros e setenta e três centímetros (168.73m),
sul (8). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos: 44; 47, -e suas alíneas. e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo trmoo. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
J
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de abril de 1965, da Comissão Naciona! de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 3° Se o concesstonárfo não
cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá

por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
lDNPM - 8844-66).
Brasília, 27 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MtDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.000 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede à Companhia Estanífera do
Brasa o direito de lavrar petalita e
feldspato no Município de ttmoa,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
~1, Item III da Constituição. nos termos do Decreto-lei n- 227, de 28 íe fevereiro de 1967 (Código de Mideração),
alterado pelo Decreto-lei n'' 313 de 14
de março de 1967, decreta:
Art. 1" Fica outorgada
Compa..
nhia Estanífera do Brasil concessao
para lavrar petalita e feldspato em
terrenos de propriedade de Maríal
Humberto Timo no lugar denominado
Fazenda Brejo, Distrito e Muntcípío
de Itinga, Estado de Minas Gerais numa área de trezentos e doze hectares
(312 haj , delimitada por um retângula que tem um vértice a mil e trinta
e cmco.metros (l.035m), no rumo ver-
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dadeiro de oitenta e um graus trinta
minutos sudeste (81°30'SE), do canto
leste (E) da sede da Fazenda Brejo e
os lados divergentes desse vértice, Os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e trezentos metros ....
(1.300m), norte (N); dois mil e quatrocentos metros (2.400m), oeste (W).
Esta concessão e outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas anneas. e 51. do Código de
Míneraçào, além de outras constantes
do mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fi~
ca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resolução n- 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessíonàr ío fica onngado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão para Iavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos aeügos 65 e 66 do CÓdIgO
de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto. que será transcrtto no Livro C - Registro d0S Decretos de Lavra, do Departamento Naclonal da Produção Mineral, do Mtnístérío das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
(DNPM ~ 9.135-67).
Brasilia, 27 de março de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Junior

ê.

DECRETO N° 72.001 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede à Empresa de
Mineração
Breiiio Limitada o direito de lavrar
areia quartzosa no Município de
Barueri, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o' artr-
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go 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Empre.,
sa de Mineração Brejâo Limitada,
concessão para lavrar areia q uartzosa
em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Sitio Tamboré ou
Mutinga, Distrrto e Munícípío de
Barueri, Estado de São Paulo, numa
área de dezenove hectares, noventa
e dois ares e dez centrares (19,9210ha),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a vinte e um metros e dois centímetros (21,02m), no
rumo verdadeiro de dezenove graus
nove minutos noroeste 09°09'NW),
do marco número três (3) do Decreto
de lavra número sessenta e cinco mil
oitocentos e quarenta e quatro
.
(65.844), de onze (1), de dezembro
de mil novecentos e sessenta e nove
(1969) e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprrmentos e rumos verdadeiros: setenta metros
(70m), oeste (W); setenta metros
170m). norte (N); cínquenta metros
(SOm), oeste (W); setenta metros
(70m), norte (N); sessenta metros
(60m), oeste (W); setenta e quatro
metros (74m), norte (N); cinquenta
metros (50m), oeste (W); cem "11etros (11m), norte
(N); cinquenta
metros (SOm), oeste (W); cento e vinte metros 020m), norte (N); quarenta e cinco metros (45m), oeste (W);
setenta metros (70m). norte (N);
trinta e cinco metros (35m), oeste
(W); sessenta metros (60m), norte
(N); cinquenta metros (SOm). oeste
(W>; cínquenta metros (SOm), norte
(N); trinta e sete metros (37m), oeste
(W); quarenta' metros (40m), norte
(N); trinta metros (30m). oeste (Wl;
quarenta metros (40m), norte (N);
sessenta e sete metros (67m), leste
(EJ; quarenta metros (40m), sul (S);
noventa metros
(90ro), leste (E};
trinta metros (30m), sul (S); quarenta
metros (40m), leste (E); oitenta e
quatro metros (34m), sul (S); cento
e dez metros (110m), leste (E); 01tenta metros (30m), norte (N); cento
e setenta metros (170m), leste (E);
quarenta metros (40m), sul (8); cinquenta metros (SOm), leste (E); cento e cínquenta metros U50m), sul
(S); cmquenta metros (SOm), leste
(E); cento e cinquenta metros
.
U50m), sul (8)"; sessenta metros
(60m). leste (E); 'cento e dez metros
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(110m), sul (S); sessenta metros (60
mj, oeste (W); setenta metros (70m),

sul (8); cínquenta metros (SOm),
oeste (W); sessenta metros (60m), sul
(8); cinquenta
metros (SOm), oeste
(W) quarenta metros (40m), sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alienas. e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo úmco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 3° Se o concessionãno não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão .sujettas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

813.269-68).

Brasília, 27 de março de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leüe Júnior

DECRETO N° 72.002 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede a Mineração Lapa Vermelha Limitada o direito de í-iorar
calcário e calcita no Municipio de
Pedro Leopoldo, Estado de Minas

Gerais,

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o arta-
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go 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 <Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei número 318, de 14 de março de

1967, decreta:

Art. 1.0 Fica outorgada a Mineração Lapa Vermelha Limitada conces-

são para lavrar calcário e calcita em

terrenos de propriedade de Geraldo
França Simões, no lugar denomina-

do Fazenda do Quilombo, Distrito e
Município de Pedro Leopoldo, Estado
de Minas Gerais, numa área de du-

zentos e onze hectares, vinte e um
ares e cinqüenta e três centiares
<211,2153 ha.l, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e quatro metros
(404m) ) no rumo verdadeiro de nove graus trinta e dois minutos nordeste (0032'NE), do canto noroeste
(NW), da antiga sede da Fazenda do
Quilombo e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e quarenta e quatro metros 344m), norte
(N); noventa e seis metros (96m), oeste (W); quatrocentos e onze metros
(41lm), norte (N); quinhentos e vinte metros (520m), este (E); cento e
CInco metros (l05m), sul (8); cento e cinqüenta e sete metros (157m),
este (E); trezentos e oitenta e um
metros (381m), norte (N); duzentos
e sessenta e oito metros (268m), oeste
(W); cento e quarenta e três metros
(l43m), norte (N); quatrocentos e
oitenta e um metros (481m), oeste
(w); trezentos
e dezenove metros
(319m). sul (8): seiscentos e oitenta
e nove metros (689m), oeste (W); cento e sessenta metros U60m), sul (8);
duzentos e noventa e três metros
(293m), oeste (W); trezentos e cínquenta e nove metros (359m), sul (8);
trezentos e noventa metros (390m),
oeste (W); quatrocentos e noventa e
quatro metros (494), sul (S); duzentos f' vinte e cinco metros (225m), este (E); trezentos e seis metros (306m)
sul (S); cento e dezoito metros (118)
m) , oeste (W); cento e dezesseis metros (l16m), sul (8); duzentos e oitenta e um metros (281m), oeste (W);
cento e trinta e seis metros (136m),
sul (8); cento e seis metros (106m) ,
este (E); quatrocentos e sessenta e
seis metros (446m), sul (S); duzentos
e onze metros (211m), este (E); du,
zentos e sete metros (207m), sul (8);
duzentos e vinte e cmco metros ....
(225m), este (E); trezentos e quatro
metros (304m), norte (N); cento e

trinta e cinco metros Clâõm), este
(E); duzentos e cinquenta e seis metros (256m), norte t Nj ; cento e doze
metros (112m), este (E); duzentos e
trinta e quatro metros (234m), norte
(N); cento e seis metros (106m), este
(E); cento e setenta e nove metros
079m), norte (N); setenta e oito
metros (78m), este (E); trezentos e
quarenta e um metros (341m), norte
(N); duzentos e quarenta e sete metros (247m), este (E); setenta e cinco metros (75m), norte (N); quatrocentos e noventa e quatro metros
<494m), este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Oruco , Esta concecsão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concesslonárto fica obrigado a' recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprtmento do disposto, no Decreto-lei
número 1.038, de 21 de outubro
de 1969.
Art. 3° Se o concessionár-ío não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárfo.
(DNPM -

809.637-68).

Brasilia, 27 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 72.003 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede à Empresa de Desenvolvimento de Recursos Minerais
.
"CQDEMIN" S. A. o direito de lavrar minério de níquel no MUnlcípzO
de Niqueuuuiía Estado de Goiás.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confetre o artigo 81, item IH, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei n« 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineracào). alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, cecreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Empresa
de Desenvolvimento doe ReCUTSOS Minerais "CODEMIN" S.A. concessão
para lavrar minério de níquel em terrenos de sua proprrenade no lugar denominado Fazenda Imburana ou Jataí, Distrito e Munícípro de Níquelândia, Estado de Goiás, numa área. de
cento e cinqüenta hectares (150) ha),
cenmitaua por um retanguío, que sem
um vértice à quatrocentos e trinta
metros t 430m), no ru mo verdadeiro de
setenta graus trinta minutos sudoeste
(70930' SW), da barra do Córrego dos
Amigos com o Córrego Capâc e os )é\dos divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil metros (l.OOOm), sul (6);
mil e quinhentos metros (1.500m),
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração, além ue outoras constantes do mesmo Código, não
expressamente
mencionadas
neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963. e
da Resolução n'' 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem. a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula. na.
forma dos artigos 65 e 66, do CÓdIgO
de Mineração.

Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra. na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra. do Departamento Nacíonal da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

490-67).

Brasília, 27 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. \Il.EDIcr

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 72.004 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede à Empresa de Desenvolvimento de Recursos Minerais "Cotiemm" S.A. o direito de lavrar
mmério de niquei no Município de
Niquelândia, Estado de Goiás.

O Presidente d"t República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Píca outorgada à Empresa
de Desenvolvimento de Recursos Minerais - "CODEMIN S. A. concessão
para lavrar mínerío de níquel em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Fazenda Tabolelro da
Cruz ou Pires, Distrit-o e Município
de Níquelândia, Estado de Goiás.
numa área de quatrocentos hectares
(400 ha.), delimitada por um quadrado, que tem um vértice a mil e setecentos metros (1. 700m). no rumo verdadeiro de doze graus trinta minutos
sudeste (12° 30' SE), da confluência
dos córregos Pires e Buriti Grande e
os lados divergentes desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000m).
oeste (W); dois mil metros 2.000m),
sul (S). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
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constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionados neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução TI. 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrIgado a recolher aos cofres públicos,
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
D." 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrita no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário ...
O

(DNPM-491_67l.

Brasília. 27 de março de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 72. 005 MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede a Colcáreo Bonança Ltda .•
o direito de lavrar dolomita no Município de Ipeúna, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1." Fica outorgada a Calcáreo
Bonança Ltda. concessão para lavrar
dolomita em terreno de propriedade
de Orides Vianna, herdeiros de .an-

gelo Vianna, Aristides Vianna e AIzira Vianna no lugar denominado
Bairro das Caieíras. Distrito e Município de Ipeúna, Estado de São Paulo,
numa área de cento e setenta e sete
hectares e cinqüenta e dois ares
(177,52 ha.) delimitada por um polígono irregular. que tem um vértice
inicial na confluência do Córrego Barreiro com o Rio Passa Cinco e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e trinta metros
(l30m), oeste (W); duzentos e sessenta e dois metros e cinqüenta centímetros (262.50m). norte (N); cento
e trinta e cinco metros (13Sm), oeste
(Wj : oitenta e três metros e cinqüenta centímetros (83.S0m). norte
(N); cento e trinta e sefe metros e
cinqüenta centímetros 037.50m), oeste (W); setenta met.ros (70m), norte
(N); quatrocentos e trinta e cinco
metros (435m I. oeste (w); trezentos
e setenta metros (:nOm), norte (N);
oitocentos e cinqüenta
e oito metros e cinqüenta centímetros
.
(85R.SOm), oeste (W): quatroceatoe e
doze metros e cinqüenta centímetros
(412.50m). sul (8); trezentos e sessenta e cinco metros (365m), este
(E): cento e sessenta e cinco metros
065m), sul (S); cento e dezessete
metros e cinqüenta centímetros ....
(117,50m), este (E); mil cento e sessenta e um metros e cinqüenta centímetros O.161.50m), sul (8); setecentos e quarenta e oito metros e cínqüenta centímetros (74B,50m). este
(E); duzentos e dez metros (210m),
norte (N); cento e noventa e sete
metros e cinqüenta centímetros ....
n97.50m), este (E); duzentas e doze
metros e cinqüenta centímetros ....
(212.S0m), norte (N); duzentos e sessenta e sete metros e cinqüenta centímetros (267.S0m). este (E); Quinhentos e trinta metros e cinqüenta centímetros (S30,50m), norte (N). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas. e 51, do Código de
Mineração, a lém de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica suletta às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726. de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.s 3. de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
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Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038 de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ~
digo de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto. que será
transcrito no livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral. de
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-818.097-68J.

Brasília, 27 de março de 1973;
152,° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Júntor

DECRETO N.O 72.006 ~
MARÇO DE 1973

DE

27

DE

Concede a Hidrominas Santa Maria
Indústria e Comércio Ltda. o direito
de lavrar água mineral no Municipzo de Parnamirim, Estado do
Rio Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227. de 23 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-Ieí número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1." Fica outorgada à Htdrominas Santa Maria Indústria e Comércio Ltda .. concessão para lavrar
água mineral em terrenos de propriedade de Pedro Alberto Serquiz
Elias no lugar denominado Sítio Cajupirangutnba, Distrito e Município
de Parnamirím. Estado do Rio Grande do Norte, numa. área de quatro
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hectares oitenta e seis ares e oito
centdares {4,8608 ha}. delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
noventa e cinco metros e cinqüenta
centímetros (95,50m). no rumo \'erdadeiro de cinqüenta e sete graus
vinte minutos noroeste (57 20' NW).
da fonte de água mineral e os lados
divergentes desse vértice, os segutntes comprimentos e rumos verdadeiros: noventa e oito metros (98m), sul
(8); quatrocentos e noventa e seis
metros (496m), leste (El. Esta concessâo é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47,
e suas alíneas e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
0

Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de H163,
e da Resolução n." 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2 ° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União. em cumprfmento do disposto no Decreto-lei
n." 1.038 de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrlgaçôes que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá.
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6:~ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas RS dísposícõcs em contrário.
(DNPM-800.495_68) .

Brasília 27 de março de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO
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N.O

72.007

DE

27

DE

MARçO DE 1973

Beâistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providênczas.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nOS artigos
99, § 2.0, do Decreto-lei número 200,
de 25 de fevereiro de 1967 e 2.°, do
Ato Complementar número 52, de 2
de maio de 1969, decreta.
Art. 1.0 Ficam redístrtbuídos, na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos com os respectivos ocupantes:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar - do Ministério do Trabalho e Previdência Social para o
Quadro de. Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Agricultura: um cargo de Armazenista, CÓ~
digo AF-ID2.8.A, ocupado por Bériríc
Vieira Vasconcelos;
II ~ do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das ReIaçoes Exteriores para Idênticos Quadro e Parte do Ministério da Marinha:
a) 1 (um) cargo de EscreventeDatilógrafo, código AF-2D4. 7, ocupado
por Maria Lúcia Coutinho Kopke;
b) 1 (um) cargo de Datilógrafo,
código AF-503. 7 .A. ocupado por Berthe Bouzan:
c)
1 (um) cargo de Oficial de Administração,
código
AF-201.l4. B
ocupado, por Eglantdna Coelho Gaic;
d) 2 (dois) cargos de Arquivista,
CÓdIgO EC-303.9.B, ocupados por Vlvian Banchez de Oliveira e Ilsa Leite
de Azevedo Santos Lopes;
e)
1. (um)
cargo de Arquivista,
código EC-303. 7.A, ocupado por numa
Moraes de Oliveira;
j) 2 (dois) cargos de Telefonista,
código CT-2l4. 7. B, ocupados por .Icsephína Ida Bansemer de Campus e
Gíselda Marques Furtado; e
g) I (um)
cargo de Médico, código TC-80l. 21. A, ocupado por Roberto Félix Zyngier;
III - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente do Ministerio
dos Transportes para idênticos cue..
dro e Parte do Departamento Adrmnistrativo do Pessoal Civil: um cargo
de Artifice de Man utenção,. código ...

A-305.G. ocupado por Manoel Everaldo Mata;
IV·- do Quadro de Pessoal da Federação das Escolas Federais isoladas
do Estado da Guanabara, previsto no
artigo 3.0 do Decreto-lei número 1.02~,
de 'H de outubro de 1969, para o Qua_
dro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério da Saúde: um cargo
de professor Assistente, ocupado por
Dante Alonso Di Piero, mantido o regime jurídico do servidor;
V - do Quadro de Pessoal - parte
Permanente do Ministério da
Agricultura para idênticos Quadro e parte
do Departamento Administrativa do
Pessoal Civil: um cargo de Estatístico,
CÓdIgO TC-1401.22.C, ocupado por
Brígida Martins de Souza, transformando-C' simultaneamente, em Técnico de Administração, código
.
AF-601. 22. C;
VI - do Quadro de pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Admmistrattvo do Pessoal Civil para
idênticos Quadro e Parte do EstadoMaior das Forças Armadas: um cargo
de Escrituraria, código AF-2D2.1D. B,
ocupado por .jucira Saíazar pereira;
VII - do Quadro de Pessoal
Parta Permanente ~ do Ministério
dos Transportes para idênticas Quadro e Parte do Departamento de Polícia Federal: um cargo de Médico,
código Te-BOI. 22. B. ocupado por Nelson 'I'rancoso Meírelles;
VIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Corretos e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e 'I'elégrafos para
Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério dos Transportes;
a)
1 (um) cargo de Motorista, codigo CT-4Dl.ID.B, ocupado por José
Vicente de Araújo;
b) I (um) cargo de Motorista, codigo CT-401.8.A, ocupado por Fran..
cisco Mariano;
c) 1 (um) cargo de Mecânico de

°

Motores a Combustão. cocns-.

.

A-13D5-8.A, ocupado por José Francisco de Oliveira;
d)
I (um) cargo de Entelador e
Estofador, código A-903.S.A, ocupado
por Adelmo Lopes de Araújo aa:
e) 2 (dols) cargos de Lubrtítcador,
código A-IG02. 5. A, ocupado por Josias
Ferreira Martins e João Antônio de
Lima;
1)
2 (dois) cargos de Auxiliar de
Artifice, código A-202. 5, ocupados J?Or
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Romíldo Manoel dos santos e Manoel
Costa de Almeida;
IX - do Quadro de Pessoal
Parte Especial do Ministério da
Educação e Cultura para o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora: um cargo de
Escrevente-Dattlógr afo, código
AF-204.7, ocupado por Célia Maria
Mendonça Lamas, mantido o regime
jurídico da servidora;
X ~ do Quadro de PeSSOal das aocretarias do Mmistérfo Público Pt::!deral para o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de Viçosa:
um cargo de Escrevente-Datilógrafa,
código AF-204.7, ocupado par Oírene
Ferreira Alves, mantido o regime JUrídico da servidora;
XI do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar do Mínistértc
do Trabalho e Previdência Social para
o Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente - do Departamento Nacional
de Estradas de ROdagem: um cargo
de Armazenista, código AF-102.8.A,
ocupado por Aurelíno Lopes da Silva,
mantido o regime jurídico do servidor;
XII - do Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da
Educação e Cultura para o Quadra
único de Pessoal da Universidade Fe~
deral do Rio de Janeiro: 9 (nove)
cargos de Professor de Cursos isolados, código EC-512.15, ocupados por
Djanira da Silva Cravo, Dàurea Mana
Bezerra de Menezes Fagundes, Oscar
Bellan, Geny Guimarães do carmo,
Frederico Bonawitz, Lígia de Araújo,
Jorgina Santos Gouvea de Almeida,
Magdala do Valle Amado, e Maria
Véscia da Silva, mantido O regime Jurídico dos servidores;
XIII - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos,
atual Empresa Brasileira de correios
e Telégrafos para idênticos QuadI'o ~
Parte do Departamento Nacional ae
Estradas de ROdagem: um cargo de
Engenheiro,
córügo
TC-602 .22. B,
ocupado por Antõmc Martins de Oliveira Furtado, mantido o regime jurr,
dico do servidor;
XIV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasüeira
de Correios e 'I'eíégratos para o Quadro de Pessoa) do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas: um
cargo de
Tesoureiro- Auxiliar de 3.a
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Categoria, ocupado por Consueío Ribeiro Cabral, mantido o regime jurtdica da servidora;
XV - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Mtmstérto da
Justiça para idênticos Quadro e parte do Departamento Nacíonal de Obras
Contra as Secas: um cargo de Inspetor de Guardas, código GL-202.12,
ocupado par OdilOn Hipólito dos santos, mantido o regime jurídico
do
servidor;
X VI do Quadro de Pessoal
Parte Permanente ~ do extinto Departamento dos Correios e Telegrafas,
atual Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos para idênticos Quadro e
Parte das Secretarias do Minísterro
Público Federal, com lotação no Paraná:
a)
um cargo de Oficial de Adminístraçâo, código AF-201.14. ti, ocupado por Vitória de Souza LOpes;
b) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Albino Czarneckt;
XVII - do Quadro de pessoal
Parte Permanente - do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos,
atual Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, para o Quadro únICO de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte: um cargo de
Telegrafista,
código
CT-207.14.B,
ocupado por Amaury Borges, transformando-o,
simultaneamente,
em
Ofícíal de Admtnístraçao, código ....
AF-201.14.B, mantido o regime jundíco do servidor;
XVIII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
para idênticos Quadro e parte do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem: um cargo de Escrituraria,
código AF-202.8.A, ocupado por Maria
Elza de Araújo;
XiX - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministério da
Aeronáutica para idênticos Quadro e
Parte do Estado-Maior das Forças
Armadas: um cargo de Assistente Comercial, código AF-I03.16. C, ocupado
por Líncoln Lemos;
XX - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente do Departamento
A~mi.nistrativ0 do pessoal Civil p~ra
tdêntícos Quadro e Parte do Millls'terio da Fazenda: um cargo de ASS1Stente de Admintstraçào, código .....
AF-602.14.A, ocupado por Albino Ribeiro.
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Art. 2.° Fica, igualmente, redistrI_
butdo, passando à condição de Agregado l-F ao Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda. Dagomir de

Azevedo que se encontra na mesma
situação no Departamento Admímstrativo ao Pessoal Civil.
Art. 3° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito adminiStrativo

ou revísâo de enquadramento, venna
a ser considerada nula, ilegal Ou contrária às normas admínistrattvas em
vigor.
Art. 4.° Os ocupantes dos cargos
ora redlstríbuídos continuarão a per-

ceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que os orçamentos dos órgãos para Onde foram
aqueles cargos deslocados consignem

os recursos necessartos ao pagamento
das despesas resultantes do cumpri-

mento do disposto neste ato.
Art. 5." Os assentamentos runcronaís dos servidores mencionados nu
artigo L" serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publícação deste Decreto, aos órgãos de
pessoal dos Ministérios e Autarquias
respectivos.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasnta, 27 de março de 1973;
152. 0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. MÊDICI

Attreaa Bueaui
Adatberto de Barros Nunes
Mario Gzbson Barboza
Jose Fiaoio Pécora
Mario David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Paseartnho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mario Lemos
rose Casta Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO N.9 72.008 -

DE 27 DE

MARÇO DE 1973
Concede permissão, em cara ter permanente, à S. A. Indústrias Reuni·
das Francisco
Matarazzo. em seu:
eetuõetecrmenio fabril Santo E/luar ..
do, para funcionar aos àominqos e
nos dzas tenaaoe czvis '; reuaiceoe,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere D ar-

tígo 81, item lI!, da Consttturção.

!"

tendo em vista o disposto no artigo 7Y
li 2 o do Regulamento aprovado pelo
Decreto n.c 27.048, de 12 de agosto
de 1949, decreta:

Art. 1.9 Firo autorizada, em carater permanente. a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, aS. A. Indústrias Reunidas
Francisco Matarazzo. com sede na Capita! do Estado de São Paulo, no seu
estabelecimento fabril
denominado
Santo Eduardo, produtor de fios de
nylon e situado no Município de São
José dos Campos. no referido Estado nas seguinte Seções: Produção,
incluindo polimerização, estiramento e
fiação; laboratórios; serviços auxiliares e manutenção; vigilância; bombeiros; transporte de pessoal e restaurante, observadas as disposições legais
vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabalho.
Art. 2° O presente Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo.
Brasília, 27 de marco de 1973;
152.º
da Independência e 85.'? da
República.
El\dLIO G. MEDICI
Júlio Barata

DECRETO NS 72.009 -

DE 27 DEl

MARÇO DE 1973
Concede permissão, em caráter permanente, à
empresa
Cortcmitícus
valinhos S. A., para [umcumar uca
aommgos e nos dias feriados civis 6

retiçiosos.

U Presidente da República, usando
c-a a.srtbuícâo que lhe confere o arttgo 81, item II!, da Constituição, de
acordo com o artigo V'. § 25'. do Regutamento aprovado pelo Decreto ~1Ú~
me-ro 27.048, de 12 de agosto de 1949
e tendo em vista o que consta do processo 0.'1 110.854-72, do Mintstérío ao
Trabalho e Previdência Socíal.
decreta:
Art. 1° Fica autorizada, em caráter
permanente. a funcionar aos domtngce
~ !lOS dias ferrados civis e rehgrcsos.
em sua fábrica, a empresa Cartontrício Valinhos S. A. estabelecida no
Munícipio de valínhos, no Estado de
São Paulo, nas Seções de Tratamento
de Esgoto Industrial, Caldeiras. I?repare.ção de Massas, Máquinas, \1a'1U-
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tençâo, Acabamento, enfardamento e
Embalagem, Serviços Auxiliares e Su~
pervisâo e Comando Operacional, observadas as disposições legais vtgentes. sobretudo as de proteção ao tracalho. inclusive escala de revezamento, assegurando aos trabalhadores
a
folga semanal.
Art. 25' O presente Decreto entra..
rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
1973;
Brasília, 27 de março de
152. ° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N."

72.010 -

MARÇO DE

DE 27 DE

1973

Concede reconhecimento aos cursos de
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica, da
Utuuersíâcuie de Brasilia - DF.,
mantida pela Fundação Uninereiâade de Brasília,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item I'H, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de h)I'S,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 211.881-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1." E' concedido reconhecimento aos cursos de Engenharia CIvil, Engenharia Elétrica e Engenharia
Mecânica, ministrados pela Uníverstdade de Brasília, mantida pela FUndação Universidade de Brasília, com
sede na cidade de Brasilia, Distrito
Federal.
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1973;
152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Jarbas G. Pussarmno

DECRETO N." 72.011 MARÇO DE

DE 27 DE.

1973

Inclui a habilztação Administração Escolar (l.0 e 2." graus) na autorizaeco para funcionamento do curso de
Peaaçoçzá cta Faculdade de Educaçêo Antonio Augusto Reis Neves Barretos - SP.
O Presidente da República, usanüc
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rtt, da Constituição, ue
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de UHi8,
alterado pelo Decreto-lei n.' 842, de
u de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 257.413-71 do Mmistério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1." Fica incluída a habllítaçâc Administração Escolar (1.<> e 2."
graus) na autortzaçào concernüa pe'c
Decreto número 71.766, de 26 de jeneiro de l!:173. para funcionamento ao
curso de Pedagogia da Faculdade de
Iüducação Antônio Augusto Reis Neves, mantída pela Associação Uníversrtãna Soares de Oliveira, com sede
na Cidade de Barretos, Estado de SãoPauío ,

Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasilla, 27 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICi

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 72.012
MARÇO DE 1973

DE 27

DE

Altera o Decreto n. 9 71.612, de A2 de
dezembro de 1972, que concedeu reconhecimento ao Curso de Engenharia industrial e ao Curso de
Engenheiros de Operação, da Facuiaaae
de Engenharia Industrial,
mantida pela Fundação de Ciénciaa
Apnccuias de São Bernardo ao
Campo, São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atríbuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo COm o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 19fi8,
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
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9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 268.418-71 do Ministério da Educaçao e Cultura, decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.0 do Decreto
n." 71.612, de 22 de dezembro de 1972,

passa a vigorar com a seguinte reda-

ção:

"Art. 1.° E' concedido reconhecimento ao Curso de Engenharia
Industrial. nas modalidades Elétrrca (opções: Eletrotécnica, Eletrónica e Produção); Mecânica
(opções: Produção e Têxtil); Química (opções: Produção e Têxtdl)
e Metalúrgica (opção: Produção),
bem como, ao Curso de Engenheiros de Operação, nas modalldades Mecânica (opções: Mecânica Automobilística, Máquinas Ope-

ratrízes e Ferramentas e Refri-

geração e Ar Condicionado); Elé-

trica (opções: Eletrotécnica e Eletrônica) ~ Metalurgia; Química e
Têxtil, da Faculdade de Engenharia Industrial, mantida pela
Fundação de Ciências Aplicadas,
com sede na Cidade de São Bernardo do campo, Estado de São
Paulo".
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍMO G. MÉDICI
Jarbas G. passarinho

DECRETO N." 72.013 MARÇO DE 1973

DE

27

D1'l

Dá nova redação a dispositivos do
Decreto n." 55.551, de 12 de janeiro
de 1965, alterado pelo de -n» 71.264,
de 20 de outubro de 1972, que regulamentaram a Lei n» 4.440, de 27
de outubro de 1964.

O Presidente da República, no use.
uas atrrbuíções que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, de-ereta:
Art. L" Os artigos L" e 10, do Deereto n.s 55.551, de 12 de janeiro de
1965, alterados pelo Decreto número
71.264, de 20-10-1972, passam a vrgorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 O salário-educação.
instituído pela Lei n.v 4.440, de
27 de outubro de 1964, para su-

EXECUTIVO

plementar os recursos públicos
destinados à manutenção e HO
desenvolvimento do ensino de prfmelro grau, é devido por todas ae
empresas vinculadas à Previdência Social.
§ 1.0 Entende-se como empresa
o empregador como tal definido
no artigo 2.", da Consolidação das
Leis do Trabalho, bem como as
empresas públicas e as sociedades de economia mista, mencionadas no § 2.", do artigo 170, aa
Constituição.
Art. 10. O Certificado expedido na forma do artigo anterior
comprovará, perante o Instituto
Nacional de Previdência Social. ao
isenção de que trata o artigo 8.",
e será preenchido de conformidade com os modelos aprovados pelo
MEC.
Art. 2.° O artigo 3.°, do Decreto
n." 71.264, de 20 de outubro de 197:t,
passa a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 3.° .As empresas com mais
de 100 (cem) empregados poderào deduzir das contribuições ao
salário-educação não recolhidas
até a data deste Decreto, as importâncias efetivamente despendidas com o custeio do ensino primarte, no período de 1965 a 1972,
e comprovadas perante o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Parágrafo único. A dedução de
que trata este artigo será formalizada, no prazo de (180) cento
e oitenta dias, a contar desta
data, em termo de convênio eelebrado entre o Ministério da
Educação e Cultura e a empresa
interessada, com intervemêncla
do Instituto Nacional de Previdência Social, recolhendo-se o
saldo eventual à conta do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação.
Art. 3." Este Decreto entra em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
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DECRETO N° 72.014
MARÇO

DE 27 DE

DE 1973

Outorga à Companhia Telefônica de
Minas Gerais concessão para o serviço público de telefonia urba'nu e
interurbana no Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, combinado com o
artigo 8°, item XV, letra "a", da
constituição, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia Telefônica de Minas Gerais,
com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, concessão para o serviço público de telefonia urbana e interurbana em todo o
Estado de Minas Gerais, respeitadas
as concessões outorgadas anter iormente à vigência da Constituição de
24 de janeiro de 1967.
Art. 2.9 O prazo de concessão é de
30 (trinta) anos, a contar da publicação do presente Decreto, devendo o
respectivo contrato ser assinado com o
Ministro de Estado das Comunicações ou com autoridade por ele designada, dentro de 60 (sessenta) dias,
após aquela data, de acordo com as
cláusulas que com este baixam, rubricadas pela Secretário-Geral do
mesmo Ministério, sob pena de se
tornar sem efeito o presente Decreto.
Art. 3° Os atos legais necessários à
efetivação da incorporação de entidades operadoras de serviços públicos de telefonia deverão ser submetidos à homologação do órgão competente do Ministério das Comunicações.
Art. 4" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 27 de março de 1973;
152" da
Independência e 85" da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRE."TO N.9 72.015
MARço

DE 27 DE

DE 1973

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Inativos e Pensionistas, do Departamento Geral do Pessoal do Ministério do Exército, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
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item lII, do artigo 81 da Constituição, e de acordo com o artigo 46 do
Decreto-lei n.c 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Inativos e Pensionistas, do Departamento Geral do
Pessoal do Ministério do Exército, que
com este baixa.
Art. 2.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l·evogadas as disposições em contrário.
Brasília
27
de março de 1973;
152.9 da Independência e
85.9 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
REGULAMENTO DA DIRETORIA DE
INATIVOS E PENSIONISTAS

(R-45J
CAPíTULO I

Da Diretoria e suas Finalidades

Art. 1.9 A Diretoria de Inativos e
Pensionistas (DIP) é o órgão de Apoio
do Departamento Geral do Pessoal
(DGP) incumbido de realizar as atividades normativo-técnicas dos assuntos relacionados com transferência
para a inatividade e com o pessoal da
reserva remunerada, reformados e
pensionistas, no Ministério do Bxército
Art. 2.9 Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à DIP:
1) estudar e efetivar medidas pertinentes a orientação, coordenação e
controle das atividades relativas a:
a) transferência para a reserva remunerada:
b) reforma;
c) pensão;
d) promoção na inatividade e reinclusâo;
e) demissão do serviço militar;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas, instruções e
normas para execução das atividades
referentes ao pessoal da reserva, reformados e pensionistas;
b) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
c) visitas e inspeções técnicas;
d) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e
das
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normas em vigor no campo de suas
atividades;

promover:
estudos, análises e pesquisas tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de suas atividades;
3)

a)

b) intercâmbio com instituições, pú-

blicas ou privadas, para o aprimoramento das atividades de sua competência;

4) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competêneta:
5) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política adminis-

trativa que forem determinados pelo
Chefe do DGP;

6) tratar de assuntos de estatística
referentes às suas atividades;
7) elaborar:
a) provisões
relativas às praças
transferidas para a reserva remunerada ou reformadas;
b)

cálculos iniciais de provento;

c) atos de vinculação de inativos
e pensionistas para efeito de recebimento de proventos OU pensões e l'evisão, em grau de recurso, das habilitações iniciais dos pensionistas;
d) atos de amparo do estado relativos a isentos e ex-combatentes;
8) conceder reversões, transferências de direitos, melhoria de pensões
e auxílio-invalidez;
9) decidir, em grau de recurso, sobre habilitação à pensão militar;
10) manter, permanentemente atualizado:
a) o arquivo das Declarações de Beneficiários e dos processos de Pensões Militares e Inatividade;
b) o controle de dados e Informações referentes às suas atividades.
CAPíTlJLO U
Da Organização Geral

Art. 3.9 A DIP compreende:
1) Direção;
2) Seções.
Art. 4.9 A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 5.9 As Seções denominam-se:
1) 1.1). Seção (S/1) Inativos;
'2) 2."" Seção (8/2) Pensionistas;
3) 3.~ Seção (S/3) - 'I'ransferêncía para a Inatividade.

CAPíTULO UI
Das Atribuições

Art. 6.9 O Diretor de Inativos e
Pensionistas é o responsável perante
o Chefe do DGP pelo cumprimento
das fínalidades da Diretoria.
Art. 7. 9 Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades âa Dlretoria;
2) praticar os atos admínístratlvoa
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) Orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DGP:
a) expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria que .ião
sejam de sua competência;
b) realização de visitas e inspeções
técnicas.
Art. 8.° Ao Gabinete COmpete:
1) tratar, junto ao Gabinete do
DGP, dos assuntos referentes ao pessoal militar e civil, às informações.
segurança e relações públicas, ao material e aos serviços gerais, de ínteresse da Diretoria, observadas as normas do DGP e a orientação do Diretor;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga do ma teí-íal
distribuído à Diretoria;
&) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretoria;
6) elaborar relatório e planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades da Diretoria;
7) assistir o Diretor
nos estudos
doutrinários e normativos de interesse da Diretoria, particularmente de
política administrativa, organização e
métodos.
Art. 9.Q As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções administrativas e elaborar os expedientes relativos aos processos que lhes
forem presentes pelo Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas e relatórios;
b) normas e publicações técnicas;
C) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
d) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos públicos e privados congêneres;

Afros DO PODER EXECUTIVO

e) padrões para avaliação do «esempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos da admintstmcao
de pessoal, em seu setor de -rtdvidade:
4) divulgar, sistematicamente, informações, dados e estudos -elacionados com suas atividades;
5) coletar, estudar e interpretar 05
dados estatísticos relativos a suas atividades,
Art. 10. A LI.'- Seção (S/I) Inativos,
compete estudar", elaborar expediente
e emitir parecer quanto a:
1) reforma, promoção, reinclusâo e
outros assuntos referentes a pessoal
da reserva remunerada, reformados,
isentes e ex-combatentes;
2) provisão de reforma e tempo de
serviço;
Art. 11. A 2.!J. Seção (S/2) - Pensionistas, compete:
1) estudar, elaborar expediente e
emitir parecer quanto a:
a) reversão, transferência de direitos e melhoria com atualização depensões;
b) habilitação a pensão vitalícia:
2) tratar de assuntos relativos à
declaração de beneficiários,
Art. 12. A 311 Seção (S/3.) - 'I'ransíerêncín para a Jnatlvídade, compete:
1) estudar e elaborar a documentação referente a transferência -ara
a inatividade e demissão do serviço
militar de oficiais e praças;
2) estudar, elaborar expediente (!
emi til' parecer sobre:
a)
cálculos de proventos, auxílioinvalidez e inclusão no Asilo dos Inválidos da Pátria;
b) contagem de tempo de serviço.
Art. 13. As substituições temporárias de oficiais e praças serão reahzadas no âmbito das respectivas Seções e Gabinete.
DECRETO N° 72.016
MARÇO DE 1973

DE

27 na

Torna sem efeito aproveitamento de
disponíveis da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e dá outras providências,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item IH, da Constituição.
e tendo em vista o que consta dos processos nas 4.967-72, 745-73,
746-73,
869-73
e 870-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal CiviL ....
(DASP), e o disposto no parágrafo
único do art. 67 da Lei na 1. 711, de
28 de outubro de 1952, decreta:
Art. 10 Ficam sem efeito os aproveítambento, no Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, efetuados pelo Decreto na 70.940, de 7 de agosto de
1972. publicado no Diário Oficial de
8 subseqnente, dos seguintes disponíveis:
a) Jorge Otaviano da Silva, Onctal
de Administração, código .... ,"" _.
AF-201.12. A, do Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda;
b) Jorge Alves da Fonseca e Manoel Carlos Pinto dos Reis, Trabalhadores. código GL-402.1, do Quadro de Pessoal do Ministério da Baúde"

~) Benedito Monteiro, Trabalhador,
código GL-402.1, do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, do Ministério
do Interior.
Parágrafo único. Os órgãos de peesoaI dos Ministérios da Fazenda e da
Saúde e do Departamento Nacional
de Obras de Saneamento promoverão
a imediata aposentadoria dos respectivos servidores, mencionados neste
artigo.
Art. 2" Fica, igualmente. sem efelto o aproveitamento de Maria Thereza Ramaídes, Telefonista, código
CT-214.6-A, do Quadro de PeSS08,] do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, visto ter
sido promovida à classe B, nível 7,
daquela série de classes, com efeito
retroativo a data anterior à do aproveitamento do Quadro único de PPBsoa! da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. -evo-.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de março de 1973:
152" da
Independência e 850
da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas G. Pa.ssarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti
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27

AF-Gü2 .14, A, em disponibilidade no
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco;
b) Edvaldo de Souza, Pintor, códlgo A-I01.8.A, do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde, excluido do
regime de disponibilidade por decreto de 10 de dezembro de 1970.

fJE

MARÇO DE 1973

Torna sem efeito aproveitamento de
Fedisponíveis na Universidade
deral da Bahia.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, e

tendo em vista o que consta dos Processos n-s 6.056-72 e 6.137-72. do Departamento Administrativo do Pes-

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

soal Civil (DASP), decreta:

Art. I? Ficam sem efeito os apro-

Brasilia, 27 de março de 19'7:i;
1520
da
Independência e 85° da
República.

veitamentos no Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, efetuados pelo Decreto n" 71.354,
de 9 de novembro de 1972, publicado
no Diário Oficial de 10 subseqüente,
dos seguintes disponíveis:

EMÍLIO G.

a) Bartolomeu Luz de Sá, Assis':'
tente de Administração, código
.

DECRETO

N9

72.018 -

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti

DE

27

DE MARÇO DE

1973

Reduz ouquotae do Imposto sobre Produtos Ituiustriauzcuioe

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4 9,
do Decreto-lei nv 1.199, de 17 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 19 Ficam reduzidas aos percentuais abaixo as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados relativas às mercadorias classificadas nas seguintes subposíçôes da tabela anexa ao Decreto nv 70.162, de
18 de fevereiro de 1972.

Código

Alíquota

MERCADORIA

88.02.01.00

Aviões a hélice

.

5%

88.02.02.00

Aviões a turbo-hélice

.

5%

88.02.03.00

Aviões a turbo-jato

.

5%

88.03.99.00

Outras .

10%

Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de
República.

março de

EMÍLIo G. MÉDICI

José Ftaoio Pécora

1973;

1529 da Independência e 859 da
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DECRETO N.'? 72.02ü - DE 28 DE
MARÇO DE 1973

Redistribui cargos, cem os respecttvos ocuaontee. l/ara o Ministério da
Marinha e dá outras providências.

Aprova os Estatutos da Empresa Brasâeira de pesquisa Agropecuãria e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. Item III. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2°, do Decreto-lei n- 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam redistribuídos para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente - do Ministério da Marinha,
os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes, integrantes do Quadro
Especial da Agência Nacional:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere I) artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
7.° da Lei n.v 5.851, de 7 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 15' Ficam aprovados os Estatutos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária tEMBRAPAJ, que
a este acompanham.

a) um cargo de Redator, código ..
EC-305.22.C, ocupado por Paulo Paredes Salvaterra;
b) um cargo de Redator, código ..
EC-305.21.B, ocupado por Orlando
Iperoig Belo de Carvalho.
Art. 2° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude ue
sindicância, inquérito
administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilegnl ou
contrária a normas administrativas
vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal da Agência Nacional remeterá ao do Ministério da Marinha, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores
mencionados no artigo 10 •
Art. 4° Os ocupantes dos cargos (Ira
redistribuidos continuarão a
perceber os seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem até que o orçamento do Ministério da Marinha
consigne os recursos necessários ao
atendimento das despesas resultantes
do cumprimento do
disposto neste
ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em 'l~
gor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de março de 1973;
Independência e 85° da
152° da
República.
EMÍL;O G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
João Leitão de Abrpu

Art. 25' A EMBRAPA será Instalada dentro de 20 (vinte) dias.
Art . 3,9 O Ministro de Estado (ia
Agricultura baixara ().S atos complementares que se fizerem necessários
à instalação da EMBRAPA e constituirá uma Comissão Especial que proporá, de comum acordo com a
EMBRAPA, as medidas relacionadas
com o levantamento e a destinação do
acervo
técnico e admínistra.tívo do
Departamento Nacional de Pesquisa e
Experimentação
Agropecuárias
DNPEA.
Parágrafo único. A Comissão Especial de que trata este artigo ficará mvestida das atribuições
regimentais
conferidas ao Diretor-Geral e aos Diretores dos órgãos centrais do DNPEA.
Art. 45' O Ministro da Agricultura
proporá a extinção de órgãos, cargos
e funções do DNPEA, até 180 (cento
e oitenta) dias após a instalação da
EMBRAPA.
Art. 5.'? A fim de evitar solução de
continuidade dos serviços afetos aos
órgãos de pesquisa do Mmíatérto da
Agricultura, continuam em vigor todas as atividades de natureza técmca, administrativa, regulamentar, regimental, bem COmo as decorrentes
de contratos, convênios e ajustes, a~
sumidos pelo DNPEA, até que
a,
EMBRAPA decida ou proponha a extinção ou resolução dos respectivos
atos e obrigações.
Art. 6.Q O Ministério da Agrtcuitura manterá à disposição da
.
EMBRAPA, sem prejuízo dos respectivos vencimentos, direitos e vantage-ns,
os servidores do DNP.EA, considerados necessários aos serviços da Empresa, a critério oeste.

~1~
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Parágrafo único. Os servidores oue
não forem aproveitados
na forma
deste artigo passarão a ter exercício
em outros órgãos do Ministério da
Agricultura.
Art. 7.Q A EMBRAPA poderá requlsitar servidores da Administração Fe-

deral Direta ou Indireta, observadas
as normas legais e regulamentares
pertinentes.
Art. a.o A prestação anual de contas da administracão da EMBRAPA
será submetida ao-Ministro de Estado da Agricultura que, com seu pro-

nunciamento e a documentação refe-

rida no artigo 42 do Decreto-lei número 199, de 25 de fevereiro de 1967,
enviará ao Tribunal de Contas
da
União até 30 de abril do exercício

subseqüente.
Art. 9.9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em eontrárro ,
Brasília, 28 de março de 1973:
152.Q da Independência e 855' da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L, F. Cirne Lima

João Paulo dos Reis venoso

ESTATUTOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
EMBRAPA
CAPíTULO J
Da Denominação e Personalidade
Jurídica

Art. 1" Sob a leno-ntnação scciar
de Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária
EMBRAPA,
fica
constituída uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura,
dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira. nos termos do artigo 5°,
item lI, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, que se regerá
pelos presentes estatutos e normas de
direito aplicáveis.
CAPíTULO JJ
Da Sede, Foro e Duração

Art. 2° A EMBRAPA terá sede e
foro em Brasília, Distrito Federal, e
jurisdição em todo o Território Nacional, podendo estabelecer órgãos regionais e locais, por deliberação da
Diretoria Executiva.

EXECUTIVO

Art. 3° O prazo de duração da
EMBRAPA é indeterminado.
CAPíTULO IJJ
Dos Obíetioos Socuus

Art. 4° São objetivos da
EMBRAPA:

1 - promover, estimular, coordenar e executar atividades ne pesqursa, com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia a serem
empregados no desenvolvimento agrícola nacional;
II dar apoio técnico e administrativo a órgãos do Poder Executivo com atribuições de formulação, orientação e coordenação da política de
ciência e tecnologia no setor agrícola.
Parágrafo único. As pesquisas de
que trata este artigo serão de natureza agropecuária, tecnológica e sócio-econômica, no setor agrícola, podendo, ainda, em cooperação com as
entidades próprias, abranger assuntos
florestais, de pesca, de meteorologia
e outros compreendidos nas áreas de
atuação do Ministério da Agricultura.
Art. 5° Para consecução de suas
finalidades, deverá a EMBRAPA, especialmente:
a) manter estreita articulação com
o Sistema Brasileiro de Extensão R ural de. que tratam os Decretos números 50.632, de 19 de maio de 1961,
e 58.382, de 10 de maio de 1966, e outros serviços de assistência técnica,
públicos e privados, para efeito de
difusão da tecnologia que houver desenvolvido diretamente ou por intermédio de convênios, contratos ou ajustes;
b) colaborar com entidades públicas,
federais e estaduais, que se dediquem
à pesquisa agropecuária, visando
á
harmonização de programas;
c) artícular-se com entidades C1e
direito privado, quando devidamente
aparelhadas, para execução de tre.oalhos de pesquisa, mediante contratos;
d) evitar duplicação
de investimentos na execução de atividades de
pesquisa, mediante a sistemática mobilização da capacidade já instalada
em outras áreas, especialmente nos
Estados e nas Universidades;
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e) promover ou apoiar a formação
e o aperfeiçoamento de pessoal especializado nos vários tipos de pesquisa a que deve dedicar-se, e realizar o treinamento sistemático de seu
pessoal técnico e administrativo;
j) conceder financiamentos para
atividades de pesquisa, diretamente
ou em articulação com mecanismos
financeiros específicos.
§ 1" É facultado à EMBRAPA desempenhar suas atividades mediante
convênios, contratos ou ajustes. inclusive com pessoas jurídicas estrangeiras ou internacionais.
§ 20 Deverão ser remunerados os
serviços concernentes às atividades
de pesquisa que a EMBRAPA prestar
a órgãos públicos e entidades privadas.

Art. 60 No sistema de planejamento. programação e orçamento da ...
EMBRAPA, serão observadas as seguintes diretrizes básicas:
I - compatlbillzação de sua programação com o Plano Nacional de
Desenvolvimento Econômico e SOcial
do Pais, à política nacional de ciência e tecnologia e às prioridades estabelecidas pelo Governo;
II - adequação de seus programas,
projetos, subprcjetos e atividades, à
política estabelecida pelo Minístérto
da Agr-ículrura para o desenvolvimento do setor agricola;
rIJ - revisão de sua programação,
em face da avaliação de programas

anteríores ;
IV - observância, na elaboração de
programas, projetos, subprojetos e
atividades, da situação de cada região no que se refere a recursos produtivos, inclusive quanto às diferen-

ciações sub-regtonala:
V - participação dos órgãos regionais da EMBRAPA na consolidação
dos respectivos programas:
Vl - articulação com outros órgâos ou entidades, públicos ou privados, que se dediquem às atividades de
pesquisa. objetivando evitar paralelismo ou dispersão de esforços e recursos;
VII - descrição e tradução, em termos financeiros, para efeito de elaboração do orçamento-programa, das
diversas etapas dos programas, projetos, subprojetos e atívídades:
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VIII acompanhamento e 3 valíação da execução dos programas em
vários níveis, a fim de verificar o
respectivo cumprimento, bem como
dos custos reais e da eficácia dos processos adotados;
IX - integração, a nível regional
e nacional, das atividades de pesqiilsa, por produto ou dísciplínz..
Art. 70 A aprovação de projetos de
pesquisas isoladas ou de projetos específicos, por produto ou disciplina,
não incluídos nos projetos regionais,
só será possível após pronunciamento
favorável da Diretoria Executiva da
EMBRAPA.
CAPíTULO IV
Do Capital SOcial

Art. 80 O capital inicial da ....
EMBRAPA é de Cr$ 200.000.000,00
(duzentos milhões de cruzeiros) pertencente integralmente à União.
Art. 9 0 Por ato do Poder Executivo poderá ser autorizado o aumento do capital da EMBRAPA, mediante:
i - participação de outras pessoas
do Poder Público, da Administração
Direta ou
Indireta, mantidos 51 %
(cinqüenta e um por cento) na propriedade da União;
II incorporação de lucros e reservas e de outros recursos que a
União destinar para esse fim;
III - reavaliação do ativo.
Art. lO. A revisão do capital inic.a.I da EMBRAP A poderá ser processada após a a variação dos bens que
forem incorporados.
CAPíTULO V
Dos Recursos Financeiros

Art. 11. Constituem recursos fínanreiros da EMBRAPA:
I a contribuição do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária <INCRA)
para pesquisas
agropecuárias, fixada pelo Ministro
da Agricultura até o limite de 5%
(cinco por cento) da receita orçamentária anual da autarquia;
II - os dividendos que couberem li
União no Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A.
(BNCC), na
Companhia Brasileira de Alimentos
<CaBAL) e na Companhia Brasileira
de Armazenamento (CIBRAZEM), até
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o limite de 10% (dez por cento) do

respectivo lucro líquido anual apurado;
III -

os recursos provenientes de
convênios, contratos ou ajustes de

prestação de serviços;
IV - as dotações consignadas no
orçamento geral da União;

V - as créditos abertos em seu favor;

VI - os recursos de capital, inclusive os resultantes da conversão, em
espécie, de bens e direitos;
VII - a renda de bens patrimoniais;
VIII - os recursos de operações de

crédito, assim entendidos os decorrentes de empréstimos e financiamentos obtidos pela EMBRAPA;
IX - as doações que lhe forem
feitas;
X - quaisquer outras receitas operacionais.
§

1° A contribuição e os dividendos

a que se referem os itens I e Il deste
artigo serão creditados diretamente a
EMBRAPA em parcelas
mensais,
iguais e sucessivas, da seguinte forma:
a) a partir de 1973, a contribuição
referida no item I; e
b) a partir da data de dlstribuíção
C*3 dividendos referidos no ítem 11.
§ 2 0 Nos convênios, contratos e ajustes celebrados com entidades financeiras estrangeiras e internacionais, a
EMBRAPA poderá aceitar as cláusulas
e condições usuais nessas operações,
inclusive o compromisso de dirimir,
por arbitramento, todas as dúvidas e
controvérsias.
CA,PíTULO VI
Da Administração
SEÇÃO I

Da Organização Geral
Art. 12. A estrutura básica da ...
EMBRAPA compreenderá órgãos de
três níveis distintos, a saber:
I - órgãos de Administração Superior, integrados pelo Conselho Técnico, pela Diretoria Executiva e pelas unidades centrais, competindo-lhes
o planejamento, a supervisão, a coordenação e o controle das atívídades
da EMBRAPA;

II - órgãos Regionais, que constituirão as unidades fundamentais de
programação e realização de atividades-fins, cabendo-lhes especialmente,
a formulação e execução dos programas regionais de pesquisa e dos projetos específicos;
III - órgãos Locais, que constituirão as unidades básicas responsáveis
pelos trabalhos de pesquisa, cumprindo-lhes executar subprojetos ou encargos que estejam diretamente relacionados com os objetivos de projetos específicos.
Parágrafo único. Na estrutura da
EMBRAPA poderá haver, ainda, órgãos de execução de pesquisa, de âmbito nacional.
Art. 13. A estrutura básica da
EMBRAPA, inclusive de seus órgãos
regionais e locais, constará de regimentos a serem aprovados pela Diretoria Executiva.
SEÇÃO II

Do Conselho Técnico

Art. 14. O Conselho Técnico da
EMBRAPA será integrado pelo Presidente da EMBRAPA, que o presidirá,
pelos Diretores Executivos, na qualidade de membros natos, e por até seis
membros nomeados pelo Ministro da
Agricultura, escolhidos entre brasileiros de reconhecida capacidade técnica em atividades relacionadas C0nJ a
política de ciência e tecnologia no setor agropecuário.
Art. 15. Compete ao Conselho Técn1co:
I - recomendar a política de ciência e tecnologia a ser observada nos
trabalhos da EMBRAPA, atendidas as
diretrizes gerais estabelecidas na programação do c;overno;
II - recomendar as prioridades que
devam ser observadas na programação e na execução das atividades da
EMBRAPA:
III - indicar as diretrizes técnicas
relativas aos trabalhos de pesquisa a
serem desenvolvidos pela EMBRAPA;
IV - opinar sobro Plano Setorial
de Pesquisa Agropecuária;
V - pronunciar-se sobre os programas de trabalho anuais, plurianuais e
especiais da EMBRAPA, bem corno 00bre seus orçamentos-programas;
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VI - estabelecer normas gerais que
regulem a concessão de financiamentos e apoio as atividades de pesquisa e a celebração de convênios, contratos ou ajustes que visem à realização de atividades técnicas através
de outros órgãos ou entidades;
VII - aprovar recomendações que
julgue necessárias ao bom desempenho técnico da EMBRAPA;
VIII - opinar sobre os demais assuntos técnicos que lhe sejam encaminhados pelo Presidente.
Art. 16. O Conselho Técnico reunir-se-á, em sessões, ordinariamente,
uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente.
Art

17

Os membros de Conselho

Técnico perceberão remuneração a ser
definida e fixada pelo Ministro da
Agricultura.
Parágrafo único. Os suplentes do
Conselho Técnico só perceberão remunera çàc quando convocados na forma
regimental.
SEÇÃO III

Da Diretoria Executiva

Art. 18. A Diretoria Executiva da
EMBRAPA será composta de um Presidente e três Diretores sem designação
especial nomeados em confiança
pelo Presidente da República, por um
período de 4 (quatro) anos, podendo ser reconduzidos.
§ 1° A remuneração e demais vantagens dos membros da Diretoria
Executiva da EMBRAPA serão fixadas
pelo Ministro da Agricultura, na conformidade da alinea "f" do parágrafo único do art. 26, do Decreta-Lei
n'' 200, de 25-2-67.
§ 2° A indicação dos dirigentes de
que trata este artigo deverá recair
em brasileiros, com comprovada experiência administrativa ou notórios
conhecimentos das atividades desenvolvidas pela EMBRAPA.
§ 3~ A Diretoria
deliberará por
maioria de votos, com a presença de
todos os membros. Em caso de empate, o Presidente terá voto prevalente.
Art. 19. A Diretoria Executiva cabe,
em nível superior, a organização, a
orientação, a coordenação e o cozitrole das atividades da EMBRAP A, de
modo a permitir que esta atinja seus
objetivos, em harmonia com os planos e a política de desenvolvimento
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econõnncc e social do Governo Federal,
competindo-lhe, especificamente:
I - aprovar as normas operac'onals e administrativas necessárias as
atividades da EMBRAPA;
H - aprovar os Regimentos Internos dos diversos órgãos da EMBRAPA;
IH - elaborar o projeto do Plano
Setorial de Pesquisa Agropecuária e
encaminhá-lo ao Conselho Técnico;
IV - disciplinar as formas de remuneração a EMBRAPA, inclusive as
relativas a prestação de serviços;
V - estabelecer o sistema de administração de pessoal, submetendo ao
Ministro da Agricultura para prévia
aprovação os respectivos quadros, tabelas de retribuição e vantagens;
VI - compatibilizar Os programas,
projetos e atividades e as propostas
orçamentárias oriundas dos órgãos
centrais e regionais, objetivando a elaboração dos programas de trabalho
anuais, plurianuais e especiais da ..
EMBRAPA, bem como Os seus orçamentos-programas;
VII - examinar e aprovar o orçamento de custeio da EMBRAPA, a
prestação anual de contas com seu re~
latório e balanços, bem como a destinação do resultado líquido das operações, a serem submetidos ao Mlntstro da Agricultura;
VIII - autorizar a aquisição, locação e oneração de bens da Empresa,
bem como a transigência, renúncia e
desistência de direito e ação, e propor
gravame ou alienação de bens imóveis
da EMBRAPA.
IX - deliberar sobre propostas de
empréstimos a serem apresentadas a
entidades de financiamento do pais e
do exterior e de contratação de auditorias externas ~
X - encaminhar ao Ministro da
Agricultura proposta de aumento do
capital da EMBRAPA~
XI - conceder licença aos membros da Diretoria e designar subsr.ituto para qualquer deles, inclusive
em caso de vaga, até a respectiva nomeação;
XII - resol ver os casos omissos nos
presentes Estatutos;
XIII -- propor a alteração dos presentes Estatutos.
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Parágrafo único.

As deliberações

da Diretoria Executiva, em matéria
técnica, deverão guardar conformtdade com as normas, pareceres e recomendações que hajam sido aprovadas
pelo Conselho Técnico.
SEÇÃO IV

Do Presidente e dos Diretores

Art. 20. Compete ao Presidente:
I - dirigir. coordenar e controlar
as atividades técnicas e administrativas da EMBRAPA,;
II cumprir e fazer cumprir as
normas em vigor na EMBRAPA oriundas da Diretoria Executiva e do
Conselho Técnico;
In - atribuir aos Diretores a coordenação e a supervisão de atividades
previstas nos objetivos e na organização técnico-administrativo da ....

EMBRAPA;

IV - designar o Diretor que o
substituirá, em seus impedimentos
eventuais;
V admitir, promover, licenciar,
aplicar penalidades, transferir e dispensar empregadoe ,

VI - representar a EMBRAPA em
juizo ou fora dele e constituir procuradores;
VII - assinar convênios, contratos
e ajustes qUE' objetivem as atividades
da EMBRAPA;
VIII -- decidir, ouvida a Diretoria
Executiva, sobre as operações de financiamento de que trata o art. 5",
alínea ui", de acordo com as normas
expedidas pelo Conselho Técnico;
IX - encaminhar aos órgãos competentes do Ministério da Agricultura e de outras áreas governamentais
os documentos e as informações que
devam ser apresentados, para efeito
de acompanhamento da execução das
atividades da EMBRAPA;
X ~ submeter ao Ministro da Agricultura, até 15 de março seguinte. a
prestação de contas do exercício findo, acompanhada da decisão da Diretoria Executiva e do pronunciamento do Conselho Fiscal;
XI - presidir as reuniões do Conselho Técnico e da Diretoria Executiva;
XII -- submeter ao Ministro da
Agricultura os assuntos que dependam de decisão da mesma autoridade.

EXECUTIVO

Art. 21. Os Diretores, dentro de
sua área de atuação, deverão elaborar
e submeter ao Presidente os projetos
de atos e de normas cujo exame eu
aprovação sejam da competência do
Conselho Técnico ou da Diretorta
Executiva.
Art. 22. Caberá ao Chefe da 'midade de administração, juntamente
cOm outra autoridade que a Diretoria
Executiva designar, assinar cheques,
endossos, ordens de pagamento e títulos de crédito,
Art. 23. A Diretoria Executiva aefímrá os atos de administração que
o Presidente e os Diretores poderão,
respectivamente, delegar.
SEÇÃO

v

Do Conselho Fiscal

A.rt. 24. O Conselho Fiscal será
constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes. de reputação ilibada e reconhecida .apacidade, designados pelo Ministro da Agncultura pelo prazo de 1 (um) ~lDO,
admitida a recondução
por maís 1
(um) ano.
Parágrafo único. A retríbuiçào dos
membros do Conselho Fiscal será fixada pelo Ministro da Agricultura.
Art. 25. Ao Conselho Fiscal compete:
a) examinar os balanços, relatórios
e prestações de contas da EMBRAPI\
restituindo-os ao Presidente, com
o
respectivo pronunciamento;
b) acompanhar a execução tínan..
ceíra e orçamentária da EMBRAPA,
podendo exurrunar livros ou cuaisquet
elementos e requisitar informações;
C) pronunciar-se sobre os assuntos
de sua Iísca.lízaçào que lhe forem submetidos pelo Presidente ou pela Diretoria Executiva;
d) manifestar-se sobre as propostas de gravame ou alienação de bens
de propriedade da EMBRAPA.

CAPíTULO VII

Do Pessoal
Art. 26. O regime jurídico do pessoal da EMBRAPA, admitido mediante concurso público ou prova de
capacitação, será o da legislação trabalhista.
Art. 27. Em todos os contratos de
trabalho firmados pela
EMBRAPA,
será consignado que o empregaria admitido poderá ser transferido para
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qualquer ponto do território nacional
de acordo com as necessidades do serviço.
Art. 23. l-ara execução de serv.ç-cs
de natureza técnica ou eventual, poderá a Diretoria Executiva autorizar
a contratação de pessoas físíc'ls ou
jurídicas, de reconhecida capacidade.
CAPITULO VIII
Do Exercício Social

Art. 29. O exercício social corresponderá. ao ano civil.
Art. 30. A EMBRAPA levantará,
obrigatoriamente, seu balanço geral
a 31 de dezembro de cada ano, para
todos os fins de direito.
Art. 31. Os resultados apurados em
balanço terão a destinação que o Ministro da Agricultura estabelecer, fixada. desde logo, prioridade para sua
utilização no aumento de capital da
gMBRAPA.
Parágrafo único. It vedada a uniIizaçâo dos recursos a que se refere
este artigo para a concessão de qualquer tipo de gratificação ao pessoal da
EMBRAPA.

DECRETO

N.9 72.021
MARÇO DE 1973

DE 28 DI-;

Discrimina
os órgãos cujos carece,
túnçôes ou ativuiaâes, desempenhados nas condições da Lei de Retribuição no Exterior, se consideram permanentes.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artígo 81, item lII, da Oons ttu-tcâo. e
de acordo com o artigo 5.Q, do Decreto n.v 71.733, de 18 de janeiro de
197::1, decreta:

Art. 1.9 São considerados permanentes. para os fins do artigo 4.9 da
Lei n.c 5.809, de 10 de outubro ue
1972, os cargos, funções ou atívírtaues
desempenhados ou exercidos por Sf'1'vtctores públicos nos seguín tes órnâos,
delegações, representações, ou organização estrangeira ou mternaoiona;'
L .- Ministério da Marinha:
a)
Comissão Naval Brasileira em
Washington;
bl Comissão Naval Brasileira na
Europa;
C) Organlzacâo Maritima Consul-

Disposições Finais

tiva Intergovernamental ; e
d} Assessoria Brasileira do Cocrdenador da Area Marítima do Atlântico,

Art. 32. Estes Estatutos poderão ser
alterados por proposta da Diretoria
Executiva ao Ministro da Agricultura
que, se concordar com as reformulações sugeridas, as submeterá à consideração de Presidente da República.
Art. 33. Em caso de extinção da ..
EMBRAPA, seus bens e direitos reverterão à União e às pessoas que participarem dos aumentos de capital
(art. 9° - 1).
Art. 34. O Presidente, os Diretores,
os membros dos Conselhos Técnico e
Fiscal e os empregados da
.
EMBRAPA, ao assumirem as suas funções, prestarão declaração de bens,
anualmente renovadas.
Art. 35. Perderão o mandato as
membros do Conselho Fiscal e do Ccnselho Técnico que. sem motivo justificado, faltarem a 3 <três) reuniões.
Art. 36. A alienação dos bens imóveis e a constituição de ônus reais
dependerá de autorização do Ministro da Agricultura, mediante proposta da Diretoria-Executiva da _
.
EMBRAPA. - L. F. Oírne Lima, Ministro.

quando no exterior;
II - Ministério do Exército:
a) Missão
Militar Brasileira de
Instrução no Paraguai;
b) Comissão Militar Brasileira
em
Washington;
c) Redação da Edição Brasileira da
"Military Revíew":
d) Comissão Mista Brasil-Equador
<Subcomissão Técnica de Transportes); e
e)
C-omissão Mista Brasileiro-Paraguaia (Construção da Rodovia concepoíón-Ponta Porá);
III - Ministério das Relações Exteriores:
a) Missões Diplomáticas (Embaixadas. Delegações Permanentes junto a
organismos internacionais e Legações); e
b) Repartições Consulares;
IV - Ministério da Aeronátuica:
a)
Comissão Aeronáutica Brasileira em Washington;
b) Comissão Aeronáutnca BrasilE:'ira na Europa;
c) Delegação do Brahíl junto
à
Organização Internacíonal de Avia-

CAPITULO IX
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çâo Civil (Conselho e Comissão de
Navegação Aérea); e
d) Postos do Correio Aéreo Naclonal e Postos Rádio, no exterior;
V - Ministério da Indústria e do
Comércio:

Instituto Brasileiro do Café:
1) Representação em Londres;
2) Escritórios
de Nova Iorque,
Hamburgo, Milão, Beirute e Tóquio; e
3) Entrepostos de Trteste, Beirute e
Hong-Kong;
b) Instituto do Açúcar e do álcool:
Representação em Londres;
VI - Estado-Maior das Forças Armadas:
a) Delegação Brasileira na Comissão Mista de Defesa Brasil-Estados
Unidos; e
b) Represenaçâo do Brasil na Junta Interamerícana de Defesa, exceto
como alunos do Colégio Interamerícano de Defesa;
a)

VII - Estados estrangeiros e organizações internacionais:
Estabelecimentos de Ensino Mülta-

res, exceto como alunos ou estagiários.
Parágrafo único. São considerados
integrantes de Missões Diplomáticas
os militares nos cargos de Adidos às
Embaíxadas bem como seus Adjuntos
e Auxiliares.
Art. 2.\1 Ao ser criada organização,
militar ou Civil,
da Admímstraçao
Federal, no exterior, ou estabeleciôo o
desempenho de cargos,
funcões"'u
atividades, por servidores públicos. em
organizações, de Estados esbranaeiros
ou internacionais, devem ser determinados aqueles
considerados uermanentes.
.
Art. 3.9 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos n.c 44.389, de 27
de agosto de 1958; n.v 54.308, de 25
de setemro de 1964; n.c 50.769, de 29
de maio de 1967; n.v 62.103, de ,1 de
janeiro de 1968; u.c 70.183, de 2:3 de
fevereiro de 1972; n.v 70.307. de 21
de março de 1972, e demais disposições em contrário.
Brasília, 28 de marco de Hl73:
152.\1 da
Independência e %.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
J. Araripe Macedo
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N° 72.022 MARÇO DE 1973

DE

29

DE

Altera dispositivo do Decreto numero
61.998, de 28 de dezembro de 1967,
que dispõe sobre a dispensa de ponto de seriruicres murncos teaeroxe,

o Presidente da República, usando
ela atribuição que lhe confere o artigo
8), item III, da Constituição, decreta:
Art. 1° A alínea d do artigo 5° do
Decreto n'' 61. 998, de 28 de dezembro
de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5° ....
o o o o o • • • • • • • o. o. o ••

dl a decisão presidencial será
transmitida à entidade solicitante" .

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasília, 29 de março de 1973;
1520 da Independência e 85° da
Ieepúblíca..
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzazd
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
José Flávio Pécora
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Fratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
Jose Costa Cavalcanti
Hygino C. Corset":

DECRETO N9 72.023
MARÇO DE 1973

DE

29 DE

Aproveita funcionários no Quadro de
pessoal do Departamento de Polícia
Federal, e dá 'Jutras prooíâéncíaa,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstdtutção E"
tendo em vista o disposto no artigo
2\1 do Ato Complementar nc 52, de 2
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de maio de 1969, e o que consta elo
Processo nc DPF-58.899-72, decreta:
Art. 1º Ficam aproveitados no Quadro de Pessoal, Parte Permanente do
Departamento de POlicia Federal. no
Grupo Ocupacional PF-500 Rodoviario Policial Federal, os seguintes Iuncíonários:
1) Helio Rodrigues dos Santos,
ocupante do cargo de Motorista nível 8, da Parte Especial do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Policial código PF-501 nivel 11-A, da Parte Permanente do mencionado Qua-"
dro, vago criado pela Lei nv 4.483 de
16 de novembro de 1964, alterada pela
Lei nc 4.813-65;
2) Ramão Arsenio Frutos, ocupante
do cargo de Motorista, nível 12. da
Parte Especial do mesmo ~uadro, no
cargo de Motorista Policial código
PF-501 nível 11-A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, vago
criado pela Lei nv 4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei número 4.813-65;
3) Nylton Xavier da Rocha, ocupante du cargo de Motorista nível 3-A,
da Parte Permanente do mesmo' Quadro, no cargo de Motorista Policial
código PF-501 nível 11-A, da Parte
Permanente do mencionado Q"mdn.
vago criado pela Lei n« 4.483, de 16
de novembro de 1964, alterada pela
Lei nQ 4.813-65;
4) Benedito Martins de Abreu,
ocupante do cargo de Mctorísta nível
8-A, da Parte Especial do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Policial nível H-A, código PF-i)õ)l da
Parte Permanente do menctcnado
Quadro, vago criado pela Lei número
4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei nc 4.813-65;
5) Benedito Helio do Nascimento.
ocupante do cargo de Motorista, nível lO-B, da Parte Especial do mesmo Quadro, no cargo de Motorista
Policial código PF-501, nível ll-A da
Parte permanente do mencionado
Quadro, vago criado pela Lei número
4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei nv 4,813-65;
6) Anterior de Oliveira Benjamim.
ocupante do cargo de Motorista nível 8-A, da Parte Permanente do
mesmo Quadro, no cargo de Motorista Policial nível H-A, código PF-501.
da Parte Permanente do mencionado
Quadro, vago criado pela Lei n 94.483,
de 16 de novembro de 1964, alterada
pela Lei n» 4.813-65;
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7) O r I a n d o Gomes Pinheiro,
10, da Parte Permanente do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Policial nível H-A, código PF-501, da
Parte Permanente do mencionado
Quadro, vago criado pela Lei número
4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei nv 4.813-65;
8) José Alves Batista, ocupante do
cargo de Motorista nível 8-A, da Parte Especial do mesmo Quadro, no
cargo de Motorista Policial código
PF-501 nível 11-A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, vago
criado pela Lei nv 4.483, de 16 de
novembro de 1964, alterada pela. Lei
no 4.813-65;
9) João Alves dos Santos, ocupante
do cargo de motorista nível 12--C, da
Parte Especial do mesmo Quadro, no
cargo de Motorista Policial código
PF-501 nível ll-A, da Parte Permariente do mencionado Quadro, vaga
criado pela Lei nv 4.483, de 16 de
novembro de 1964, alterada pela Lei
nQ 4.813-65:
10) Francisco Pedro de Andrade,
ocupante do cargo de Motorista nível
10-B, da Parte Permanente do mesmo Quadro, no cargo de Motorista
Policial código PF-501 nível H-A, da
Parte Permanente do mencionado
Quadro, vago criado pela Lei no 4.483,
de 16 de novembro de 1964, alterada
pela Lei nv 4,813-65;
11) Waldomiro Felix Pinheiro,
ocupante do cargo de Motorista nível 10-B, da Parte Especial do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Policial código PF-501 nível H-A da
Parte Permanente do mencionado
Quadro, vago criado pela Lei número
4,483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei 4.813-65;
12) Abegar do Rosário, ocupante
do cargt de Motorista nível 12-B, da
Parte Permanente do mesmo Quadro,
n.. cargo de Motorista Policial código
PF-501, nível H-A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, vago
criado pela Lei nv 4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei número 4.813-65;
13) Delío Marcondes, ocupante ao
cargo de Motorista nível 12-C, da
Parte Permanente do mesmo Quadro,
1.(. cargo de Motorista Policial código
PF-501, nível l1-A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, vago
errado pela Lei nc 4.483, de 16 de novembro de 1964, alterada pela Lei número 4.813-65;
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14) Orlando Telles de Menezes,
ocupante ao cargo de Motorista ravel
12-C, da Parte Permanente do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Policial código PF-SOl, nível lI-A, da
Parte Permanente do mencionado
Quadro, em virtude do falecimento de
Donaldson Schetíno Vaz;
15) Veridiano da Rocha, ocupante

do cargo de Motorista nível ':I A. da
Parte Especiar do mesmo oua.no, TI:>
cargo de Motcrtsta Policial código
PI"-501 nível li-A. da Parte Perma-

nente do mencionado Quadro, em virtude da demissão de Aristides Alves
Pcrelra ;
16) Elisio Borges de Santana,
ocupante do cargo de Motorista ní-

vel a-a. da Parte Permanente do
mesmo Quadro, no cargo de Motorista Policial código PF-501 nível l1-A,

da Parte Permanente do mencronado
Quadro, em virtude da demissão de
Pedro Gondím Bezerra.
17)
Francisco
de
Assis Silva,
ocupante do cargo de Motorista m ver
8-A, da Parte E:special do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Policial código PF-f>Ol nível ll-i\ lia
Parte Permanente do mencionado
Quadro, em virtude do ralecímento de
Nelson de Castro Nunes;
18) João Vieira
Nunes, ocupante
do cargo de, Motorista nível lU-B, da
Parte Especial do mesmo Quadro, no
cargo de Motorista Policial código
PF-SO1 nível 11- A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, em virtude da aposentadoria de Mario de
Oliveira;
19)
Joaquim
Dias
Guimarães.
ocupante do cargo de Motorista nível 12, da Parte Permanente do mesmo Quadro, no cargo de Motorista
Policial código PF-SOl nivel ll-A da
Parte Permanente
do
mencionado
Quadro, em virtude da aposentadoria de Arrkerne Chaves;
20) José Francisco Baga, ocupante
do cargo de Motorista nível l2-C, da
Parte Especial do mesmo Quadro, na
cargo de Motorista Policial código " ..
PF-50l nível ll-A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, em virtude da exoneração de Martin Garcia
Gralha;
.
21) Luiz Carlos Ribeiro dos Santos, ocupante do cargo de Motorista
nível 8-A, da Parte Especial do mesmo Quadro, no cargo de Motorista Policial código PF-50l níível !l-A. da
Parte Permanente
do mencionado

Quadro, em virtude da retificação de
enquadramento de Antonio Rodrigues
da costa;
22) Waldemar Nascimento. ocupante do cargo de Motorista nível 8-A,
da Parte Especial do mesmo cuacro,
no cargo de Motorista Policial código
PF-S·Ql nível ll-A, da Parte Permanente do mencionado ouecro. em virtude da demissão
de Onofre Painí
Beirlz;
23) Arlindo da Silva Lemos. ocupante do cargo de Motorista nível 12, da
Parte Especial do mesmo Quadro, no
cargo de Motorista
Polície.I código
PF-SOl nível ll-A, da Parte Permanente do mencionado Quadro, em Vlrtude da aposentadoria de Crísostomo
de Oliveira;
24) João Farias, ocupante do cargo
de Motorista nivel 12. da Parte Especial do mesmo Quadro, no cargo
de Motorista Policial código PF-301
nível ll-A. da Parte Permanente do
mencionado Quadro. em virtude da
aposentadoria de Rafael mspostto:
25) Aristóteles Fonseca de Carvalho,
ocupante do cargo de Motorista nível
lO-E, da Parte Permanente do mesmo
Quadro, no cargo de Motorista Poricial código PF-S01
nível rt-A, da
Parte Permanente
do. mencionado
Quadro, em virtude da aposentedorta
de Mathias Freire de Sant'Anna;
26) Onofre Francisco de Oliveira,
ocupante do cargo de Motorista nível
8-A, da Parte Especial do mesmo Quadro, no cargo de Motorista Potforal
código PF-50l nível ll-A. da Parte
Permanente do mencionado Quadro,
em virtude da aposentadoria de R:Ümundo Ignácio da Luz.
Art. 2.° São declarados extintos e
sunrimidos 26 cargos de
Motorista
CT-40l do Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal. Parte
Permanente: nível a-A. 3 (três) cargos, nível lO-E, 3 (três) cargos nível l2-C, 4 (quatro) cargos, Parte Especial: nível 8-A, 8 (oito) cargos; uivel lO-E, 3 (três) cargos e nível 12-C,
5 (cinco) cargos,
Art. 3," Este Decreto entrará em
víaor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárlo.,
Brasília, 29 de março de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N9 72.024 -

DE

29

DE MARÇO DE

323
1973

Dtspõe sobre a transposição e a transformação de cargos para a Categoria
Funcwnal - tnpiomaui, do Grupo Dipumuuna (Carretra de D1plomata) ,
do Quaaro Permanente do Mmtsterio àas Retaçoes Bxtertoree,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição e tendo em vista o disposto nos
artigos 89 e 99 da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970. e o que consta
do Processo nv DASP/J.523-73, decreta:
Art. 19 São transpostos e transformados, na forma do Anexo 1 deste
decreto, para .a Categoria Funcional Diplomata, do Grupo Diplomacia
(Carreira de Diplomata), do Quadro Permanente do Mtmstértc das
Relações Exteriores, OS cargos cujos ocupantes se habilitaram no processo
seletivo de que trata o artigo 13 do Decreto nv 70.320, de 23 de março de
1972, combinado com o artigo 59 do Decreto nv 71. 323, de 7 de novembro
de .'.972, conforme relação nominal que igualmente acompanha este decreto
(Anexo II) .
Art. 29 O órgão de Pessoal do Ministério das Relações Exteriores
apostüarà os titulas dos funcionarias abrangidos por este decreto.
Art. 3Q Para os efeitos deste decreto, será Observado o disposto no
artigo 49 da Lei nv 5.846, de 6 de dezembro de 1972.
Art. 49 Este Decreto entrara em vigor na data de SUa pubncaçâo,
revogadas as disposições em contrario.
Brasiha, 29 de março de 1973; 152\' da. Independência. e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mano Gioson. Barboza
Os anexos mencionados no presente decreto foram publicados no D.O.
de 30-3-73.
DECRETO NQ 72. 025 ~
MARÇO DE 1973

DE

29

DE

Retifica o arnço 19, do Decreto nú~
mero 55.418, de 31 de dezembro ce
1964.

O Presidente da Repúauca. usendo da atríbutçâo que Ine confere o
artigo 81. item IlI, da Constltuíçâo.
nos termos do Decreto-lei nv 227, de'
28 de fevereiro de 1967 (Código ce
Mmeraçao) , alterado pelo Decretolei no 318, de 14 de março de l!)~7.
decreta;
Art. 1\' O artigo 19, do Decr-ete número 55.418 de 31 de .teaembro de
1964, passa a vigorar com a segumte redação:
.. Art. 19 Fica outorgaua a
Companhia Siderúrgica Jcacíona!
concessão para lavrar doíomtta
em terrenos da Faaenoa Santa
Mônica - Patrimônio Nacional _.
no lugar denominado Sítio Ce.íeí1'0. Distrito de 80.1'8.0 de Juparana, MUnIC1pio de vatença
Estado do RIO de Janeiro, numa

área de quarenta e quatro hectares quinze ares e noventa E: seis
centiares (44,1596ha), deltmitada
por um pohgono rrregtua-, que
tem um vértice a cento e três metros e noven ta e oito centímetros
(103.98 mr , no rumo verdadeiro
de trinta e oito graus ctnquenta
e seis mmutos sudoeste 1389 )6'
SW), do marco do qunometr o
cento e trinta e três ckm l33) da
Unha da E.F.C.B
r ama. Três
Rios e os lados a partdr «esse ver-

ttce, os seguintes comprtmentos c
rumos verdadeiros: seiscentos esessenta metros 1660 m) , Sessenta e seis graus seis minutos sudeste {669 06' SE); q-nunentos e
Quarenta l:. sete 'l1.i't.J"JS f' 01nquanta centímetros '547.50 mr .
onze graus vinte minutos t.orde.ste 11l\' 20' NE); tuaurccentos e
quarenta e sete metros e sessenta centimetros (447,60 m) emquente e sete graus tr~n,& f' oito
minutos noroeste ,fl79 38' NW);
trezentos e trinta e oito metros
(338 mi , oitenta e quatro graus,
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nove

minutos sudoeste <84g 09'
trezentos e vinte metros
<320 m) , trinta € um graus vinte e oito minutos sudoeste .319
28' SW>; cento e quarenta e
quatro metros e sessenta cantametros (144,60 m) , nove grau."
quarenta e três minutos sudeste
(99 43' SE); cento e cmquenta e
seis metros e oitenta. centímetros
<156,80 mj , sessenta e oito graus
vinte e nove minutos sudeste (,689
29' SE) o"
Art. 29 A retificação ue que trata
o artigo anterior será transcrtta no
Livro C - Regtstro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Mímscerro das
SW) ;

Minas e Energia.
Art. 39 Este Decreto entrará em

vigor na data de sua pubücação, revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-7 .913-55).

Brasilia, 29 de março de 1973;
1529 da Independência e 85lJ da
Repúbrica ,
EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 72.026 MARÇO DE 1973

DE

29 DE

Concede a Indústrias Bmsüeíras de
Artigos
Refratários
S.
A.
I.E.A.R. o direito de lavrar jilito
no Municipio de Itapeva, Estado de
São Paulo.

Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o ar.,
'tdgo 81, item UI, da Constituição.
nos termos do Decreto.leí n« 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado oelo Decreto-lei
-nv 318, de 14 de março de 196'1. re-creta.:
Art. 1° Fica outorgada a Indústrias
Brasileiras de
Artigos Refratários
~S.
A. - 1.B.A.R., concessão para
lavrar filito em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado PoU1:o
.cto 'I'ag'uart-Mírfm, Distrito e Mum.ctpío de .Itapeva, Estado de São Pau,
lo, numa área de nove hectares no...
venta e um ares e trinta e seis centiares (9,9136 ha.), delimitada por
um pongono irregular, que tem um
vértice a quarenta e sete metros e
-oí terrta e oito centímetros (47.88 m) ,
'no rumo verdadeiro de sessenta e um
.graus dezoito minutos nordeste (61°
1.8' NE), da confluência da Agua de
O
-da

Nhá Ricarda com o Rio Taguari-Mtrim, e os lados a partir desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ctnquenta e quatro
metros (54 mj , este
(E); sessenta
metros (60 m) , norte (N); vinte me,
tros (20 m) , este (E) : trinta metros
(30 m) , norte (N); vinte e seis me;
tros (26 m) , este (E); vinte metros
(20 nu, norte (N); quarenta metros
(40 m) , este (E); dezesseis metros
(16 mj , norte (N); trinta metros (30
fi), este (E); quatorze
metros (14
mj , norte (N); quatorze metros (14
m) , este (E); cínquenta e seis metros (56 m) , norte (N); sessenta e
seis metros (66 m) , este (E,l; emquenta e seis metros ~56 fi), sul (S);
cinquenta metros (50 m) , este (li;);
quarenta me.tros (40 m) , sul ~S);
quarenta e seis metros (46 nu, este
(E); cento e vinte metros (120 mj ,
sul (S); dezesseis
metros (16 mj ,
este (E); quarenta metros (40 In),
sul (8); quatorze metros (14 rnj , este
(E); setenta metros (70 m) , sul ~S);
quatorze metros (14 m) , este (E);
cento e trmta metros (130 mj , sul
(S); quarenta metros (40 rm, oeste
(w) ;
trinta metros (30 m j , norte
(N); dezesseis metros (16 m) , oeste
(W); vinte e seis metros (26 m). norte (N); cento e cínquenta metros
(150 m) , oeste (W); quarenta e oito
metros (48 m) , norte (N); trinta metros (30 mj , oeste (W); trtnta metros (30 m) , norte (N); trinta metros
(30 m j , oeste (W); vinte metros (20
mj , norte (N); cínquenta metros (50
m) , oeste (W); dezesseis metros (16
m). norte (N); quarenta e quatro
metros (44 mj , oeste (Wl; quaren-.
ta metros (40 rm, norte (N); t-tnte
metros (30 m) , oeste (W); ctnquenta
metros (50 rm. norte (Nt . Esta concessão é outorgada mediante as condíções constantes dos artigos 44, 47,
e suas anneas, e 51, do Código de
Míneraçãc, além de outras constantes do mesmo Código, -râo expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessao fica sujeita ás estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nu,
mero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário nca obrt,
gado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos á União, em CUITi~
prtmento do disposto no Decreto-Lei
n" 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessíonártc não
cumprir qualquer das obrígaçóes que
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se lhe Incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
COdIgO de Mmeraçao.
Art. 4" As proprtedades vízmhas
estão sujeitas as servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Cocngo de Mineração.
Art. 5° A concessão de tavra terá
por título este Decreto,
que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as dísposlçoes em aontrano.
(DNPM -

7.684-61).

Brasília, 29 de março
152° da Independência
República.
EMíLIO G. MÉDICI

de

e

1973;

l15°

da

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.027
MARÇO DE 1973

DE

29

DE

Concede a PLUMBUM S. A. Indústria Brasileira de Mineração o tiireito de lavrar minério de chumbo
no Município de Adrian6polis, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 31, item II!, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n" 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei n- 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art.. 1° Fica outorgada a
.
PLUMBUM S.A. Indústria Brasileira
de Mineração concessão para lavrar
minério de chumbo em terrenos devolutas do Estado do Paraná no lugar denominado Matão, Distrito e
Município de Adrianópolis, Estado do
Paraná, numa área de cento e quarenta e dois hectares e um are ....
(142,01 ha) , delimitada por um poIígono irregular, que tem um vértice
a seiscentos e sessenta e dois metros
e novena e um centímetros (662,91m)
no rumo verdadeiro de um grau quarenta e três minutos e quarenta e um
segundos nordeste (1°43'41"NE), da
confluência do Córrego Matão, no
ribeirão Rocha e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimen-
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tos e rumos verdadeiros: quinhentos
e cinquenta e nove metros e cínquenta e um centímetros (559,51ID), zero
grau vinte e oito minutos nordeste
(Ü028'NE); duzentos metros (200m),
este (E); cento e noventa e quatro
metros e sessenta e quatro centímetros 094,64m), norte (N); duzentos
metros (200m), este (E); cento e noventa e quatro metros e sessenta e
quatro centimetros (l94,64m), norte
(N); duzentos metros
(200m), este
(E); cento e noventa e quatro metros
e sessenta e quatro centímetros
.
094,64m), norte (N); duzentos metros (200m), este (E); cento e noventa
e quatro metros e sessenta e quatro
centímetros (l94,64m), norte (N); duzentos e oitenta metros (280m), este
(E); quinhentos metros (SOOm), sul
(S); cento e cinqüenta metros ....
(150m), este (E); quinhentos metros
(500m), sul (S); cento e cinqüenta
metros nsonn, este (E); quinhentos
metros (500m), sul (8); cento e cinqüenta metros (150m), este (E); seiscentos e cinqüenta metros (650m), sul
(8); duzentos e quarenta e oito metros e cinqüenta e seis centímetros ..
(248,56m), oeste (W); novecentos e
oitenta e um metros e trinta e dois
centímetros (931,32m), quatorze graus
vinte e oito minutos noroeste __ ....
(14°28'NW); mil e cinqüenta metros
(1.050m), oitenta e dois graus vinte
e seis minutos sudoeste (82°26'8W).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51. do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963. e
da Resolução n" 3. de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
em forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.

326

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para fins de palavra. na forma
do artigo 59, do Código de Minera-

ção.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM-952-55) .
Brasília, 29 de março de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N,o 72.028 MARÇO DE 1973

DE

29

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa Fiação e Tecelagem São José S.A., com fábrica em Barbacena, no Estado de
Minas Gerais. para funcionar aos
aommçoe e nos dias feriados ciuis e
religiosos.

O Presidente da República usando
da ~tribuição que lhe confere' o artigo
81, Item IIl, da Constituição, de acordo com o artigo 7.°, § 2°, do Regulamento aprovado pelo Decreto número
27.048, de 12 de agosto de 1949 tendo em vista o que consta do Pr~cesso
n.s 323.589-72, do Mimstério do Trabalho e Previdência Social, decreta:
Art. 1." Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos dias feriados civis e religiosos, em sua fábrica de tecruos. situada na Cidade de Barbacena no
Município do mesmo nome no E;tado
de Minas Gerais, a empre~a Fiação e
Tecelagem São José S. A., observadas escala de revezamento para repouso semanal e demais disposições
de proteção ao trabalho.
Art. 2.° O presente Decreto entral;'.á em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de março de 1973;
152,° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N.O 72.029 MARÇO DE 1973

DE

29

DE

Concede à Companhia de Cimento
Portland Gaúcho o direito de lavrar
Calcaria no Mumcípío de Pinheiro
Machado, Estado do Rio Grande do
Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n." 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada à Companhia Cimento Portland Gaúcho concessão para lavrar calcário em terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Passo da Conceição, Distrito de Pedras Altas, Município de
Pinheiro Machado, Estado do Rio
Grande do Sul, numa área de trezentos e setenta e oito hectares e dois
ares (378,02 haj , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a novecentos e um metros e trinta e oito centímetros (901,38m), no
rumo verdadeiro de cinqüenta e seis
graus dezenove minutos noroeste ....
(56° 19' NW), do cruzamento da Rodovia Pedras Altas-Bagé com o Arroio Candiotinha e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e cinqüenta metros (450m),
norte (N); duzentos metros (200m),
oeste (W); duzentos e setenta metros
(270m), norte (N); duzentos metros
(200m), oeste (W); cento e cinqüenta
metros (150m), norte (N); cinqüenta
metros (50m), oeste (W); quarenta
metros (40m). norte (N); cento e vinte metros (120m), oeste (W); noventa
metros (90m), norte (N); cento e
oitenta metros (180m), oeste (W);
cento e quarenta metros (140m) , norte (N); cento e trinta metros (130m),
oeste (W); duzentos metros (200m),
norte (N); duzentos e vinte metros
(220m), oeste (Wl; trezentos e cinqüenta metros (350m), norte (N);
quatrocentos e cinqüenta metros
(450m), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (S); trezentos metros
(300m), oeste (W); duzentos e dez
metros (210m), sul (S); trezentos
metros (300m), oeste (W); duzentos e
dez metros (210m), sul (S); trezentos
metros (300m), oeste (W); duzentos
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e dez metros (210m), sul (8); trezentos metros (300;:n), oeste (w);
cento e oitenta metros (l80m), sul
(8) ;
duzentos e cinqüenta metros
(250m), oeste (W); duzentos e trinta
metros (230m), sul (8); seiscentos metros (600m), este (E); quatrocentos
metros (400m), sul (8); setecentos e
cinqüenta metros (750m), este (E);
quinhentos metros (500m), sul (8),
novecentos metros (900m), este (E);
duzentos e cinqüenta metros (250m"
sul (s); trezentos e cinqüenta metros
(350m), este (E): trezentas e cinqüenta metros (350m), norte (N); cento e
cinqüenta metros (l50m), este (E);
trezentos e cinqüenta metros (350m),
norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m), este (EJ. Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco . Esta concessão
fica sujeita, às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução nc 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica.
obrigado a recolher aos cofres públicos, os tributas devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decretolei número 1.038, de 21 de outubro de
1969.
, !~lgd
Art. 3." Se o concessionário não
sumprír qualquer das obrtgaçóes qu.
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá'
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-3.520-60) .

Brasília, 29 de março de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 72.030 MARÇO DE 1973

DE 29 DE

Decuira sem eteüo o Decreto n° 27.900,
d€ 21 de março de 1950.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81, item III, da Oonstdtuíçâo, nos termos do Decreto-lei ne 227, de '.!8 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica declarado sem eteito o
Decreto n- vinte e sete mil e novecentos (27.900), de vinte e um (211 de
março de mil novecentos e ctnquenta
(1950) que concedeu a Porcelana ateatíta S. A. o direito de lavrar areia
quartzosa no lugar denominado Guabírcba, Município de Campo Largo, Estado do Parana .
Art. 2Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu bhcaçào, 1 evogadas as disposições em contrário.
(DNPM 5.436-45).

Brasília, 29 de março de 1973;
152.'" da Independência e 85." da.
República.
EMíLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N" 72.031 MARÇO DE 1973
Concede
Sul S.
lim no
Estado

DE

29

DE

a Minerios Industriais do
A. o direito de lavrar cau-:
Municipio de Treze de Maio,
de Santa Catarina.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constrtutçâo,
nos termos do Decreto-lei n'' 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
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Art. 1° Fica outorgada a Minérios
Industriais do Sul S. A. concessão
para lavrar caulim em terrenos da
propriedade de J osé G. Fontana, Pedro João Fontana e outros no lugar
denominado Linha Mesquita, Distrito e Município de Treze de Maio, Estado de Santa Catarina, numa área
de sete hectares e cmquenta ares
(7,50 ha.), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a cento e
trinta metros (130 m) , no rumo verdadeiro de cinquenta e nove graus
seis minutas sudoeste (59°06'SW), das
estufas para o fumo da propriedade
de Luiz Magagnin e Pedro João Fontana e os lados divergentes desse verrace. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cínquenta metros (250 m), norte (N); trezentos metros (300 m) , leste (E) .
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mmeraçâo, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n" 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica onrtgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n- 1.038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concesslonárro nác
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
la vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vrzmnas
estão sujeitas às servidões do solo
e subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção
Mineral, do
Ministério das Minas e Energte..
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 803.734-68).
Brasília, 29 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 72.032 MARÇO DE 1973
Concede
direito
nicípio
Santa

DE

29

DE

a Produtos Silicar S. A. o
de lavrar diatomita no Mude Jaguaruna, Estado de
Catarina.

O Presidente da Repúb-lica, usando
da atribuição que lhe confere o <11'tígo 81, item ITI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.c 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei
n.c 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. P Fica outorgada a Produtos
Síhcar S. A. concessão para lavrar
diatomita em terrenos de propríedade de João Manoel Viana, Ibraím
Cândido Coelho, Governo do Estado
de Santa Catarina. João Marques e
outros, no lugar denominado Campo
Bom, Distrito de Jaguaruna. Município de Jaguaruna, Estado de Santa
Catarina numa área de quinhentos
hectares (500 haj , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cento e noventa e cinco metros (195m), no rumo verdadeiro de
vinte graus quarenta e cinco minutos
sudeste l20'? 45' SE) do canto eudeste (SE) da casa de alvenaria do Senhor Lourival João Horácio e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cinqüenta metros (150
m) , este (E); duzentos metros (200
m) , norte, (N); duzentos metros (200
m) , este (E); quatrocentos metros
(400 m) , norte (N); duzentos e cínquenta metro (250m) este (E); ousentos e trinta metros (230m) norte (N);
trezentos metros (300 m) , este (E);
duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
norte (N); trezentos metros (300 m) ,
este (E); trezentos metros (300 m) ,
norte (N); quatrocentos e cinqüenta
metros (450 m) , este (E); trezentos e
cinqüenta metros (350 m) , norte (N);
quatrocentos metros
(400 m) , este
(E); trezentos e cinqüenta
metros
(3E-O m) , norte (N); trezentos e cinqüenta metros (350 m) , este (E); trezentos e cinqüenta metros (350 m) ,
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norte (N); quatrocentos metros (400
mj, este (E); trezentos e cínquenta
metros (350 m) , norte (N); scíscentos e cinqüenta metros (650 mj , este
(E); trezentos e cinqüenta
metros
(350 m) , norte (N); duzentos e cinq,üenta metros (250 m) , este (E);
trezentos metros (300 m) , norte (N);
trezentos metros (300 m) , este (E>;
duzentos metros (200 m) , norte (N);
trezentos metros (300 rn) , este (E);
trezentos metros (300 m) , norte (N);
trezentos metros' (300 m) , este (E);
trezentos metros (300 m) , este (E);
seiscentos metros (600 m) , norte (N);
setecentos e quarenta metros (740 m) ,
oeste (W); duzentos metros (200 mi ,
sul (8); duzentos metros oeste (W);
duzentos metros (200 m) , sul (8);
duzentos metros (200 m) , oeste (W);
duzentos metros (200 m) , sul (8); duzentos metros (200 m) , oeste (W):
duzentos metros (200 m) , sul (8); duzentos metros (200 m) , oeste (W);
duzentos metros (200 m) , sul (S);
duzentos metros (200 m) , oeste (W);
duzentos metros (200 m) , sul (8);
duzentos metros (200 mi , oeste ~W);
trezentos metros (300 m) , sul (S);
duzentos metros (200 m) , oeste (W);
quatrocentos metros (400 mj , sul (8);
trezentos metros (300 m) , oeste (W);
trezentos metros (300 m) , sul (8);
trezentos metros (300 m) , oeste CVV);
trezentos metros (300 m) , sul (8);
trezentos e cinqüenta metros (350 m) ,
oeste (W); trezentos metros (300 mr,
sul (8);
quatrocentos e cinqüenta
metros (450 m) , oeste (W); duzentos
e vinte metros (220 m) , sul (8); quetrocentos metros (400 m) , oeste (W);
duzentos e noventa metros (290 m) ,
sul (8); trezentos e cinqüenta metros (350 m) , oeste (W); trezentos
metros (300 m) , sul (8); trezentos e
oitenta metros (380 m) , oeste rwr:
duzentos e cinqüenta metros (250 mj ,
sul (8); cento e oitenta metros ,180
m) , oeste (W); duzentos metros (200
m) , sul (S); quatrocentos metros 1.400
m) , oeste (W); duzentos metros (200
mj , sul (8); duzentos metros (200 rr j ,
oeste (W); duzentos metros (200
m) , sul (8); duzentos e cinqüenta
metros (250 m) , oeste (W); duzentos
metros (200 m) , sul (S); duzentos
metros (200 m) , oeste (w); trezentos
metros (300 m) , sul (8); quatrocentos metros (40D m) , oeste (W); setecentos e vinte metros (720 m) , sul
(8); quatrocentos e noventa metros
(490 m) , este (E); trezentos metros
(300 m) , norte (N); quinhentos e
sessenta metros (560 m) , este (E);
trezentos metros (300 m), norte (N);
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trezentos e cinqüenta metros (350 m) ,
este (E); duzentos e cinqüenta. metros (250m), norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto númerc 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.v 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional
de
Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.c 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para Iavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo e;.g, do Código de Mineração.
Art. 5.1? A concessão de lavra terá
por título este Decrete, que será transcrito no Livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1"evogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

10 .125-67) .

Brasília, 29 de março de 1973;
152.1::' da
Independência e
85.1? da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N'? 72.033 MARÇO DE 1973

DE

29

DE

Concede autorizaçâo à Orçomizuçãa
"Lamont-Doherty Geolaçiciü Obser-ootorv", da Universidade de coiumbia, USA, para operar no mar territorial do Brasil com o navio-oceanográfico "Robert D. Conrtui", de bandeira norte-americana, nas pesquisas qWZ especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item II!, da Constituição, e , Decreto n" 63.164 de 26 de agosto de
1968, decreta:

Art. 1° E' concedida autorização à
Organização "Lamont-Doherty Gcologícal Observatorv" da Uníversidaue de

Columbia, para operar no mar temto-

riaI do Brasil, fixado pelo Decreto-lei
nv 1. 098, de 25 de março de 1970. com

o navio-oceanográfico "Robert D.
Conrad" de bandeira norte-amerrcana em trabalhos de pesquisa cientifica.

Art. 29 A autorização de que trata
este Decreto compreende a pesquisa no
campo da oceanografia e da geoc.gla
marinha. de natureza puramente cíentitica e deverá subordinar-se aos re-

EXECUTIVO

quisítos previstos pelo Artigo 8° do De-

creto n'' 63.164, de 26 de agosto de
1968.
Art. 39 A autorização a que se refere
este Decreto vigorará pelo prazo de 6
meses, a contar da data da chegada
do navio-oceanográfico "Robert D.
Conrad", ao primeiro porto brasileiro.
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 29 de março de 1973;
152.1' da Independência e 85.1' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
AclaHi~rto

de Barros Nunes

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» figuram:
1 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, ~oram publicados no «Diário Ofícíal» até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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DECRETO N<:l 71.407 -

DE

20

DE NOVEMBRO DE

1972

Dispõe sobre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
do Ministêrio da Educação e Cultura, e dá outras providêncas.

(Publicado no Diário Oficial de 22 de novembro de 1972 e retificado no
Diário Oficial de 23 de novembro de 1972).

A tabela a que se refere este Decreto está republícada no Diário Oficial
de 18 de janeiro de 1973.

DECRETO NQ 71.624 -

DE

29

DE

DEZEMBRO DE 1972

Fixa os preços mínimos líquidos básicos para financiamento ou aquisição de amendoim, arroz, farinha
de mandioca, jeijão, qerçetim, gi-

rassol, milho, eoia e eorüo da sa-

fra de 1873 produzidos nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco.
Alagoas, Sergipe, Bahia e nos Territórios d@ Amapá e Roraima.
Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial, de 29 de dezembro de 1972, página 11. 860, na Tabela anexa ao De-

creto, na

2~

coluna,

Sergipe
única
ilegível
Leia-se:
Feijão de Corda (Macaçar)
Classe: Vermelho
Tipo: 3

se;glpe························ .
única
30,60
Na mesma página, 2i!- coluna:
Onde se lê:

.............................•

Milho

Grupos: Mole e Semlduro: Classes: Amarelo, Branco e Mesclado
Tipo 3

Onde se lê:

Felj ãc; .An.fu

.

'Classe: Rajado
Tipo: 2

FeÜ~· R~j~~·· 2·

Onde se lê:
Feij âo de Corda (Macaçar)
"Classe" Vermelho
Tipo: 3

':::::2·:::::' 53,40

Leia-se:
Fe{i~·Ã~~····················

Classe: Rajado
Tipo: 3

FeÍj"i; ·ii~i~d~· 2' '.':':':': '53,40
Na página 1.861, 1" coluna,

. . . , . . .. .. .. . . .. .. . ...........

Alagoas
única

Ilegível

.

Pi~~i··························

..............................
Milho 3
Leia-se:

18,60

Milho

Grupos: Mole e Semiduro: Classes: Amarelo, Branco e Mesclado
Tipo 3
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Leia-se:

Alagoas
única

20,40

Pi~~i""""""""""""" •

..............................

Milho 3

18,00

Na publicação feita no Diário Olicial, de 29 de dezembro de 1972, na
página 11.859, na Tabela referente a

Mandioca.
Onde se lê:
Acre - única (ilegível) 54,50

Leia-se:

Acre _ única 15,00 - 54,50
Na página 11.861, na Tabela refe-

rente a Milho,

Sergipe
única .... 30,60
Na 2l'J. coduna, na Tabela referente
ao milho,
Onde se lê:
Alagoas
única .... Ilegível
Pernambuco
Milho 1 .... 21,60
Milho 2 ••.. ilegível
Paraíba
Milho 1 .... 20,40
Milho 2 .••• ilegível

..................................

Rio Grande do Norte
Milho 1 - ilegível

Onde se lê:

Pernambuco

· . . ............ . . . ...... .. . . .. . . ......

pi~~i""""""""""""""

. 'Miih~' 3'

Milho 2 .... (ilegível)

· 'P;'r~iba"""""""""""""'"

· 'Miih~' '2' .:::: •Úi~gí~~ú'

Alagoas
única .... 20,40
Pernambuco
Milho 1 .... 21,60
Milho 2 ,... 21,00

·....... .. . . . . . . .... ... . . . . . . .........
Rio Grande do Norte
Milho 1 .... (ílegfvel)

p~~~ib~"""""""""""""

Pernambuco

.

Leia-se:

.

Leia-se:

ia,50'

.

Milho 1
Milho 2

Milho 2 .... 21,00

··paraíba'····························
......................................
Mliho 2 .... 21,00
......................................
Rio Grande do Norte
......................................

Ri~' G~~~d~

.

20,40
21.00

'dó' N~~~'

.

Milho 1 .... 21,00
pi~~i""""""""""""""

.

'Miih~'

3'

ia,oo'

.

.

Milho 1 .... 21,00

Na página 11.839, 2l'J. coluna, na Tabela Anexa ao Decreto referente à.
mandioca - Farinha do Grupo Industrial, classe branca, tipo 1,
Onde se lê:

.................................. ,
Acre
única -

Ilegível -

54,50

Leia-se:
Acre
única - 15,00 - 54,50
Na página 11.861, 1l'j. coluna, na Ta~
bela referente ao feijão de corda
(Maceçar) , classe Vermelho Tipo 3,
Onde se lê:

.

S~~g·ip~··························

única .... Ilegível

DECRETO NÇI 71.629 - DE 29
DEZEMBRO DE 1972

DE

Abre a encargos gerais da União Recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda e do Fundo de
DesenvolVimento de áreas estratégicas o crédito suplementar de ....
Cr$ 631.870.000,00 para reforço de
dotações consignadas no Vigente
Orçamento.
Retificação
Na publicação feita no Diário Oficial, de 29 de dezembro de 1972, página 11.863, P coluna, art. l Q,

.

Onde se lê:

1801.1800.2011 -

.

Reserva para diferença de câmbio
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Leia-se:
2801.1800,2011 -

Reserva para diferença de câmbio

DECRETO Nº 71.634 - DE 29
DEZEMBRO DE 1972

DE

Torna sem efeito cassação de dispontbilidade de servidor da extinta co,
missão do Vale do Sào Francisco.

O Presidente da República, usando
das atrtbutçôes que lhe confere o artdgo 81, item III, da Constdtuíçào, e
tendo em vista o que consta do Processo uc 6.181-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
(DASP). decreta:
Art. 19. ?ica sem ererto a cassação
da disponibilidade de Manoel Martins
DECRETO N°
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de Araújo, Trabalhador. código GL402.1. do Q!1adn ae Pessoal da excinta Comissão do Vale do São Francisco, constante do Dereto nv 71.072,
de 11 de setembro de 1972, pubícarío
no Diârio Oficial de 12 seguinte. VISto
ter sido o mesmo julgado tncapaa
para o serviço público anteriormente
à vigência do Decrete n" 69,801, de 15
de dezembro de 1971, Que o aproveiteu no Quadro rmíco de Pessoal da
Universidade Federal Rural de Pernambuco ,
Art. 2Q. Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 29 de dezembro de Hln·
151Q da Indepenuêncía e 849" dà
República.
EtwIÍLIO G. MEDICI
José Costa Cavalcantt

---71.639 _. DE 29 DE DEZEMBRO

DE

1972

Declara de utiliclade püblica, para fins de desapropriação, drecs de terra situaaas nos Municípios de Vitória e Serra, no Estado do Espirito Santo.

O Presidente da República, usanuc da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item IH, da Constituição. ç nos termos do Decreto-lei n'' 3.365. de 21
de Junho de 1941, alterado pela Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1" Ficam declaradas de utnídade pública, para fins de desapropriação. as áreas de terra situadas nas Muntctpíos ue Vitória e Serra, Estado do
Espírrtc Santo, necessárias a construção da nova pera ferroviária e da oficina
de manutenção de Iccomottvas e vagões projetadas para o Porto de Tubarão,
compreendendo terrenos alodíals e domínio útil dos porventura foreiros inclusive benfeitorias e construções neles existentes. perfazendo a área aproximada de 168 tcento e sessenta e oito) hectares exclui dos os terrenos ocupados pela via férrea e as de propriedade e posse da Companhia Vale do Rio
Doce, abrangidos pela poligonal adiante definida.
Art. 2° M' áreas a que se refere este Decreto são envolvidas por poligonal. para a qual ~'oi adotada a projeção UTM (Universal Transverse Mercator) e cujo:'> vértices têm as segumtes coordenadas:
Vértice

Abcíssas

Ordenadas

O

7.762,945

367,220

1

7.761,845

367,455

2

7.759,230

368,235

3

7.759.390

363,615

4

7.761,635

368,195

5

7.762,280

363,590

6

7.762,915

367,695

O

7.762,945

367,220
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Art. 3" Fica autorizada a Companhia Vale do Rio Doce a promover a
desapropriação das referidas áreas, na forma da legislação vigente.
§

1'" A Companhia Vale do Rio Doce poderá invocar, em Juízo, as medidas

necessárias li desapropriação de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido 110 Decreto-Ieí nv 3.365, de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas atra vês da Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956.
2~ A indenização dos hens desapropriados nos termos do presente Decreto, correra li conte dos próprios recursos da COmpanhia Vale do Rio Doce.

*

Art. 49 Fica a Companhia Vale do Rio Doce autorizada a ocupar imediata e temporariamente terrenos vizinhos aos abrangidos por este Decreto,
considerados necessàrtos a estudos dos projetos e à realização das obras
'
referidas 'no artigo 19 •
Art. 5'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1972; 151° da Independência e 84° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benqamim: Mario Btmtista

DECRETO N° 71.640 -DEZEMBRO DE

DE

29

DE

1972

Concede à Empresa de MineJ'açâo
Paraíso Ltda. o direito de lavrar
caulim no municípío de Corai, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição,
nos termos do Decreto-Iet número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (CÔdigo de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n- 318, de 14 de março
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Empresa
de Mineração Paraíso Ltda., concessão para lavrar caulim em terrenos
de propriedade de Clemente Astério
Jardim, Custódio Gomes da Silva,
Manoel Gonçalves dos Santos e outros no lugar denominado Fazenda
Santa Cruz, Distrito de Marambuínha, Municipio de Caraí, Estado de
Minas Gerais, numa área de quatrocentos e setenta e nove hectares e
setenta e cinco ares ~<1!19,75 ha.), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a seiscentos e
setenta metros (670 rm no rumo
verdadeiro de onze graus trinta minutos noroeste (11° 30' NWI, da confluência dos Córregos da Mina e Santa Cruz, e os lados a paruír desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e vinte metros (1.020 m) , norte (N); mil quatrocentos e vinte e cinco metros (1.425
m) , este
(E); novecentos e cinco

metros (905 m), sul (8); quinhentos
metros (500 m) , este (g I; quatrocentos e noventa e cinco metros ~495
mi, sul (8); quinhentos metros (500
m) ; oeste
(W); quinhentos metros
(500 m) , sul (8); quinhentos metros
(500m), oeste (W); quinhentos metros
(500m) sul (8); mil novecentos e vinte e cinco metros (1.925m). oeste (W),
mil trezentos e oitenta metros
(1.380 mj norte (N) , miJ metros
(1.000 m) , este (E). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, :17 e suas
alíneas e .)1 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente menciona..
das neste Decreto.
Parágrafo único. ;;::s"!;a concessão
fica sujeita às estípulaçóes do Regulamento aprovado pelo Decreto !'1Úmero 51. 726, de 19 de fevereiro ele
1963, e da Resolução o- 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessíonáno fica obrigado a recolher aos corres públicos
os tributos devidos á União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nº 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obr-igações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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subsolo para fins de lcvr.t, na, torma do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por
titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C-Registro dos
Decretos de Lavra, do Depurtamemo
Nacional da Produção Mineral do Mrnístérío das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
(DNPM 812.361-68).
Brasília, 29 de dezembro de 1972;
151" da Independência e 84" da
República,
EMÍLIO G. MÊDICI
Benjamim Mário Baptista
DECRETO N" 71. 641·- DE 29
DEZEMBRO .DE 1972

iJE:

Declara de utilidade pubuca, para
efeito de âeeaoropruuiúo, os i7"1()veis constitutivos da aTea oue menciona, no Município ae Stmios, Bstade de São Paulo e dá outras providências.
o Presidente da República, usando
de atribuição que lhe comere ,) itrtigo 81, item lI!, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n'' 3.365, de :n de junho de
1941, modificado pela Lei 11" 2, '786,
de 21 de maio de J 956 e no Decreto n'' 24,599, de 6 de julho de 1934,
decreta:
Art. 1" Ficam declarados de uttn ~
dade pública, para fins de desapropriação por parte do Depart.amenro
Nacional de Portos e Vias Navegaveís (DNPVNl e/ou da Companbta
Docas de Santos, Ooncessicnarra do
Porto de Santos, os terrenos arod'aís
e o domínio útil dos terrenas de marinha e acrescidos, bem como as oenfeitorias neles existentes, tortos -utuadoa entre a Avenida AfoJ1S:) Pena, o
Entreposto de Pesca, a chamada Linha do Forte Augusto e a Avernda
Dr. Oswaldo Aranha (antiga Aventda Projetada), n'' 297, no bairro Ponta da Praia, na Cidade, Munlcípíc e
Comarca de Santos, Est-ado de São
Paulo, compreendendo:
(1) Terreno de propriedade da rrmandade "Janua Coeli" situado no
perimetro urbano, 2a Circunscrição
Imobiliária da Comarca de Santos.
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também conhecido corno Quadn.' de
nv 75, da Vila Santlsta, Z... na 4, com
6 095 m2 (seis mil e noventa e cinco metros
quadrados) aproximadamente, sendo limitada pala Avenida
Aionso Pena, lado par, em cuja frente mede aproximadamente 75,10 m
(setenta e cinco meo'os 2 dez centimetros); pela curva da esquina dessa
a veruda com a Avenida DI. Oswaldo
Aranha, em cujo desenvolvimento
mede aproximadamente 3340 m (trtnt.(l E três metros e quarenr.a centametros); pela utra Avenida Dr . Oswaldo Aranha na extensão de 44,70 m
(quarenta e quatro metros e setenta
centimetrosj aproximadamente: cera
divisa Judicial da Vila Santista. na
extensão de aproximadamente 1U5.c:O
m (cento e cinco metros e oitenta
centímetros); e, finalmente, confrontando com terreno de "quem de direito", na extensão aprcxíruacta de
75,40 m (setenta e ~ÜICO metros e
quarenta centímetros),
bl Terreno de
proortecrade de
"quem de direito", situado no perimetro urbano, 2° Círcunscrrção Imob liária da Comarca de Santos, cem
: .900 m2 (hum mil e nove tentos met.ros quadrados), aproxunadament.e,
com frente para a Avenida Afonso
Pena, lado par, na ext.ensao de H5.60
til (trinta e cinco metros e sessenta
centímetros), com tun.ros limitando
com a Vila Jóquei Clube ou sucessores, na extensão de 28.30 m (vinte e
oito metros e trinta cent.tmetro-u ; pe10 lado direito de quem postado em
sua frente na Avenida Afonso PerIB,
confronta com propriedade da
trmanuade "Janua Coeli". na extensão
de 75.40 m (setenta e· cínco metr-.s
E' quarenta centímetros}: E: pelo lado
esquerdo, confronta com :.- ratxa por
onde passa a linha férrea da Companhia Docas ae Santos, conhecida
como Linha Forte Augusto.
ci Terreno de propriedade do [1;8pólio de Afonso Reis Dormngues, situado no perímetro urbano, 2.a Circunscrição Imobiliária 'ia Comarca ue
Santos,
com área de 5.158.00 mz
(cinco mil cento e cinqüenta e oito
metros quadrados), medindo 37,50 -n
(trinta e sete metros e cinqüenta centímetros) de frente para a Avenida
Dr . Oswaldo Aranha (antiga Avenida
Projetada), 297; igual Iarguru r-os
fundos, onde confronta con- <l linha
férrea do Forte Augusto, da Companhia Docas de Santos; meo-r.oc
152,50m (cento e cinqüenta e dois
metros e cinqüenta centímetros) do
í
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lado que confronta com terreno de

propriedade de Carla Lader .
d) Terreno de propriedade ue Carla

Laíer, situado ne perímetro urbano,

2U Circunscrição Imobihárra da Co-

marca de Santos, com área de ."
17.496,00 m2

(dezessete mil quatro-

centos e noventa c wcís metros qua-

drados), fazendo frente na largura
aproximada de 130,00 m (cento
e

trinta metros) para a linha térrea do
Forte Augusto, da Companhia Docas
de Santos, tendo nos rundos largura
aproximada de 132,29 (cento e trinta

e dois metros e vinte e nove oennmetros); medindo da f'ren'.e aos rundos, de um lado, onde conrronta com
o Espólio de Affonso Reis Domíng.iee.
cerca de 150.90m (cento e cinqüenta metros e noventa centí metros t B,
de outro lado, onde conttonta cem
a propriedade de Estevão Zuniga, José Zuniga e outro, cerca de 142,00
(cento e quarenta e dota metros) terreno esse onde existem diversas benfeitorias.
e) Terreno de proprtedade de sstevào Zuniga, José ZUnL-?a ~ outros
situado no perímetro urbano, 2" cu
cunscrição
Jmobiliárfa da Comarca
de Santos, medindo s.proxtmadamen.
tê 100,1l m (cem metros e onze centímetros) , de frente
iJMa:l unna
férrea do Forte Augusto, da Oompanhia Docas de Santos: 140,00 m tcento e quarenta metros), ap-oxímaca
mente da frente aos fundos, do lado
que confronta com o Entreposto oe
Pesca e com "quem
-te rítreito ":
140,0(1 (cento e quarenta metros'.
aproximadamente, de ta-to que LYJnfronta com propriedade
de
Carta
La.íer e 100,OOm (cem metros), aproximadamente, da frente para a Avenida Dr . Oswaldo Aranha (antiga
Projetada), 297, compreendendo o perímetro acima descrito e confrontan
do uma área de aprcxtmadamer.. t e
14,326,00 mz (quatorze mil trezentos
e vinte e seis metros ouadradost .
Art. 20 Os imóveis a que se refere
o artigo anterior são destinadas a
ampliação da área das ínstaíaçôes do
Porto de Santos, Estado
de
São
Paulo.
Art. 3" Ficam o DNPVN e/ou
li
Companhia Docas de Santos autorfzados a promover a des-rproprracào
de que trata este Decreto, correndo
as despesas correspondentes a conta
de recursos orçamentários próprios.
do Fundo Portuárío Nacional ou do
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Fundo de \![e'~horamenl,() 00 Porto ne
Santos.
Art. 4" Para os efeitos do artcgo
15, do Decreto-ler n'' :L365, de 21 de
junho de 1941, com a nova redação
dada pelo art.igc 2° da Le r.v 2.786,
de 21 de maio ('!P 1956 a 1. saproprta
çâo de que trata o presente Decreto
é considerada ae urgência
Art. 5" Este Decreto encrará em vigor na data ce sua oubllcação .
Brasília, 'W de desemnro de 1972;
151Çl da Independência e 84Çl da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

M ária David Andreazea

DECRETO N° 71. 642 DEZEMBRO

Di';
DE 1972

29

DE

Declara de utilidade 'Pi.Nica, para
eleito de aescuncnmacao, os l1nf)veis constítutiooe da 'írert que me1lciona, no Municipio
de
Sa·"Iltus.
Estado de Sâo Pauto. e dá outr'),$
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da. Constituição,
e tendo em vista o utspostc no Decreto-lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Ler n'' 2.786,
de 21 de maio de 1956 e no Decreto n'' 24.599, de 6 de julho de 1934,
decreta:
Art. 10 Ficam declarados de utüidade pública para os fins de desapropriação, por parte da Companma
Docas de Santos, Concessionárra do
Porto de Santos, o domínio útil dos
terrenos de marinha e os terrenos
alodíaís situados ao Ionec da divisa
da mesma Concessionária, entre os
locais denominados Alamoa {ou Alemoa) e Saboó, no Município e Comarca de Santos, Estado de São Paulo, a saber;
a) Terrenos necessários a segurança das instalações para depósito de inflamá veís e combustí veia, na Alamoa
representados na planta da Concessionária, de n.s I-VIl-8.532, anexa ao
Processo n'' 54.368, de 27 de novembro de 1972, do Ministério dos 'I'ransportes.

11 Terreno de propriedade do Espólio de Pompeu Augusto dos Santos
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e outros ou sucessores, no prolongamento da Rua 1 uo lo t.eamento
"Parque tndustrrai da Aíemoa", mdicado na planta pelo n- 1, delírmtadc e det.ermmado ceias letras Gx
Hx .rx Jx Kx Lx Fx- Gx e coíorrao
em amarelo, de forma aproximadamente retangular, medindo 150m
tuenro e cmquenta metros} ue compnmento, 20m (vinte metros) de
largura e ~.OOU mz (três mu rnet.ros
quadrados i de .superf'icie;
controntanuo a norte com a Oompann.a Docas de Santos, a sul com a Rua 1,
a leste com a Rede taerrovra na Feceras S. A. (Estrada de é-erro Bantos a Judiai), Zerrener BLHuw 0U sü~
cessares e Joâo Jorge v'lgt.:euedo ou
sucessores e a oeste c-om a companrna Docas de Santos I:; a Rede Perrov.ana tcederar S. A, (EI'-SJ).
2) Terreno de propriedace do ea..
p6110 de Pompeu Augusto dos Santos
e outros ou sucessores, ccrresponcente a uma parte da Rua 1 e a urna
parte da Via D do loteamento "parque Industrial da Alemca ', indicado
na planta pelo nv 2, delimitado e determinado pelas letras Az Bz Oz Rx
Hx U:x Az e colorido em verde el;·
curo,
de
forma aproxrmadamente
trapezoídal, medindo 1.895m (mil,
oitocentos e noventa e cinco metros)
de base média, 16m (dezesseis metros) de altura. e 30.320m2 (trinta
mil, trezentos e vinte metros quadrados) de superfície; confrontando a
norte com o prolongamento da. Rua 1
e a Rede Ferroviária Federal S. A.
(EFSJ), a sul com as Ruas 1 - 2
- 3 - 4 - 5 - 6 e 7 e as Quadras 3 - 6 - 9 - 12 - 15 - Hl
- 21 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36
-- J9 - 42 - 45 - 48 - 51. - 54
e 57 (parte) do referido loteamento,
de propriedade do Espólio de Pompeu Augusto dos Santos e outros ou
sucessores, a leste com João .jurge
Figueiredo ou sucessores e a oeste
com outra parte da mesma Via D,
situada em terreno de marmha..
3) Terreno de propriedade da Rede Ferroviária Federal (EFSJ), correspondente a uma parte da. faixa
que estava destinada à futura p3,3Sa~
gem de suas linhas principais, Indtcada na planta pelo \1° J, delímitado e determinado pelas letras Hx R»
Wx Ix Hx e colorido em carrmm, de
forma aproxlmadamenre trapeaoídal,
medindo 1.855m (mil, oitocentos e
cinqüenta e cinco metros: de base"
média, 50m (cinqüenta metros) de
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altura e 92. 750m2 (noventa e dois;
mil, setecentos e cinqüenta metros
quadrados) de superfície;
confrontando a norte com a Companhia Docas de Santos, a sul com a Via D di)
loteamento "Parque Industrial da
Alemoa", de propriedade do Espólio
de Pompeu Augusto dos Sant-os e JU~
tros ou sucessores, a leste com o prolongamento da Rua 1io referido lcteamento e a oeste com outra parte
da mesma faixa, situada em terreno
de marinha.
4) Terreno de marinha ocupado pelo Espóilo de Pompeu Augusto dos
Santos ou sucessores, correspondente
a uma parte da Via D do loteamento "Parque Industrial da Alen.oa.".
indicado na planta pelo n- 4, delírrutado e determinado pelas letras Ca
Dz Sx Rx Cz e colorido em azul
claro, de forma aproximadamente
trapezoídal. medindo 370m (trezentos
e setenta metros) de base média, 16
m (dezesseis metros) de altura e ...
5.920 m2 (cinco mil, novecent-os e
vinte metros quadrados) de superfície; confrontando a norte com a faixa
ocupada pela Rede Ferroviária
Federal S. A. (EFSJ») em terreno de"
marinha, a sul com a Rua 8 e as
Quadras 57 (parte), 60, /j:3 e 66 (parte) do referido loteamento, de nropríedade do Espólio de Pompeu Augusto dos Santos e outros ou SUC8S5CJres, a leste e a oeste com outras
partes da mesma Via D de propriedade do já citado Espólio e outros nu

sucessores.
5) Terreno de marinha ocupaoo.
pela Rede Ferroviária Federal S. A.
(EFSJ), correspondente a uma parte da faixa que estava destinada à.
futura passagem de SUa5 linhas principais, indicado na planta pelo nú ..
mero 5, delimitado e determinado,
pelas letras Rx Sx Yx 'vVx Rx e colorido em marrom, de torma aproxi-.
madamente trapezoídal, medindo 430'
m (quatrocentos e trinta metros) de
base média, 50 m (cinquenta metros)
de altura e 21.500 m2 (vinte e um
mil e quinhentos metros quadrados)
de superfície; confrontando a norte
com terreno de martnna ocupado pela Companhia Docas ce Santos e pelo
Espólio de Pompeu Augusto dos Sa!1~
tos e outros ou sucessores, a sul com
uma parte da Via D (:(J loteamento
"Parque Industrial da Alemoa" SItuada em terreno de marinha, a leste e a oeste com outras partes da.
mesma faixa 18 propriedade da Rede
Ferroviária Federal S. A. (EFSJ").
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6) Terreno de propriedade do Espólio de Pompeu Augusto dos San-

tos e outros ou sucessores, correspondente a uma parte da Via D do loteamento "Parque Industrral da Alemoa", indicado na planta pelo numero 6, delimitado e determinado
pelas letras Dz Ez Tx Sx Dz e colo-

rido em verde escuro, de forma aprcxímadamente trapezoídal. medindo
410 f i (quatrocentos e dez metros) de
base média, 16 f i (dezesseis metros)
de altura e' 6.560 m2 (seis mil, qui-

nhentos e sessenta mctrc-s quadra-

dos) de superfície;

confrontando

a

norte com a Rede Ferroviárta Federal
S. A. (EFSJ), a sul com a Rua 9
e as Quadras 66 (parte), 69, 72 e 75

do referido loteamento, de propriedade dos mesmos Espólios e outros ou
sucessores, a leste com outra parte
da mesma Via D situada em terreno
de marinha e a oeste com terreno de
propriedade dos referidos Espólios e
outros ou sucessores.
7) Terreno de propriedade do Espólio de Pompeu Augusto dos Santos
e outros ou sucessores, correspondente à parte de uma área cujos direitos de uso, gozo e posse foram cedidos e transferidos à Rede Ferroviária Federal S. A. (EFS.J), para a lutura passagem de suas linhas principais, indicado na planta pelo nc 7,
delimitactoe determinado pelas letras Ez Fz Ux Gz Tx Ea e colorido
em azul escuro, de forma aproximadamente trapezoidal, medmdo 200 m
(duzentos metros) de base média,
16 l i (dezesseis metros) de altura e
3.200 mz (três mil e duzentos metros
quadrados) de superfície:
confrcntando a norte com a Rede FerrovzáTia Federal S. A. (EFSJ), a sul com
·0 Espólio de Pompeu Augusto dos
.Santos e outros ou sucessores, a leste
.com parte da Via D do loteamento
"Parque Industrial da Alemoa", de
jproprtedade dos mesmos Espólios e
outros ou sucessores e a oeste com a
Rede Ferroviária Federal
S.
A.
(EFSJ) e ainda com 0S citados Espólios e outros ou sucessores.
8) Terreno de proprfe-tade do Espólio de Pompeu Augusto dos Santos e
outros ou sucessores, indicado na
planta pelo ns 8, delimrtado e determinado pelas letras Fz Hz Ux Fz e
colorido em verde claro. de forma
triangular, medindo 135 m2 (cento e
trinta e cinco metros quadrados) de
superfície; confrontando P.. norte com
a Rede Ferroviária Federal S. A.
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(EFSJ), a sul e a leste com o Espólio de Pompeu Augusto dos Santos
e outros ou sucessores.
g) Terreno de propriedade da Rede
Ferroviária Federal S. A. (EFSJ),
correspondente a uma parte da faixa
que estava destinada à futura passagem de suas linhas prtncipais, indicado na planta pelo nc 9. delimitado
e determinado pelas letras Sx Tx Gz
Ux Hz Iz Xx Lz Yx Sx ~ colorido
em carmim, de forma irregular, medindo 620 m (seiscentos s vinte metros) de comprimento médio, 50 f i
(cmquenta metros) de 'nrgura e ...
31. 000 m2 (trinta e um mil metros
quadrados) de superfície; confrontando a norte e a sul com o Espólio de
Pompeu Augusto dos ~:antos e OU1;rGS
ou sucessores, a leste com outra parte da mesma faixa, situada em terreno de marinha ocupado pela Rede
Ferroviária Federal
S.
A.
(EFSJ), e a oeste também com terrenas de marinha, ocupados pela Rede
Ferroviária Federal
S.
A_
(EFSJ), e pelo Espólio de Pompeu
Augusto dos Santos e outros ou sucessores.
10) Terreno de propriedade do Icepólio de Pompeu Augusto dos Santos
e outros ou sucessores, indicado na
planta pelo nc 10, delimitado e determinado pelas letras Lz Xx Jz Lz
e colorido em sépia, de forma triangular, medindo 53 m2 (cinqüenta e
três metros quadrados) de superfície;
confrontando a norte com o Espólio
de Pompeu Augusto dos Santos e outros ou sucessores, a sul com a Rede
Ferroviária Federal S. A. {EFSJ) e
oeste com terreno de marinha ocupado pelos referidos Espólios e outros
ou sucessores.
11) Terreno de martnna ocupado
pela Rede Ferroviária Federal S. A.
(EFSJ), correspondente a uma parte
da faixa destinada a futura passagem de suas linhas principais, mdicada na planta pelo n'' 11, delimitado
e determinado pelas letras Iz Mz Xx
Iz e colorido em marrom, de forma
trlngular, medindo 15.blO m~· (quinze mil, quinhentos e dez metros qU<t~
drados) de superfície; confrontando
a
norte com terreno de marinha
ocupado pelo Espólio de Pompeu Augusto dos Santos e outros 0U sucessores, a sul com terreno de marh-ha
ocupado pela Rede Perroviária Federal S. A. (EFSJ), e a leste com
a mesma Rede Ferroviária Federal
S. A.

(EFSJ).
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amarelo, de forma retangular, medin12) Terreno de marinha ocupado
pelo Espólio de Pompeu Augusto dos
do 4.200 m2 quatro mil ê duzentos
Santos e outros ou sucessores. indimetros quadrados) de superfície, concado na planta pelo n'' 12, delimitado
frontando a norte, na extensão de
60 m (sessenta metros), com a Rede
e determinado pelas lecras Mz Nz Os
Jz Xx Mz e colorido em alaranjado,
Ferroviária Federal S. A. (EFSJ}, a
sul, na extensão de 1)0 m (sessenta
de forma aproximadamente trapezotmetros) e a leste e a oeste, na exdal, medindo 860 m (oitocentos e sestensão de 70 m (setenta
metros),
senta metros) de base média, 66 m
com o Esp6110 de Pompeu Augusto
(sessenta e seis metros) de altura e
56.760 m2 (cínquenta e seis mil, sedos Santos e outros ou sucessores.
tecentos e sessenta metros quadrados)
4) Terreno de propriedade da Rede
de superfície; confrontandc a norte e
Ferroviária Federal S. A, (EFSJ).
a sul com terreno de martnha ocupaindicado na planta oeío c 9 4 e r-olodo pelos mesmos Espólios e outros ou
rido em carmim, de forma trapezoísucessores, a leste com terreno de
dal, medindo 46.455 mâ (quarenta e
marinha ocupado pelas Rede Ferroseis mil, quatrocentos e cínquenta e
viária Federal S. A. (EFSJ) e 8" oeste
cinco metros quadrados) de superncom o Rio Casqueíro .
ffcie. confrontando a corte, na exb) Terrenos necessários à implantensão de 1.562,00 m (um mil. quinhentos e sessenta e dois metrosj ,
tação do acesso
rodoviário da V!lt
Anchieta às instalações
portuárias.
com a Companhia Docas de Santos,
a sul, na extensão de 1.535.00 m (um
representados na planta da Concessionária, de n'' l-VIl-8.533, que se
mil quinhentos e trinta e cinco metros), com Zerrener Büllow ou suces.
encontra anexada ao Processo númesores e a mesma Rede Ferroviária
ro 054.368, de 27 de novembro de
1972, do Ministério dos Transportes:
Federal S.A. (EFSJ), a leste, na extensão de 41,00 m (quarent.a e um
1) Terreno de propriedade -tc João
metros), com a supra cttacta Rede
Jorge Figueiredo ou sucessores, JndtFerroviária Federal S. A. 0 a oeste;
cados na planta pelo n'' 1 e eolorldo
na extensão de 30,00 !TI (br.ínta me
em verde, de forma
aproximadatros) , com o Espólio de Pompeu Aumente retangular, medindo 2.820 m2
gusto dos Santos e outros ou SUCt"Cs"
(dois mil, oitocentos e vinte metros
sore:-5.
quadrados) de superfície confronArt. 20 Os imóveis a que se refetando a norte, na extensão de fiO m
rem os incisos 1 a 12 da alínea "Z"
(sessenta metros) e a leste e 1:1- oeste,
do artigo anterior são necessários à
na extensão de 47 m (quarenta e sesegurança das instalações para depóte metros), com o Espólio de Pompeu Augusto dos Santos e outros ou
sito de inflamáveis e combustíveis 6.0
sucessores e a sul, na extensão de
Porto de Santos, em Alemoa, em VJ~
60 m (sessenta metros), com quem de
ta do que determina ct, letra "b" do
direito.
inciso 3 do artigo 5? tias "Normas
para as instalações de arme zenamen2) Terreno de propriedade do Esto de petróleo e seus derivados". baipólio de Pompeu Augusto dos Santos
e outros ou sucessores, indicado na
xadas pela Portaria n- 32, de 22 de
planta pelo n- 2 e .xilortdo em sépia.
maio de 1957, do Conselho Nacional
de forma aproximadamente retangudo Petróleo. Os imóveis " que se rt.lar, medindo 960 m2 (novecentos e
ferem os incisos 1 a 4 da alínea "b"
sessenta metros quadradas) de superdo artigo anterior são nocessáríos a
fície, confrontando a norte, na exImplantação do acesso rodoviárfo da
tensão de 60 m (sessenta metr.. . st,
Via Anchieta às ínstalaçõas portuacom Zerrener Bülow ou sucessores. a
rias, a fim de possibilitar a entrada
sul, na extensão de (j0 m (sessenta
metros), com João Jorge Ieígueiredo
e a saída de veículos pela A lemoa c
ou sucessores. a leste e a oeste. na
evitar o congestionamento das vias
extensão de 16 m (dezesseis metros),
públicas da cidade de Santos.
com o mesmo Espólio de Pompeu AuArt. 3" Fica a Comoanhia Docas
gusto dos Santos e outros ou sucesoe Santos, Concessionária do Perto
SOres.
de Santos, autorizada a promover a
desapropriação de que
trata este
3) Terreno de propriedade de zerDecreto, correndo as respectivas desrener BUlow ou sucessores, Indicado
pesas à conta dos recuraos do Fundo
na planta pelo n'' 3 e colorido em
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de Melhoramento do Porto de San.

tos,

Art. 49 É considerada rte urgência,
para os efeitos do arbtgo 15, do De..
ereto-lei n'' 3.365. de 21 de junho «e
1941, com a nova redação dada pelo
.artigo 2°, da Lei n'' ?-."/86, de 21 dê
maio de lB56, a -tesaproprtação cte
.que trata o presente Decreto.

EXECUTIVO

Art. 5° Este Decreto entrará ern
vigor na data de nua publicação, revogudas as disposições em contrárto.
Brasília, 29 de dezembro da 1D72;
151" da Independência ~: 34' da
Repúbhca .
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário Dama Andl'eaz';tQ
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- The 'I'ukio Marine Anulação.
(Decreto nv 71.735, de 19 doe janeiro,
de 1973).
EXÉRCITO - Ver F-orças Armadas
e Crédito.

F
FACULDADES - ver Ensino.
FEBRE AFTOSA Alterações do
Decreto no 68.819 de 1971 - Artigos 20 e 4'!. (Decreto nc 71.874,
de 28 de fevereiro de 1973).
FERTILIZANTES - Fiscalização doComércio - Alteração do Decreto nv 50.146, de 1961 - Art. 34.
(Decreto no 71.836, de 13 de rove-.
retro de 1973).

íNDICE REMISSIVO

FORÇAS ARMADAS - Exterior Retribuição e direitos.
Decreto
nv 71.733, de 18 de janeiro de

-

Comissão de Estradas de Rodagem Extinção. (Decreto nú-.
mero 71.861, de 22 de fevereiro de

-

Departamento Geral de Serviços
- Reorganização.
(Decreto número 71.707, de 16 de janeiro de

-

Desapropriação - Alteração
doDecreto n? 64.714, de 1969. (Decreto ne 71.843, de 15 de fevereiro'

1973) .

*

Aeronáutica

Aeroporto do Rio de Janeiro. (Decreto nv 71.820, de 7 de fevereiro
de 1973).
- Aeroporto Internacional de Manaus. (Decreto nv 71. 783, de 31
de janeiro de 1973).
- Atividades especiais de vôo - Indenização de Compensação Orgânica. (Decreto nc 71.883, de 2 de
março de 1973).
- Código Brasileiro do Ar - Reajustamento de multas. (Decreto número 71.729, de 18 de janeiro de

1972) .

-

1973) .

-

Conselho Superior de Economia e
Finanças - Regulamento. (Decreto nc 71. 731, de 18 de janeiro de
1973) .

-

Disponibilidade - Aproveitamento. (Decreto nc 71.969, de 21 ele
março de 1973) .
- Enquadramento
Alterações.
(Decreto nc 71.878, de 19 de março
de 1973).
- Enquadramento
Retificação.
(Decreto nv 71.692, de 12 de janeiro de 1973).
- Funções
gratificadas.
(Decreto
nc 71.693, de 12 de janeiro de
1973) .

-

GARP - Criação. (Decreto número 71.880, de 1 de março de
1973) .

-

Grupo de Apoio - Regulamento.
(Decreto nc 71.834, de 12 de fevereiro de 1973).
Promoção de Oficiais da Ativa Regulamento. (Decreto nc 71.756,
de 24 de janeiro de 1973).
Quota compulsória. (Decreto número 71.6'84, de 12 de janeiro de
1973) .

-

Secretaria-Geral
Regulamento.
(Decreto nc 71.730, de 18 de janeiro de 1973).

* Exército
-

Cargo em comissão. (Decreto numero 71. 763, de 26 de janeiro de
1973) .
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1973) .

de 1973).

-

Disponibilidade - Aproveitamento.
(Decreto nc 71.844, de 15 de fevereiro de 1973).
- Corpo de Bombeiros - Grupo de
trabalho. (Decreto nc 71.870, de
28 de fevereiro de 1973).
- Diretoria de Cadastro e Avaliação..
- Regulamento. (Decreto número 71.787, de 31 de janeiro de
1973) .

-

Diretoria de Inativos e Pensionistas. (Decreto nc 72.015, de 27 de
março de 1973).
- Disponibilidade - Aproveitamento
- Retificação. (Decreto nv 71.757,
de 25 de janeiro de 1973).
-- Esquadrão Independente de Cavalaria - Sede. (Decreto nv 71.822,.
de 7 de fevereiro de 1973) .
- Estabelecimento Central de Transportes. (Decreto nv 71.871, de 28
de fevereiro de 1973).
-- Imóvel - Fortaleza. (Decreto número 71.926, de 16 de março de
1973) .

-

Organização Militar. (Decreto número 71. 750, de 23 de janeiro de
1973) :

Organizações Militares. (Decreto
no 71. 785, de 31 de janeiro de
1973) .

Organizações militares - Mudança.
de sede. (Decreto no 71. 872, de
28 de fevereiro de 1973).
-- Polícia Militar - Grupo de trabalho. (Decreto no 71.870, de 28
de fevereiro de 1973).
- Promoções - Regulamento. ~De
ereto nc 71. 848, de 16 de fevereirode 1973).
- Quadro do pessoal - Retificação.
(Decreto nc 71.876, de 19 de março..
de 1973).
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-

Vagas. (Decreto no 71.714, de 16
de janeiro de 1973).

I

~

Vagas. (Decreto n? 71.715, de 16
de janeiro de 1973).

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - Redução de
alíquotas. (Decreto no 71.728, de
18 de janeiro de 1973).

*

Marinha

-

Capitanias de Portos. (Decreto número 71.991, de 26 de março de
1973) .
-

Disponibilidade - Anulação. (Decreto n? 71.745, de 23 de janeiro
de 1973).

-

Disponibilidade -

Anulação. (Df.;:-

ereto nc 71. 747, de 23 de janeiro
de 1973).
-

Disponibilidade - Anulação. (Decreto UI) 71.807, de 6 de fevereiro
de 1973).

-

Disponibilidade -

Aproveitamento,

(Decreto nc 71.842, de 15 de fevereiro de 1973).

-

Disponibilidade -

Aproveitamento.

(Decreto TI'! 71.847, de 16 de fevereiro de 1973).

-

Escola de Marinha Mercante do
Pará. (Decreto nv 71. 718, de 16 de
janeiro de 1973).

-

-

-

Oficiais dos Quadros Complementares - 1973. (Decreto nv 71.'159,
de 25 de janeiro de 1973).
Promoções - Regulamento. (Decreto nc 71.727, de 17 de janeiro
de 1973).
Quadros complementares - Alteração. (Decreto nc 71.697, de 15
de janeiro de 1973).

----: Redistribuição de cargos. (Decreto
nc 71. 732, de 18 de janeiro de
1973) .

-

íNDIOS Area interdita Ch~~
pada dos Guimarães. (Decreto número 71.904, de 14 de março de
1973) .
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
Estrutura Alteração. (Decreto nv 71. 666, de 8 de janeiro de
1973) .
INSTITUTO DO AÇúCAR E DO
ALCOOL Comissões de Conciüaçâo e Julgamento. (Decreto
nv 71. 761, de 26 de janeiro de 1973,.
INTERVENÇÃO FEDERAL - Municípios - Suspensão. (Decreto numero 71.683, de 11 de janeiro de
1973) .

L
LAVRA, Agua Marinha
Alvarenga. (Decreto nc 71.674, de S
de janeiro de 1973).

-: Agua Mineral - Nova Iguaçu -Retificação. (Decreto nc 71.678, ne
8 de janeiro de 1973).
-

-

Redistribuição de cargos. (Decreto
no 72.019, de 28 de março de 1973).

-

-

Serviço de Identificação. (Decer-to
nv 71. 755, de 24 de janeiro de
1973).

-

-

Vagas. (Decreto nv 71. 719, de 16
de janeiro de 1973).

Agua mmeral -

Parnamírtm. (D8-

Amianto - Uruacu. (Decreto numero 71. 845, de 16 de fevereiro de
1973) .
Peuibe . (DcAreia quartzosa
ereto no 71.777, de 31 de janeiro
de 1973).

-

Areia quartzosa - Jacobina. (Decreto n" 71. 913, de 14 de marco
de 1973).
-

-

Areia quartzos a - Lontras. (D-;;·ereto n? 71.931, de 19 de março
de 1973).

Ver Servidor PÚ-

PrevídênFUNDO DE LIQUIDEZ
cia. (Decreto nv 71. 992, de 26 de
março de 1973).

Agua mineral Retdfícaçao Biritiba Mirim. (Decreto número
71. 940, de 19 de março de 19n)_
ereto nc 72.006, de 27 de março etc
1973) .

-

FUNCIONARIa blico.

Redução de alíquotas. (Decreto
no 71.873, de 28 de fevereiro de
1973) .
(Decreto
Redução de alíquotas.
no 72.018, de 27 de março de
1973) .
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-

Areia quartzosa - Peruibe. (Decreto no 71.936, de 19 de março
de 1973).
Areia quartzosa - Barueri. (Deereto nc 72.001, de 27 de março de

-

Calcário
Boqueirão (Decreto
nc 71.909, de 14 de
março de
1973) •

-

1973) •

-

Calcário -

1973) •

Areia quartzosa - Anulação. Campo Largo. (Decreto U9 72.030,
de 29 de março de 197:S).
Argila - Pojuca. (Decreto número 71. 670, de 8 de janeiro de

Calcário - Cantagaêo
(Decreto
nc 71.935, de 19 de março de

-

1973) •

-

Calcário e calcita - Pedro Leopoldo (Decreto nc 72.002, de 27
de março de 1973).
Calcário
Pinheiro Machado
(Decreto no 72.029, de 29 de março de 1973).

1973) .

-

Argila -

(Decreto

-

-

Argila - Camaçarf. (Decreto número 71. 680, de 8 de janeiro de

-

J acupiranga.

Rio Claro (iQecreto
de março de

nc 71.911, de 14

no 71. 675, de 8 de janeiro de 1!:J73) ,

-

Argila - Uberaba. (Decreto número 71.905, de 14 de março de

Calcita - iRetificaJÇão Apiai
(Decreto nc 71. 741, de 23 de janeiro de 1973).
- Carvão mineral
Triunfo (Decreto nc 71.932, de 19 de março
de 1973).
- Cassiterita - Porto Velho (Decreto nc 71.676, de 8 de janeiro
de 1973).

-

Argila - Oamaçarí . (Decreto número 71.912, de 14 de março de

-- Cassiterita - 'Cassiterita e Ritápolis (Decreto nc 71.906, de 14 de
março de 1973).

-

Argila - Retificação - Jundiaí.
(Decreto n? 71.934, de 19 de março
de 1973).
Argila - Salesópolis. (Decreto número 71. 997, de 27 de março de

1973) .

-

Argila - Apiaí. (Decreto número
71.681, de 8 de janeiro de 1973).
Argila - Arujã., (Decreto número
71.800, de 19 de fevereiro de 1973).
1973) .

1973) .

-

-

Caulim - Cará (Decreto número 71.640, de 29 de dezembro de

-

Caulim _- Anulação - S. Bernardo do Campo (Decreto nc 71.67,1,
de 8 de janeiro de 1973).

-~

Caulim -

1972) .

1973) .

-

Basalto - Canal':''). (Decreto número 71.939, de' 19 de março de

-

Bauxita Orixímíná , (Decreto
nc 71. 669, de 8 de janeiro de 1973).
Bauxita - Poços de Caldas. (Decreto nc 71.998, de 27 de março
de 1973).
Calcário - Salvador. (Decreto número 71. 667, de 8 de janeiro êe

-

1973).

-

Calcário São Francisco do
Conde. (Decreto no 71.775, de 31
de janeiro de 1973).

Calcário - Cachoeira do Sul. (Decreto nc 71. 796, de 19 de fevereiro
de 1973).
-..,. Calcário - Salto do Pirapora
(lDecreto n':l 71.826, de 8 de fevereiro de 1973).

Anulação

neiro de 1973).

1973) .

-

Guarulhos -

(Decreto nv 71.740, de 23 de ja-

-

Caulím -

Biritiba-Mirim

'!QDe-

ereto nc 71.776, de 31 de janeiro
de 1973).
Caulím - Guaramiranga (Decreto nc 71.798. de 1 de fevereiro de
1973).
Caulím - Embuguaçu
(Decreto
ne 71.907. de 14 de março de
1973) .

Caulim - curitiba (Decreto número 71.933, de 019 de março de
1973) .

.- Cauí'im - Treze de -Maio <Decreto nQ 72.031, de 29 de março
de 1973).
- Chumbo - Adrianópolis (Decreto
nQ 72.027, de
29 de março de
1973) •
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Cianita - Mateus Leme (Decreto nc 71.852, de 19 de fevereiro

-

de 1973).

-Diatomita - -Iaguaruna (Decreto
nc 72.032, de
29 de março de

-

-

Dolomita - Itararé (Decreto número 71.794, de 1 de fevereiro de

-

-

Dolomita - Ipeúna (JJeéreto número 72.005, de 27 de março de

-

1973) .

1973) .

1973) .
Dolomita - Valença - Retificação (Decreto nv 72.025, de 29 de
março de 1973).

-

-

'Feldspato Inconfidentes (Decreto no 71.779, de 31 de janeiro
de 1973).

-

Ferro - Ipatdnga (Decreto número 71.679, de 8 de janeiro de
1973) .

-

!Ferro Retificação - Itabira
(:Decreto no 71.742, de 23 de janeiro de 1973).
Ferro - Itatiaíuçu. - Retificação
(Decreto nc 71. 753, de 24 de janeiro de 1973).
Ferro - Rio Piracicaba (Decreto nv 71.773, de 31 de janeiro de
1973) •

-

Ferro - S. Gonçalo do Rio Abaixo (Decreto nc 71. 799 de 1 de fevereiro de 1973).
Filito - Itapeva (Decreto número 72026, de 29 de março de 1972) .,
Fluorita - Pedras Grandes (Decreto n'? 71.999, de 27 de março
de 1973).

Fosforita - Cedro do Abaeté (Deereto n'?71. 714, de 31 de janeiro
de 1973).
- Gípsíta - Trindade (Decreto número 7-1.910, de 14 de março de
1973) .
- Grafita ltapecirica (Decreto
nc ,71.908, de 14 de março de
1973) .
- Granito - Peruíbe (Decreto na. mero 71. 778, de 31 de janeiro de
1973) .

-

Mica - Nacip Raydan (Decreto
nv 71. 795, de 19 de fevereiro de
1973) .
Níquel Niquelândía (Decreto
nc 72.003, de 27 de março de
1973) .
Níquel Niquelândia (Decreto
nv 72.004, de 2.7 de março de
1973) .
Olivina Patrocínio (Decreto
no 71.797, de 19 de fevereiro de
1973) .
PetaUta e feldspato
Itinga
(Decreto" no 72.000, de 27 de março de 1973).
Quartzo - Ferraz de Vasconcelos
(!Decreto nc 71.937, de 19 de março de 1973).
Zinco - Vazante (Decreto número 71.851, de 19 de fevereiro de
1973) .
Zinco e chumbo - Vazante (Decreto n? 71.938, de 19 de março
de 1973).

M
MARINHA -

Ver Forças Armadas

e Crédito.
Desapropriação
Marabá (Decreto nv 7'1.841, de 15
de fevereiro de 1973).

MUN.!.QilP]() -

-

Doação de terreno - Guararapes
(Decreto nc 71.712, de 16 de janeiro de 1973).

-

Doação de terreno - Castor (Decreto no 71.743, de 23 de janeiro
de 1973).
Doação de terreno
São Luis
(Decreto no 71. 744, de 23 de janeiro de 1973).

-

-

-

Doação de terreno Camocim
(Decreto nc 71.809, de _6 de fevereiro de 1973).
Doação de terreno - Belo Horizonte (Decreto nv 71.819, de 7 de
fevereiro de 1973).

,- Mag-nesita
Brumado -(Decreto
n? '71.668, de 8 de - janeiro de
1973) •

- Doação de terreno
Manaus
(Decreto no 7-1.864, de 26 de feverei-ro de 1973). "

....,.. Mármore" :-:.Retificação-: MEtr
de _Espanha (Decreto nv 71. 748,
de 23 de janeiro" de 1973).

-

Intervenção Federal ----' Suspensão
(Decreto ns" 71.683'; de 11 -de janeiro de 1973).·
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p
PARQUES -

-

Ver Reserva.

POLíCIA MILITAR Grupo de
trabalho (Decreto no 71.870, de
28 de fevereiro de 1973).
PORTO DE SANTOS Desapropriação - Santos (Decreto nv 71.641,
de 29 de dezembro de 1972).

-

Desapropriação :- Santos (Decreto nv 71. 642, de 29 de dezembro
de 1972).
PREÇOS MíNIMOS - Algodão (Do-

ereto nc 71. 752, de 24 de janeiro
de 1973).

-

Atualização

nv 71.930,

Amendoim, arroz, farinha, etc.
(Decreto nc 71.624, de 29 de dezembro de 1972).

PREVIDÊNCIA - Fundo de Liquidez (Decreto nc 71.992, de 26 de
março de 1973).

de

Março (Decreto
19 de março de

1973) .
SALARIO-EDUCAÇÃO Alteração
do Decreto nv 55.551, de 1965 Arts. 19 e 10 e do Decreto número 7'1.264, de 1972 - Art. 39
(Decreto no 72.0'13, de 27 de março de 1973).
SERVIÇO PúBLICO - Administração indireta - Balanços (Decreto
nv 71. 660, d 4 de janeiro de 1973) •

-

DASP - Grupo Direção e Assessoramento Superiores - Classificação e transformação de cargos
(Decreto n?71.923, de 15 de março de 1973) .
- DASP -Reorganização - Alteração do Decreto nc 66.222, de
1970 - Arts. 29, 39, 59, 69, 79, 10,
11, 12 e 13 (Decreto nc 71.922, de
15 de março de 1973) .

PROGRAMA GLOBAL DE PESQUlSAS ATMOSlFtERICAS - Criação
(Decreto no 71.880, de 1 de março
de 1973).

-

Lei de Retribuição no Exterior
Orgâos (Decreto nc 72.0-2:1, de 2a
de março de 1973).

-

P.ROTEaRA Recursos 1973
(Decreto nv 71. 770, de 26 de janeiro de 1973).

MA - Alteração do Regulamento.
- Art. 15 (Decreto nv 7L859, de
19 de fevereiro de 1973).

-

MA -

R
RADIODJiFUSAO
ções.

Ver Comunica-

RELAÇOES EXTERIORES - Acordo - fraque - Cooperação Co-

mercial (Decreto nc 71.858, de 19
de fevereiro de 1973).

-

-

Acordo -

-

-

MEC órgãos de Deliberação
Coletiva (Decreto nv 7,1.772, de
29 de janeiro de 1973).

-

.-.:... Comissão Executiva do
Conselho de Política Aduaneira
(Decreto no 71.661, de 4 de janeiro de 1973).
':MIC - Serviço de Apoio Administrativo (Decreto nc 71.985, de
23 de março .de 1973).
MJ Departamento de Polícia
Federal - Pessoal (Decreto número 71.889; de 12 de março de
1973) •
MRE - Pessoal .Civil e :Militar·Retribuição 'e. direitos - Regulamente (Decreto -nc -~1.733, .de 18
de janeiro de 1973) ..

Salvamento de astro-

nautas - Promulgação (Decreto
no 71.989, de 26 de março de
1973) .
Convenção - objetos espaciais Promulgação (Decreto nv 71.981,
de 22 de março de 1973).

RESERVA - Nacional do Araguaia
- Retificação (Decreto nv 71.879,
de 1'? de marÇO de 1973).

-

-

s
-

BALARIO - Atualização -e-. Janeiro
(Decreto nv 71. 698, de 15 de janeiro de 1973).

-

Atualização - Fevereiro (Decreto n971.865, de 26. de fevereiro
de 1973). .

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Decreto número 72.020, de 28 de março de
1973) .
MA - rnDF .:....- Alteração do Decreto nc '67.433, de 1970 - Art. 59
(Decreto nc 71.857, de 19 de fevereiro de 1973) .

~

M-F

MS .- Grupos . Tarefa

.(pecreto

nv -71.818, de 7· de-fevereiro de

1973) .
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MTPS - DNMO - Alteração do
Decreto no 70.882, de 1972 - Artigo 11 (Decreto nc 71.687, de 12
de janeiro de 1973).
SERVIÇOS RODOVIARIOS Re-

-

gos 3Q, 4 Q, 12, 14, 21, 22, 75, 105,

-

-

gulamento -

Alteração -

SERVIDOR PúBLICO -

de ponto -

*

de 14-3-73).

*

*

Grupo Polícia Federal.

-

(Decreto

Grupo serviços Auxiliares - Alteração do Decreto nc 71.236, de
1972 - Art. 8 9 • (Decreto número
71.899, de 14 de março de 1973).

-

-

Agricultura

Aproveitamento - Anulação. (Decreto no 71.945. de 20 de março

-

de 1971).

-

IBDF -

Pessoal. (Decreto núme-

ro 71.690, de 12-1-73).

-

Educação e Cultura

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 71.704, de 16 de janeiro de 1973).
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Republicação. (Decreto nv 71.407, de
20-11-72) .
Redistribuição - Anulação. (Decreto no 71.983, de 22 de março
de 1973).

- Grupo serviços de Transporte Ofícial e Portaria. (Decreto no 71.900,

-

Diversos - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 72.007, de 27 de
março de 1973).

Dispensa

nv 71.901, de 14 de março de 1973).

-

-

Alteração do Decreto

nc 61.998, de 1967 - Art. 59. (Decreto no 72.022, de 29 de março
de 1973).

-

Diversos - Redistribuição de cargos. (Decreto nc 71.829, de 8 de
fevereiro ,de 1973).
Diversos - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 71.995, de 26
de março de 1973).

Arti-

l(16. (Decreto no 71. 984, de 23 de
março de 1973).

EXECUTIVO

-

INM - Enquadramento. (Decreto
nc 71.686, de 12 de janeiro, de
1973).
Reintegração. (Decreto nc 71.691,
de 12 de janeiro de 1973).
Reintegração - Retificação. (Decreto nc 71. 803, de 2-2-73).
Reintegração. (Decreto no 71.967,
de 21 de março de 1973).
SUNAB - Pessoal - Retificação.
(Decreto nv 71.877, de 19 de março de 1973).

*

Diversos

Redistribuição de cargos. (Decreto no 71.662, de 4 de janeiro de
1973).
- Diversos. - Redistribuição de cargos. (Decreto nc 71. 663, de 4 de
janeiro de 1973).
-'- Diversos - Redistribuição de cargos. (Decreto nv 71.801, de 1 de
fevereiro de 1973).
- Diversos - Redistribuição de cargos. (Decreto ns 71. a13, de 7 de
fevereiro de 1973).

-

Indústria e Comércio

Empresas Incorporadas ao Patrimônio Nacional - Enquadramento - Retificação. (Decreto número 71.986, de 23 de março de 1973).
Funções
gratificadas.
(Decreto
nv 71. 688, de 12 de janeiro de
1973) .
Superintendência das Empresas
Incorporadas ao Patrimônio Nacional Enquadramento. (Decreto no 71. 646, de 2 de janeiro
de 1973).

* Interior
-

Comissão do Vale do São Francisco - Cassação de disponibilidade.
- Anulação. (Decreto nv 71.634,
de 29-12-72).

-

D.isponibilidades - Exclusão. (Decreto nc 71.863, de 23 de fevereiro
de 1973).

-

DNQS - Disponibilidade - Anulação de cassação. (Decreto número 71.746, de 23 de janeiro de
1973).

-

*
-

Justiça

Departamento de Polícia Federal
Aproveitamento de pessoal.
(Decreto nv 72.023, de 20 de março de 1973).
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-

-

-

*

-

Minas e Energia

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 71.793, de 1 de fevereíro de 1973).

*
-

Transportes

Território do Acre - Pessoal Retificação. (Decreto nc 71.972,
de 21 de março de 1973).

Presidência

da

-

República

SNI

Gratificação.
(Decreto
71.717, de 16 de janeiro de
1973).

T

nv

*
-

-

Diplomata Retificação. (Decreto nv 71.749, de 23 de janeiro
de 1973).
Diplomata - Transposição e transformação. (Decreto nc 72.024, de
29 de março de 1973).

*
-

Relações Exteriores

Saúde

Disponibilidade (Decreto nc 71.700,
de 16 de janeiro de 1973).
Enquadramento - Alteração (Decreto nc 71.647, de 2 de janeiro
de 1973).

*

Trabalho e Previdência Social

-

Funções gratificadas (Decreto número 71. 689, de 12 de janeiro
de 1973).

-

INPS - Disponibilidade (Decreto
nc 71.703, de 16 de
janeiro
de 1973).

-

INP$ - Pessoal (Decreto número
71.782, de 31 de janeiro de 1973).

-

IPASE - Alteração de enquadramento (Decreto no 71.685, de 12
de janeiro de 1973).

-

IPASE - Disponibilidade - Anulação (Decreto nc 71. 726, de 17
de janeiro de 1973).

-

IP'ASE - Enquadramento - Anulação (Decreto nv 71.943, de 20
de março de 1973).

-

IPASE - Disponibilidade - Cancelamento (Decreto nv 71.944, de
20 de março de 1973).

-

IPASE Transferência Decreto
no 71. 860, de 19 de fevereiro
de 1973).

Enquadramento (Decreto número
71.802, de.2 de fevereiro de 1973).
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata - Enquadramento - Retificação (Decreto n'' 71.982, de 22
de março de 1973).
SUNAMAM Pessoal (Decreto
nc 71.806, de 5- de fevereiro de
1973) .

TAXA RODOVIARIA úNICA - Recolhimento (Decreto nc 71.824, de
7 de fevereiro de 1973).
TRABALHO - Cotonificio Valinhos
- Domingos e feriados (Decreto
nv 72.OD9, de 27 de março de 1973) .

Federação do Comércio Varejista
de Combustíveis Minerais e de
Garagens Filiação Guanabara (Decreto li 9 71.682, de 8 de
janeiro de 1973).
- Fiação e Tecelagem São José Domingos e feriados - Barbacena
Decreto nv 72.028, de 29 de março
de 1973).
- Indústrias
Reunidas
Francisco
Matarazzo - Domingos e feriados
(Decreto n? 72.008, de 27 de março
de 1973).
- Ordem do Mérito - Alteração do
Decreto nv 62.819, de 1968 - Artigo 12 (Decreto nv 71.916, de 15
de março de 1973).
TURISMO - Zonas prioritárias (Decreto nv 71.788, de 31 de janeiro
de 1973).
-

li
TI NIVERSIDADES Ver Ensino.
UTILIDADE PúBLICA Diversas
insbítuíções (Decreto nv 71.781, de
31 de janeiro de 1973).
- Diversas instituições (Decreto número 71.846, de 16 de fevereiro
de 1973).
- DiverSas instituições (Decreto número 71.987, de 26 de março de
1973) .
- Retificação do Decreto n 9 71.038,
de 1972 (Decreto n? 71. 764, de 26
de janeiro de 1973).
- Rotary Club - Guanabara (Decreto n971.990, de 26- de março
de 1973).
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ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES
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ANOTAÇOES

ANOTAÇOES
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72.050 - Decreto de 3 de abril de
1973 - Dispõe sobre a utiliza-

ção de colaboradores para a
execução de atividades ligadas
ao Programa de Incentivo
Produção de Borracha Vegetal
(PROBOR) e dá outras provià

dências. - Publicado no D. O.
de 4-4-73
72.051 - Decreto de 3 de abril de

3

1973 - Retifica o Decreto número 65.243, de 26 de setembro
de 1969, e dá outras providên-

cias. -c.Publícado no De O. de
4-4-73
72.052 - Decreto de 3 de abril de
1973 - Altera o art. 2'? do Decreto no 63.157, de 23 de agosto de 1968. Publicado no
D.a. de 4-4-73

4

4

Decreto de 3 de abril de
1973 - Aprova o Regulamento
da Diretoria de Promoções, do
Departamento Geral do Pessoal

72.053 -

do Ministério do Exército, e
dá outras providências. - Publicado no D.C. de 4-4-73 ....

72.054 - Decreto de 4 de abril
de 1973 - Aprova tabela discriminativa de funções gratificadas do Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura, e dá outras providências.
Publicado no D.O. de 6-4-73
72.055 - Decreto de 4 de abril
de 1973 - Dispõe sobre a execução do Terceiro e Quarto
Protocolos Adicionais ao Ajas-

te de Complementação nc 16,
sobre produtos das Indústrias
QUÍmicas Derivadas do Petróleo, concluído entre a Argentina, o Brasil, o México e a Venezuela. - Publicado no D. O.
de 12-4-73 e Retificado no de
26 e 30-4-73
72 . 056 - Decreto de 4 de abril
de 1973 - Dispõe sobre a execução de Ajuste de Complementação nc 20 sobre Produtos
da Indústria de Matérias Corantes e Pigmentos, concluído
entre a Argentina, o Brasil, o
Chile e o México. - Publicado
no 0.0. de 12-4-73
72.057 - Decreto de 4 de abril
de 1973 - Dispõe sobre a outorga de Concessões tarifárias
à Bolívia - Publicado no D.O.
de 12-4-73

7

8

9

72.058 - Decreto de 4 de abril
de 1973 - Extingue a Comís-

4

são Especial Instituída pelo Decreto ns 60.462, de 13 de março
de 1967, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de
de

6-4-73

10

72.059 - Decreto de 4 de abril
de 1973 - Dispõe sobre cargos

6

privativos de Oficiais-Generais
do Quadro de Oficíaâs Avladores da Ativa - Publicado no

D.a.

de 6-4-73

72'.060 - Decreto de 6 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educa-

11

IV
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PÃes.

çâo, Ciências e Letras Grande
Rio, mantida pela Associação
Fluminense de Educação de

Duque de Caxias, com sede
na cidade de Duque de Caxias,
Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D. O. de 9 de
abril de 1973
'72.061 - Decreto de 6 de abril

11

de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de Medicina de Vassouras, mantida
pela Fundação
Universitária
Sul-Fluminense,
com
sede
na cidade de Vassouras, Es-

tado do Rio

de Janeiro. -

Publicado no D. O. de 9 de
abril de 1973
72.062 - Decreto de 6 de abril
de 1973 - Cria o Fundo de De-

senvolvimento

de

mento de Passaportes. - Publicado no D.O. de 9-4-73 ....
72.064 - Decreto de 9 de abril
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, áreas de terra no distrito de Imbariê, município de
Duque de Caxias, no Estado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.O. de 10-4-73
''12.065 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno
urbano, com benfeitorias, situada na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, destinada à construção da estação telefônica daquela cidade, pela
Companhia Telefônica de Minas Gerais - CTMG. Publicado no D. O. de 11 e retificado
no de 26-4-73
"12.066 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão administrativa,
uma faixa de terra destinada
à passagem de linha de transmissão, no Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.a.
de 11-4-73 .

'72.067 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade

15

Il.Cl. de 11-4-73
72.069 ' - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade

16

11

pública. para fins de desapropriação áreas de terra necessárias à construção de uma subestacão no município de Nova
Fríburgo, no Estado do Rio de
Janeiro. Publicado no D. O. de

17

12

11-4-73
72 .070 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constitui-

11-4-73.
72.071 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade

17

11

Programas

Integrados (FDPl) , e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 9-4-73
72.063 - Decreto de 6 de abril
de 1973 - Modifica o Regula-

PÁGS.

pública, para fins de constituição de servidão administratíva,
uma faixa de terra destinada a
passagem de linha de .distribuiçâo no Estado do RIO de J a~
nei~o. - Publicado no D. O.
de 11 e retificado no de 26-4-73
72.068 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admínistrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linhas de
transmissão no Estado do Espírito Santo. - Publicado no

ção de servidão administrativa, uma faixa de terra destínada à passagem de linha de
transmissão no Estado de São
Paulo. Publicado no D.a. de

12

pública para fins de constituição de servidão administrativa.
uma faixa de terra destinada à
passagem de linha de transmissão, no Estado de Goiás.
- Publicado no D.O. de 114-73

,.....

13

15

Decreto de 10 de abril
de 1973 - Autoriza o funciomenta do curso de Filosofia da
Escola Superior de Ciências e
Pedagogia, mantida pela Fundação Educacional do Sul de
Santa Catarina. - Publicado
no D.O. de 11-4-73
72.073 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de MojiMirim, mantida pela Sociedade
de Educação Integral e Assistência Social - SEIAS - Publicado no D. O. de .n-é-za ..

1~

72.072 -

19

19

v

:íNDICE

PÁGs.

72.074 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Autoriza o funciona-

mento do curso de Estudos Sociais (habilitação de Educa~ão
Moral e Cívica) da Faculdade
de Educação, Filosofia, Ciências e Letras "Senador Plaquer". - Publicado no D. O.

de 11-4-73
72.075 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Concede reconhecicimento à Faculdade de Medi-

cina de Petrópolis, com sede na
cidade de Petrópolis, E.stado do
Rio de Janeiro. - Publicado
no D.a. de 11-4-73
72.076 - Decreto de 10 de abril
de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de Engenharia de Barra do Pirai, mantida pela Fundação Educacional Rosemar Pimentel, com sede da cidade de Barra do Ph-af,
Estado do Rio de Janeiro. Publicado no D.O. de 11-4-73
72.077 - Decreto de 11 de abril
de 1973 - Publica índices de
atualização monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e
quatro) meses, na forma estabeleclda na Lei mo 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras
providências. - Publicado no
D.Q. de 12-4-73

19

20

veis no Quadro único da Pessoal da Universidade Federal
da Bahia e dá outras providências. - publicado no D.a.
de 13 e reto no de 26-4-73 .,
72.083 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Torna sem efeito
o aproveitamento de disponíveis no Quadro único de Pessoal da Universidade Federal
de Alagoas e dá outras providências. - Publicado no D. O,

23

de 13-4-73
72.084 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Retifica relação no-

2.

13-{-73
72.085 - Decreto de 13 de abril
de 1973 - Dispõe sobre a Di-

23

minal anexa ao Decreto número 65.618, de 23 de outubro de
1969. - Publicado no D. O. de

20

visão do Pessoal da Agência
Nacional e dá outras provídênelas. - Publicado no D.a. de

13-4-73
72.086 - Decreto de 13 de abril
de 1973 - Aprova o Regulamento de Administração da
20

72.078 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Autoriza o Ministro

da Fazenda a transferir, para
o patrimônio da Telebrás, ações
d~. União na. Embratel. Publicado no D.O. de 1'2-4-73
72.079 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Retifica o enquadramento de servidor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e dá outras providências. - Publicado no D.Q.
de 13-4-73
72.080 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Promulga Convênio
Constitutivo do "Fundo de Desenvolvimento". - Publicado
no D.a. de 16-4-73
72.081 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Dispõe sobre o erlquadramento de servidores da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 13~4-73

PÁGS.

72.082 - Decreto de 12 de abril
de 1973 - Torna sem efeito
o aproveitamento de disponí-

21-

21

~1

Aeronáutica. - Publicado no
D.a. de 23-4 e retífícado no
de 2 e 11-5 e no de 11-6-73 ..
72.087 - Decreto de 13 de abril
de 1973 - Retifica o Decreto
nc 60.880, de 21 de junho de
de 1967, que aprovou o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 23-4 e retificado no de 16-5-73
72.088 - Decreto de 13 de abril
de 1973 - Concede autorização à empresa Western Geophysical Company. of America
para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei nv 1.098, de 25 de
março de 1970, o navio especializado
"M/V
wcstcm
Gulf", de bandeira norte-americana. - Publicado no D.a.
de 16-;~-73 . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.089 - Decreto de 16 de abril
de 1973 - outorga concessão à

22

Rádio TV do Amazonas Limitada, para estabelecer uma

24

25

n

77
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estação de radiodifusão de
sons e imagens (televisão),
na cidade de Porto Velho, Território Federal de Rondônia.
- Publicado no D.a. de 17
de abril de 1973
72.ü90 - Decreto de 16 de abril
de 1973 outorga à Companhia Riograndense de Telecomunicações
CRT
concessão para executar serviços de telefonia pública ur-

78

D.O. de 23-4-73
72. {)97 - Decreto de .18 de abril
de 1973 - Declara de utili-

bano e Interurbano em tojo

o Estado do Rio Grande do
Sul. Publicado no D. O.
de 17-4-73

78

72.{)91 - Decreto de 16 de abril
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, dois lotes de

terrenos urbanos e suas benfeitorias, situados na Cidade
de Guaxupé, Estado de Minas
Gerais, destinados à construção de uma estação telefônica, pela Companhia Telefônica de Minas Gerais
CTMG. - Publicado no D.a.
de 17 e retificado no de 26de abril de 1973
72.092 - Decreto de 16 de abril
de 1973 - Aprova tabela discriminativa de cargos em comissão e de funções gratificadas do Quadro de Pessoal
do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 23-4-73 ...
72 ..()93 - Decreto de 17 de abril
de 1973 - Dispõe sobre a classificação e a transformação
de cargos, funções e encargos
de Gabinete para as Categorias Direção Superior e Assessoramentc
Superior,
do
Quadro Permanente do Ministério da Fazenda. - Publicado no D. a. de 30-4-73
72.094 - Decreto de 17 de abril
de 1973 - Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos
sobre os terrenos que menciona. - Publicado no D. a.
de 18-4-73
72.095 - Decreto de 17 de abril
de 1973 - Torna sem efeito

aproveitamento de disponível
no Quadro de Pessoal do Mi-

PÁGS.

mstérfo da Marinha, e dá
outras providências.
Publicado no D. a. de 18-4-73
72.096 - Decreto dle 18 de abril
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terras
situadas no Estado do Espírito Santo. - Publicado no

79

80

81

·S1

dade pública, para fins de
constituição de servidão adrrnnístrativa, uma faixa de
terra destinada à passagem
de linha de transmissão no
Estado do Espirito Santo. Publicado no D. a. de 23-4-73
72.098 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Concede à S.A.
Mineração da Trindade o direito de lavrar minério de ferro no Municipio de Mariana,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. a. de 23-4-73
72.099 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Concede à Mineração Potyra S.A. o direito
de lavrar scheelita no Município de Lages, Estado do
Rio Grande do Norte. - Publicado no D. a. de 23-4-73
72.100 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Concede à Empresa
de Desenvolvimento de Recursos Minerais "CODEMlIN"
S.A. o direito de lavrar mí-.
nério de níquel no Município'
de Níquelândia, Estado de
Goiás. - Publicado no D. O.

82

83

83

84

85

de 23-4-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.101 - Decreto de 18 de abril
de 1973 ~ Autoriza a cessão,

85

de 23-4-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.102 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Retifica o Decreto nv 67.609, de 18 de noverrrbro de 197D, que reclassi-

86

sob a forma de utilização
gratuita, do terreno que menciona, situado no Município
de Campo Largo, Estado do
Paraná. - Publicado no D.O.

ficou os cargos de Revisor do
Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do :Ministério
da Agricultura e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 23-4-73

87
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72.103 - Decreto de 1'8 de abril
de 1973 - Concede à Ceramus

Bahia S.A. Produtos Cerâmicos o direito de lavrar argila
nos Municipios de Simões Filho e Camaçari, Estado da
Bahia. - Publicado no D. O .
de 23-4-73 . . . .. . . . . . . . . . . . . .
72.104 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Dispõe sobre o car-

87

de 23-4-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'12.105 - Decreto de 18 de abril
artigo
de 1973 - Retifica

88

go de Delegado junto à Comissão Permanente de Comunicações Militares Interamertcanas . - Publicado no D.o.

°

1°, do Decreto nv 68.198, de
11 de fevereiro de 1970. - PU-

blicado no D. O. de 23 e retificado no de 30-4-73
72.106 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Regulamenta a Lei
nc 5.868, de 12 de dezembro
de 1972, que institui o Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras providências.
- Publicado no D.O. de 24
e retificado no de 30-4-73 ..
72.107 - Decreto de 18 de abril
de 1973 -Converte em Monumento Nacional o Município de Porto Seguro, no Estado da Bahia, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 18 t' retificado no de
26-4-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 .108 - Decreto de 18 de abril
de 1973 - Abre ao ~inisté

88

89

99

rio do Interior - SecretariaGeral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de crs 14. 140.0ÜO,00, para
reforço de dotação orçamentária no vigente Orçamento.
- Publicado no D. O. de 23 de
abril de 1973 . . . . . . . . . . . . . .. 100
72.109 - Decreto de 23 de abril
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, a ser desmembrado de
maior porção necessário à instalação de estação automática de telefones, no Distrito de
Jaraguá, na Vila Nossa Senhora da Conceição, Município de São Paulo, Estado de

PÁGS.

São Paulo, pela Companhia
Telefônica Brasileira - CTB.
- Publicado no D.a. de 24
de abril de 1973
72.llü - Decreto de 23 de abril
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, um terreno urbano, com benfeitorias, situado na cidade de São João da
Boa Vista, Estado de São
Paulo, destinado à ampliação
do serviço telefônico local,
pela Companhia Telefônica
Brasileira - CTB. - Publicado no D.O. de 24-4-73 ..
72 .111 - Decreto de 23 de abril
de 1973 - Autoriza o aterro,
pelo Estado do Espírito Santo, de uma área de mar localizada na parte Norte do
litoral do Município de Vitória e a cessão, sob o regime
de aforamento, dos terrenos
que menciona. Publicado
no D. O. de 24-4-73
72.112 - Decreto de 23 de abril
de 1973 - Aprova alteração
introduzida nos Estatutos da
P.etróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS.
Publicado
no D. a. de 24-4-73
72 .113 ~ Decreto de 23 de abril
de 1973 - Altera o Regulamento para a Diretoria de
Intendência da Marinha, aprovado pelo Decreto nv 68.456,
de 31 de março de 1971. Publicado no D. a. de 24-4-73
72.114 - Decreto de 23 de abril
de 1973 - Concede autorização às
empresas Oceaníc
Contractors, Inc. e Christiani Níelsen - Engenheiros e
Construtores S..A. para operarem no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decretolei nv 1.098, de 25 de março
de 1970, as embarcações "Me

101

101

102

103

1(}3

Dermott 'I'ídelands 10"
e
"Beulah Candíes", de ban-

deira norte-americana, em
substituição às embarcações
"Tide Mar 23" e "Gulf Seas",
respectivamente, a serviço da.
Petróleo Brasileiro S. A.
PE'DROBRAS. Publicado
no D.O. de 24-4-73
104
72.115 - Decreto de 23 de abril
de 1973 - Muda a sede de
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Organizações Militares e dá
outras Providências. - Publi-

cado no D.a. de 24-4-73 .,. 104
72.116 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Retifica o Decreto
no 71.927, de 19 de março de
1973, que autoriza ó funcio-

namento da Faculdade Francana de Filosofia. - Publi-

cado no D.a. de 25-4-73 . ,-o 104
72.117 -- Decreto de 24 de abril

de 1973 - Concede reconhecimento do curso de Engenheiros Eletricistas da Escola
de Engenharia da Uníversidoce Católica de Petrópolis,
Rio de Janeiro. - Publicado
no D. O. de 25-4-73
105
'12.118 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autoriza o funcio-

namento

da

Faculdade

de

Ciências Contábeis e Administrativas, mantida pela Fun-

dação Sanjoanense de

PÁGS.

vidor disponível, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 25-4-73
106
72.123 - Decreto de 24 de abril
de 1973 Concede reconhecimento à Faculdade de Educação Física de Santo André,
mantida pela Associação de
Ensino "João Ramalho", com
sede .na cidade de Santo André, Estado de São Paulo. Publicado no D. O. de 25 de
abril de 1973
107
72 .124 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "José
Olympío" com sede na cidade
de Batatais, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 25-4-73
107

105

72 .125 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação -Iacobína, com o curso
de Pedagogia, mantida pela
Associação de Educação e Pesqufsa, com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara. Publicado no
D. O. de 25-4.73
107

105

72.126 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação "Farias Brito" da Associação Paulista de Educação e
Cultura decorrente ao desmembramento do curso de Pedagogia. - Publicado no D. O.
de 25-4-73
108

Ensi-

no, de São João da Eoa Vista,
SP. Publicado no D.a.
de 25-4-73
"
72.119 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento do curso de Estudos
Sociais da Escola Superior
de Estudos Sociais de Brusque, mantida pela Fundação
Educacional de Brusque, SC.
Publicado no D.O. de 25
de abril de 1973
72.120 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Concede reconhecimento aos cursos de Ciências Sociais, Estudos Sociais,
Letras (1t? grau) e Letras
(duração plena), Ma:bemá"ti,ica e Pedagogia da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Três Corações, mantida pela Fundação Triéordiana de Educação Três Corações - MG. PUblicado
no D. O. de 25-4-73
72.121 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento do Centro de Educação Técnica da Funração
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais. - Pu-blicado no D. O. de 25-4-73
72 .122 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Aproveita no Ministério da Aeronáutica ser-
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106

106

72 .127 - Decreto de 24 de abril
de 1973 - Autorizo o runcío..
namento do curso de Pedagogia
do Centro de Ciências Humanas e Sociais, mantido pelo
Instituto Isabel, Rio de Janeiro, GB. - Publicado no D. Q.
de 25-4-73
108
72.128 - Dispõe sobre a classificação e transformação de
cargos, funções e encargo para
as categorias de Direção Superior e Assessoramento Superior, do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, dos
Quadros de Pessoal do Instttu...
to de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado e do
Hospital dos Servidores do Es-
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tado. -

Publicado no D. O.

de 26-4-73
72.129 - Decreto de 25 de abril
de 1973 - Concede reconhecimento à Universidade de Mogí
das Cruzes, mantida pela Or-

lOS

ganização Mogiana de Educação e Cultura, na cidade de
Mogi das cruzes - SP. - Publicado noD. O. de 26-4-73 109
72.130 - Decreto de 25 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento dos Cursos de Pedagogia e Letras da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
de Itararé, mantida pela Associacão Itarareense de Ensino
- Itararé - SP. - Publicado
no D. O. de 26-4-73
109
72.131 - Decreto de 25 de abril
de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de Ciências Econômicas, mantida pela
Fundação
Universidade
de
Itaúna - MG. - Publicado
110
no D. O. de 26-4-73
72.132 - Decreto de 25 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação Fisica, mantida pela Sociedade de Educação do Triângulo Míneíro - Uberaba Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 26-4-73
72.133 - Decreto de 25 de abril
de 1973 Declara de utili-

110

dade pública, para os fins de
desapropriação, em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, imóveis situados
tado do Rio Grande do Sul.
no Município de Osório, no Es- Publicado no D. O. de 26 e
reto no de 30-4-73
110
72.134 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Altera o artigo Iço,
do Decreto nv 70..986, de 16 de
agosto de 1972. - Publicado no
D. O. de 27-4-73
72.135 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Promulga o Acordo

111

sobre Camarão. Brasil-Estados
Unidos. - Publicado no D.O.
de 27-4 e reto no de 2-5-73 .. 111
72.136 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, um terreno urbano,
sem benfeitorias, situado na

cidade de Ponte Nova, Estado
de Minas Gerais, destinado à
construção da estação telefônica daquela cidade,
pela
Companhia T-elefônica de Minas Gerais - C'l'MG. - Publicado no D. O. de 27-4_73 112
72 .137 - D-ecreto de 26 de abril
de 1973 - Introduz alterações
na relação anexa ao Decret-o
nv 71.376, de 14 de novembro
de 1972, que retificou o Decreto
nv 63.566, de 6 de novembro
de 1968. ~ Publicado no D.O.
de 27-4-73

113

72 .138 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Declara de utilidade

pública, para fins de desapropriação pela Concessionária do
Porto de Santos, Companhia
Docas de Santos, o imóvel
constitutivo da área que menciona, necessária à ampliação
da faixa pcn-tuária, entre o
canal da Mortona e o canal de
saneamento nv 4, no Mumcípíc
de Santos - Estado de São
Paulo, e dá outras providências.
~ Publicado no D.O. de 27
de abril de 1973
12.139 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Autoriza o funcionamento da habilitação em
Moral e Cívíca do curso de
Estudos Sociais do Instituto de
Ciências São Marcos, mantido
pela Sociedade Civil de Educação São Paulo, com sede na
cidade de São Marcos, S. P. Publicado no D. O. de 27-4
e reto no de 2-5-73
72.140 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Aprova o Estatuto
da Universidade Federal do
Pirai. - Publicado no D. Q.
de 27-4 e reto no de 2-5-73 ..
72.141 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Dá nova redação a
dispositivos do Regulamento do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), aprovado
pelo Decreto nc 59.820, de 20
de dezembro de 1966. - Publicado no D. O. de 27 -4~ 73 ..
72.142 - Decreto de 26 de abril
de 1972 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, um lote de terreno urbano, sem' benfeitorias, situado

113

114

114
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no 2'" Subdistrito do 1" Distrito
da Cidade de Campos, Estado
do Rio de Janeiro, desti.na~o
à ampliação da atual €:staçao
telefônica. pela Companhia TeIefôníca Brasileira - CTB. Publicado no D. O. de 27-4-73 125
72.143 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno

urbano, com benfeitorias, situada no lugar denominado
São JOsé. Distrito da Santo
Amaro, Município de São Pau-

lo, Estado de São Paulo, destinada à construção de uma
Estação Telefônica, pela Companhia Telefônica Brasileira CTB. - Publicado no D. O.
de 27-4-73
72.144 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Altera o artigo 21',
do Decreto nv 45.954, de 30 de
abril de 1959, que cria o Parque Nacional de Ubajara, no
Estado do Ceará. - Publicado
no D.O. de 27-4~73
72.145 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Dispõe sobre a classificação e a transformação de
cargos, funções e encargos
de Gabinete, para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, do Quadro Permanente do Ministério
do Trabalho e Previdência Social. - Publicado no D.O. de
27-4-73
72 .146 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Retífica Decreto que
redístribuíu cargos com os respectivos ocupantes. e dá outras
providências. - Publicado no
D. o. de 27-4-73
72.147 - Decreto de 26 de abril
de 1973 - Dispõe sobre o enquadramento de servidores do
Ministério da Saúde e dá outras providências. - Publicado no D.O. de 27-4-73
72. 148 - Decreto de 30 de abril
de 1973 - Altera a tabela de
salárío-mínlmo aprovada pelo
Decreto nv 70.465, de 27 de
abril de 1972. - Publicado no
D. O. de 30~4 e reto no de
3-5-73
72. 149 - Decreto de 30 de abril
de 1973 Renova por 10

126

126

PÁGS.

(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Globo S.A.
para executar serviço de radiodifusão sonoro em onda
média de âmbito nacional, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. - Publicado no D. O. de 30-4 e reto
no de 3-5-73
72-150 - Decreto de 30 de abril
de 1973 Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada àS. A. Rádio Jornal do
Brasil, para executar serviço
de
radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara. Publicado no
D. O. de 30-4-73
72.151 - Decreto de 30 de abril
de 1973
Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Mundial S. A.,
para executar serviço de radiodifusão sonora, em onda média
de âmbito nacional, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara. Publicado no
D. O. de 30-4-73 ..... '!......
72.152 - Decreto de 30 de abril
de 1973 Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada
S. A. Rádio Jornal do
Brasil, para execução de serviços de radiodifusão sonora,
em onda média de âmbito nacíonal, na, cidade do Rio de
Janeiro. Estado da Guanabara. ~ Publicado no D. O. de
30-4-73
............ .... ......
72 .153 - Decreto de 30 de abril
de 1973 Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à S. A. Rádio Tupi, 'pa~a
executar serviços de .radiodifusão sonora, em onda média
de âmbito nacional, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara. Publicado no
D.O. de 30-4-72
72.154 - Decreto de 30 de abril
de 1973 Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Petrópolis Rádio Difusora S. A., para ex-ecutar
serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de
Jan-eiro. - Publicado no D.O.
de 30-4-73
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128
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72 .155 - Decreto de 30 de abril
de 1973
Renova por 10

(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Eldorado Ltda.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de âmbito nacional, na cidade
de São Paulo, Estado de Bâo
Paulo. - Publicado no D. O.
de 30-4-73
135
72.156 - Decreto de 30 de abril
de 1973
Renova por 10

(dez) anos a concessão outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida, para executar
serviço de radiodifusão sonora
em onda. tropical, na cidade de
Aparecida do Norte, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.

Q.

de 30-4-73 ,...........

Decreto de 30 de abril
de 1973
Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Lins Rádio Clube S.A.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tronícal, na cidade de Lins. Estado ~·e São Paulo. - Publicado no D. O. de 30-4-73 ....
72.158 - Decreto de 30 de abril
de 1973
Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádi() Pioneira de Te.
resina Ltda., para execução de
serviço de radrodifusão sonora,
em onda tropical, na cidade de
Teresina, Estado do Piauí. Publicado no D. O. de 30-4-73
72.159 - Decreto de 30 de abril
de 1973 - Torna sem efeito
aproveitamento de disponível
no Ministério da Marinha e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 2-5-73 ....
72.160 - Decreto de 30 de abril
de 1973 - Torna sem efeito
o aproveitamento de disponível
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 2-5-73
72.161 - Decreto de 30 de abril
de 197:s - Cria, no Ministério
das Relações Exteriores, a
Unidade de Negociações e dá
outras .providências. - Publicado no D. O. de 2-5-73 ....
72.162 - Decreto de 30 de abril
de 1973 - Cria a Ala 435.
extingue o Centro de Instrução de Helicópteros e da

135

72 .157 -

136

136

137
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outras 'providências - Publicado no D. O. de 2.5.73 138
72.163 - Decreto de 30 de abril
de 1973 - Fixa a distribuição em cada Arma e no Quadro de Material Bélico em ca
da posto das funções privativas e gerais dos Oficiais do
Exército, a vigorar a partir de
30 de abril de 1973 - Publicado no D. O. ele 2.5.75 ..... 138
72 .164 - Decreto de 2 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão e/ou desapropriação, em favor da Petróleo
Brasileiro
Sociedade
Anônima - PETROBRAS, os
imóveis e benfeitorias compreendidos na faixa de terra necessária à construção do gasoduto que ligará as regiões
produtoras de petróleo e gás
dos Estados de Sergipe e da
Bahia - Publicado no D. .O.
~
3.5.9
MO
72.165 - Decreto de 2 de maio
de 1973 - Autoriza o funcio-

namento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Alegre, Espírito Santo - Publicano do D. O. de 3.5.73 141
72 .166 ---'- Dêcreto de 2 de maio
de 1973 - Auto:.. íza o funcionamento dos cursos de Letras e
Matemática da Escola Superior
de Educação, mantida pela
Fundação Educacional do Norte Catarínense, Mafro.,. Estado de Santa Catarina - Publicado no D. O. de 3.5.73 141
72 .167 - Decreto de 2 de maio
de 1973 - Aproveita na Universidade Federal de Santa
Maria, servidores em disponibilidade' e dá outras providências - Publicado no D. O.

137

de 4.5.73
M2
72.168 - Decreto de 3. de maio
de 1973 - Dispõe sobre a reor-

137

ganização do Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha e dá outr..m providências
Publicado no D. O. de
11.5.73 (Suplemento)
142
72 .169 - Decreto de 4 de maio
de 1973 - Reorganiza a estrutura básica administrativa do
Tribunal Maritimo e dá outras
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providências Publicado no
D. Q. de 7.5,73
.
72.170 - Decreto de 4 de maio
de 1973 -

143

Abre ao subanexo

Encargos Financeiros da União
com os Estados, Distrtto Federal e Municípios, o crédito
especial no valor de
.
Cr$ 991.800.000,00 para trans-

ferência da cota parte da Taxa
Rodoviária 'Orn-a pertencente
aos Estados, Territórios e Dls~
trito jrederal - publicado 1.?-0
D. O. de 7 e retificado no ue
9.5.73

.

144

72.171 - Decreto de 4 de .~aio
de 1973 - Dec1al'i1 de utdlídade pública as Instituições que

menciona - Publicado no D.
O. de 7 e retirtcaüo no de
9.5.73

.

72 .172 _ Decreto de 7 de maio
de 1973 - Altera o artigo 2°,
do Decreto nv 50.250, de 28 de
janeiro de 1961 publicado
no D. Q. de 8_5-73
.

72 .173 - Decreto ele 7 de maio
de 1973 - Concede autorização
à Geophysícal Service Incorpora ted para operar no mar
terirtorial .do Brasil, fixado
pelo Decreto-lei n'' 1.098, de
25 de março de 1970, com a
embarcação M/V "Brazos", de
bandeira norta-amerrcana, a
serviço da Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRâS - Publicado no D. O. de 8.5.73

145

146

146

72.174 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Concede reconhecimento à Escola Superior de
rzeiações Públicas do Recife,
mantido pelo Centro de Relações Públicas doe Pernambuco,
com sede na Cidade do Rer-ífe,
Estado de Penambuco - Publicado no D. O. de 8.5.73 .. , 146
72 .175 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Administração de Empresas da Faculdade de Administração e Estatísttca, mantida. pela Instituição Educacional "Pais de
Barros" com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O,
de 8-5-73
. 147
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72 .176 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Declara. de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, faixas de terra no Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 8.5.73
72 .177 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constitutição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Goiás - Publicado no D. Q.
de 8.5.73
72 .178 - Decreto de 7 de mato
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão .admínístrativa uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de
Goiás - Publicado no D. O.
de 8.5.73
7Z .179 Decreto de 7 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública, para frns de constituição de servi-tão admírüstrativa, faixa de terra destinadas à passagem de linhas
de transmisssão, no Estado do
Rio de Janeiro Publicado
no D. O. de 8.5.73
72.180 - Decreto ele 7 de maio
de 1973 - Declara d utilidade pública, para fins doe constituição de servidão administrativa, uma faixa. de terra
destinada à passagem àE' linha
de transmissão, no Estado de
São Paulo - Publicado no D.
o. de 8.5.73
72 .181 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada a dar continuidade a faixas de linhas de -transmissão
no Estado da Guanabara Publicado no D. O. de 8.5.73
72 .182 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Declara. de utilidade
pública, para ftns de const-tuíçâo de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado da
Guanabara. Publicado no
D.O. de 8-5-73

147

148

148

149

150

151

151
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72.183 - Decreto de 7 de maio
de 1973 - Concede permissão,

em caráter permanente a Ford
do Brasil S. A., para funcionar, no setor _:~} estamparia,
em seu estabelecimento fabril de São Bernardo do Campo, aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos Publicado no D. O. de 8.5.73 152
72 .184 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Declara a caducidade dos Decretos OUE' menciona - Publicado no D. O.
de 9.5.73
153
72.185 - Decreto de [, de maio
de 1973 - Reabre prazos para
aplicação do artlgc 9(', do Decreto no 60.731. de 19 C~ maio
de 1967 - Publl-iada ,10 D. O.
de 9.5.73
153
72.186 - Decreto de 8 d-e maio
de 1973 - Rettfíca o Decreto
ne 60.601, de 20 de abril de
1967, que aprovou o Quadro

único de Pe3So'll da Escola
Paulista de Medicina e dá outras providências _. Publicado
no D. O. de 10.5.73 ........ .134
72.187 - Decreto de 8 de maio
de 1973 - 'I'orna sem efeito
aproveitamento, na Universidade Federal da Bahia, de servidor em disponibilidade e dá
outras provídêncías -- Publicado no D. O. de 9.5.73 .... 15't;
72.188 - Decreto ôe 8 de maio
de 1973 - Redíaorrbuí servidor
agregado do Ministério da
Educação e Cultura pala a Escola Federal de Engenharia
de Jtajubá - Publicado no D.
O. de 9.5.73 ..
155
72.189 - Decreto de 8 d~' maio
de 1973 - TOIl'H'. sem efeito

aproveitamento de disponíveis
no Quadro Único de Pessoal da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, € dá outras providências - Publicado no D. O.

de 9.5.73
155
72.190 - Decreto f,·~· 8 ele maio
de 1973 - Atualiza os valores

das multas previstas no Decreto-lei n- 538, de 7 de julho de 1938, 'e no Decreto
nv 4.071, de 12 de maio de
1939 - Publicado no D. O.
de

9.5.73

155

72 .191 - Decreto de 9 de maio
de ~973 - Declara, de utilidade pública, para fins de desapropriação, os tmóveis necessários ao alargamento elas vias
de circulação entre vatcngo e
Paquetá, e, Inclusive para a
ampliação das Insta.ações portuárias, no Munla-pta de Santos, Estado de 8&0 Paulo, e dá
outras providências - Publicado no D. O. 6.~ 10.5.73 .... 156
72.192 - Decreto de 9 de maio
de 1973 - Declara a. caducidade dos Decretos que menciona . - Publ ic.vlo no .D. O.
de 10.5.73
158
72 .193 - Decreto de 9 de maio
de 1973 - Revoga o Decreto
aue
concedeu
à
empresa
Screen Gems of Brasil, Inc au-

torização para funcionar na
República Federativa :.'!o BraSil - Publicado no D. O. de

14.5.73
"
, 159
72.194 - Decreto de 9 de maio
de 1973 "" Autoriza o Serviço
A

do Patrímônío da União a
aceitar a doação de duas gleb~s de. terra, no Muníeipín de
Sâo VIcente, São Paulo - Publicado no D. O. de 10.5.73 160
72.191 - Decreto de 9 de maio
de 1973 - Autoriza a cessão
gratuita de uso de imóvel do
Governo do Estado do Maranhão - Publícar.o no D. O.

de 11.5.73
162
72.196 - Decreto de 9 de maio
de 1973- Dffipõe sob~: cargo
em comissão e funções gra tiftcadas do Quadro de Pessoal

do Ministério da Fazenda e
dá outras nrovírlêncisa - Publicado no-Do O. de 11.5.73 163
72.197 - Decreto de 9 ds maio
de 1973 - Dispõe sobl'· a eX-Bcução do Terceiro Protocolo
Adicional ao Ajuste de Complementação nc 15 sobre produtos da Indústria QuimicoFarmacêutica, concluído entre
a Argentina. o Brasil e o México - Publicado no D. O. de
11 e retificado no 6e 16.5.73 163
72.198 - Decreto de 9 de maio
de 1973 -- I)mpóe sobre a execução do Quarto Protocolo
Adicional do Ajusze de Com-
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fica -- Publicado no D.

plementação n- 15, sobre produtos

de 11.5.73

da Indústria Químico-

Farmacêutica, concluíuo entre
a Argentina, o Pra.s.l e o México Publicado no D.
de 1.5.73

O.
164

72.199 - Decreto rn. 9 de maio
de 1973 - Autoriza o Serviço
do Patrímonío da União a

aceitar a doação do terreno
que menciona, situado na Capital do Estado de São Paulo
Publicado no D. O. de
10.5.73 ..
165
72.200 - Decreto de 9 de maio
de 1973 Torna sem efeito
disponibilidade de servidores
do Ministério da. P'ezenda Publicado no D. O. de 10.5.73 166
72.201 - Decreto de 9 de maio
de 1973 - Autorlaa a cessão,

sob a forma de utilização
gratuita do imóvel que mencio-

na, situado na cidad~ de Juazeiro, Estado da Bahia - Publicado no D. O. de 11.5.73 166
72.202 - Decreto ce 9 de maio

de 1973 -- Dispóe sobre a execução do Primeiro Protocolo
Adicional do Ajuste de Complementação nc UI. sobre produtos da Indústira Fotográfica concluído entre a Argentrria, o Brasil r~ o México -Publicado no D. O" de 11.5.73 167
72.203 -- Decreto de 9 de maio
de 1973 - Dispõe sobre a execução do Segundo Protocolo
Adicional ao Ajuste de Complementação no 18, sobre produtos da Indústr'a Fotográfica, conclutdo entre a Argentina, o Bras: 1, o Méxlmo e o
Uruguai -- Publicado no D.
O. de

11.5.73

167

72.204 -- Decreto de 10 de maio
de 1973 -- Retifica Decreto
que redistribuiu cargo, com o
respectivo ocupante, para o
Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça - Publicado
no D. O. de 11.5.73
168
72.205 -- .Decreto de 10 de maio
de 1973 -- Retifica a classificação dos cargos de nível superior do extinta Departamento dos Correios e Telégrafos
para incluir cargo que especi-

O.
169

72.206 -- Decreto de 10 de maio
de 1973 -- Declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno
urbano, com benfeitorias, situada na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, destinada à construção e ampliação
do centro de Triagem Postal da
Zona Sul daquela cidade, pela
Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos -- ECT. -- Publícado no D. O. de 11-5-73 169
72.207 -- Decreto de 10 de maio
de 1973 -- Dispõe sobre alterações no enquadramento de servidores da Parte Especial do
Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura e dá outras
providências -- Publicado no
D.

o.

de 11-5-73

170

72.208 -- Decreto de 11 de maio
de 1973 -- Reorganiza o Departamento Geral de Serviços
do Ministério do Exército e dá
outras providências -- Publicado no D. O. de 11-5-73 ... 170
72.209 -- Decreto de 11 de maio
de 1973 - Altera dispositivo
do Decreto nl? 69.287, de 24 de
setembro de 1971, que reorganiza o Corpo de Fuzileiros Navais e dá outras providências
Publicado no D. O. de 11-5-73 171
72.210 - Decreto de 11 de maio
de 1973 -- Prorroga o prazo
da autorização concedida pelo
Decreto nv 70.706, de 8 de junho de 1972, à empresa holandesa Koninklike Nederlanisch
Maatschappf Voor Havenverken N. V. (Royal Netherlands
Habour works Company), para.
operar, no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-rei
nv 1. 098, de 25 de março de
1970, com as embarcações estrangeiras Menck 100" e "Anton Geesink IH", nos serviços
que especifica -- Publicado no
D. O. de 11-5-73

171

72.211 -- Decreto de 11 de maio
de 1973 -- Redistribui cargos,
com os respectivos ocupantes,
e dá outras providências Publicado no D. O. de 14-5-73 172
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aproveitamento de servidores
do Quadro "único de Pessoal da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, e dá outras providências - Publicado no D. O.

de 14-5-73
72.213 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede reconhe-

175

cimento ao Curso de Reabilitação da Faculdade de Medicina' da Universidade Federal
de Pernambuco, Recife, Esta~
do de Pernambuco - Publicada no D. O. de 14-5-73 ... 175
72.214 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Autoriza o funcionamento do Curso de Habilitação de Professores de Disciplinas Especializadas em 29
Grau, da Fundação Educacional
de Bauru, com sede na cidade
de Bauru, São Paulo, em convênio com o Centro Nacional
de Aperfeiçoamento de Pessoal
para a Formação Profissional
(CENAFOR) - Publicado no
D. O. de 14-5-73
175
72.215 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Autoriza o funcionamento do Curso de Nível

Superior de Formação de Professor de Disciplinas Especializadas do Ensino de 29 Grau
da Escola Superior de Ciências e Pedagogia, mantida pela
Fundação Educacional do Sul
de Santa Catarina, com sede
na cidade de Tubarão, Estado
de Santa Catarina - Publicado no D. O. de 14-5-73 ..... 176
72.216 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Autoriza o funcionanamento da Faculdade de CL
êncías Contábeis de Ponte Nova, mantida pela 'Fundação
Pio Penna, com sede na cidade de Ponte Nova, Estado -íe
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 14-5-73
72.217 - Decreto de 11 de maio
de 1913 - Autoriza o funcio-

PÁas.

72.218 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede reconheci-

72.212 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Torna sem efeito o

176

namento do curso de Medicina.
Veterinária da Faculdade de
Ciência Agrárias do Pará,
com sede na cidade de Belém,
Estado do Pará - Publicado
no D. O. de 14-5-73 ........• 176

menta do Curso de Ciências
Sociais, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de VaIença, mantida pela Faculdade
Dom André Arcoverde, na cidade de Valença, Estado do
Rio de Janeiro - Publicado no
D. O. de 14-5-73
177
72.219 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Dispõe sobre a constituição da Empresa Pública
denominada Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, e da
outras providências
Publicado no D. O. de 14-5-73 .. 177
72.220 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública as instituições que
menciona - Publicado no D.
O. de 14-5-73
177
72.221 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Publica os índices

de atualização monetária dos
salários dos últimos 24 (vinte
e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei nc 5.451, de
12 de junho de 1968, e dá outras providências - Publicado
178
no D. O. de 11-5-73
72.222 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Dispõe sobre a elassíncacão. e a transformação
de cargos, funções e encargos de gabinete, para as Categorias Direção Superlc- e Assessoramento Superior" dos
Quadros Permanentes do Ministério da Justiça e do Departamento de Polícia- Federal
Publicado no D. O. de
14-5-73 . .
179
72. 223 ~ Decreto de 11 de maio
de 1973
Regulamenta o

item lI, do artigo 60? da Lei
nv 5.847, de 6 de dezembro de
1972 e dá outras providências
~ Publicado no
D. O. de
14-5-73 . . . .... . . . . . . . . . . .. 180
72.224 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Confisca bens do
cidadão Luiz Carlos Calheiros
de Araújo, domiciliado em
Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais, para a reparação
de danos causados ao patrimônio público, e dá outras
providências -;- Publicado no
D. O. de 14-5-73
180
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72.225 - Decreto de 11 de maio
de 1973
Torna pública a

denúncia

pelo

Governo

de

Costa Rica, da convenção fixativa da Condição dos Cida-

dãos Naturalizados que Renovam a sua Residência no Pais
de Origem, concluída no Rio
de Janeiro, a 13 de agosto de
1906 - Publicado no D. O.
de 15-5-73
181
72.226 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Retífica o artigo 19

do Decreto número 49.750, de
31 de dezembro de 1960, atra-

vés do qual foi

concedido ao

Governo do Estado de Sergipe
concessão para lavrar calcário no Município de Laranj-eiras, Estado de Sergipe - Publicado no D. O. de 15-5-73 181

72.227 - Decreto de 11 de maio
de 1973 Concede a Lages
Mineração Ltda. o direito de

lavrar argtla bentonítica no
Município de Campina Grande,
Estado da Paraíba - Publicado no D. O. de 15-5-73 .... 182
72.228 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede a Antunes
& Cia.. Ltda. o direito de lavrar agalmatolito no Município de Itatdauçu; Estado de Minas Gerais Publicado no
D. O. de 15-5-73
183
72.229 - Decreto de 11 de maio
de 1973- Concede à Companhia Industrial de Salgado eISA o direito de lavrar água
mineral no Município de Salgado, Estado de Sergipe publicado no D. O. de 15-5-73 184
72.230 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Sociedade Extrativa santa Fé Ltda..
o díreíto de lavrar argíâa
bentonitica no Município de
Tremembé, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.
de 15-5-73
185
72.231 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Empresa
de Mineração Recreio Ltda.. o
direito de lavrar feldspato,
quartzo e mica no M.unicípio
de São Gonçalo, Estado do Rio
de Janeiro .- Publicado no
D. O, de 15-5-73
186
72.232 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Empresa

de Mineração Joseph Nigri
Ltda. o direito de lavrar caulím no Município de São Paulo
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 15-5-73 ....
72.233 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Somine
_ Sociedade Mineradora do
Nordeste Ltde., o direito de
lavrar talco no Município· de
Casa Nova, Estado da BahIrt
_ Publicado no D. O, de 15
de maio de 1973
72.234 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - concede à CIPLAN
_ Indústria e Comércio de
produtos Calcários e de Mármore S. A. o direito' de lavrar
calcário e dolomita, no Distrito Federal - publicado no
D. O. de 15-5-73
72.235 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - concede à Cia.. de
Cimento Portland Rio Branco
o direito de lavrar calcário dolomitíco no Município de Planartma, Estado de Goiás -Publicado no D. O. de 16-5-73
72.236 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Companhia Brasileira de Alumínio
_ CBA o direito de lavrar
bauxita no Município de poços
de Caldas, Estado de Mines
Gerais - Publicado no D. O.
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188

de 16-5-73

189

190

190

Decreto de 11 de maio
de 1973 - concede à Mineração Perobas Ltda. o direito de
lavrar grafita no M,unicípio de
São Francisco de Oliveira, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 16-5-73 191
72.238 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Retifica o artigo
19 do Decreto no 54.917, de 4
de novembro de 1964. - Publicado no D. O. de 16-5-73 .. . 192
72.239 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Itabira
Agro-Industrial S. h. o direito de lavrar mármore e caleita no Município de Cachoeira
do jtapemlrim, Estado do Es..
pírífo santo - publicado na

72.237 -

D. O. de 16-5-73 •...........

72.240 -:- Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Mineração Nossa Senhora da concet-
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ção o direito de lavrar amian-

to no Município de Pilar de
Goiás, Estado de Goiás - Publicado no D. O. de 16-5-73 .. 194
72.241 - Decreto de .11 de maio
de 1973 - Concede à Companhia de Cimento Salvador o
direito de lavrar calcário no
Município de São Francisco
do Conde, Estado da Bahia publicado no D. O. de 16-5-73 195
72.242 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Mineração Ferreira Ltda , o direito de
lavrar água mineral no Município de palmares Paulista, Estado de são Paulo - publicado no D. O. de 16-5-73 ..... 196
72.243 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Cimento
Santa Rita S. A. o direito de
lavrar calcário no
Município
de Guapiara, Estado de São
Paulo - Publicado no D. o.
de 16-5-73
196
72.244 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Retifica o artigo 1°
de Decreto número 49.036, de
5 de outubro de 1960 - Publicado no D. o. de 16-5-73 .... 197
72.245 - Decreto de 11 de
maio de 1973· - Dispõe sobre
a exploração e o aproveitamento das jazidas minerais
da área industrial de Camaçarí, no Estado da Bahia. Publicado no D.o. de 17 de
maio de 1973
H'3
72.246 Decreto de 11 de
maio de 1973 Concede à
Mineração Cambui S. A. o
direito de lavrar; ,_,argila nos
Municípios de Corupá e São
Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. - Publicado no
D.O. de 17-5-73
'.' 193
72.247 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Companhia de Cimento Salvador O
direito de lavrar calcário conchilífero no Município de São
Francisco do Conde,
Estado
da Bahia.
Publicado no
D.O. de 17-5-73
~OO
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Nordeste Ltda. o direito de
lavrar talco no Município de
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Casa Nova, Estado da Bahia
- Publicado no D.a. de 17
de maio de 1973
72 .249 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Cia. Sergtpana de Calcário Sergtcal o
direito de lavrar calcário no
Munícípío de Macambíra, Estado de Sergipe. - Publicado
no D.O. de 17-5-73
72 .250 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Declara sem efeito
o Decreto n? 55.113, de 31 de
dezembro de 1964. - Publicado no oo. de 17-5-73
72.251 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à Alumínio poços de Caldas S. A. o
direito de lavrar bauxita no
Município de Barão de Cocais,
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D.a. de 17 de
maio de 1973
72. 252 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede a Alcides
Alves da Cunha, firma índívídual, o direito de lavrar agalmatolito no Município de
Mateus Leme, Estado de Minas Gerais. - Publicado no
D.O. de 17-5-73 ...•..........
72.253 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Concede à firma
individual Alberto Martins o
direito de lavrar calcário no
Município de Iporanga, Estado de São Paulo. _ Publicado no D.O. de 17-5-73
72.254 - Decreto de 11 de maio
de 1973 - Retifica o artigo 1''',
do Decreto nv 49.751, de 31 de
dezembro de 1960. - Publicado no D.O. de 17-5-73
72.255 - Decreto de 11-5-73 Dispõe sobre o Subsistema de
Cadastro do Pessoal Civil da
Administração Federal e dá
outras providências. Publicacado no Ir.O, de 15-5-73 .....
72.256 _ Decreto de 11 de maio
de 1973. Dispõe sobre a
classificação e a transformação de cargos, funções e encargos de gabinete para as
Categorias Direção Superior e
Assessoramento
Superior, do
Quadro Permanente do Ministério da Saúde. - Publicado
no D.O. de 18-5-73
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Mossoró, mantida pela Fundação Universidade Regional
Rio Grande do Norte, com
sede na cidade de
Mossoró,
ção de cargo, funções e enEstado do Rio Grande do
cargos de ginete para as
Norte. __ Publicado no D.a.
Categorias Dir ção Superior e
de 17 de maio de 1973
213
Assessoramento Superior, do
Quadro Perman te do Minis72.264 -- Decreto de 15 de maio
tério da Agricult
. - Publi
de 1973. -- Concede reconhecado no D.a. de 1~5-73 .... 208
cimento ao Curso de Graduação em Física, ministrado pelo
72.258 - Decreto de 11 de maio
Instituto de Física da Univerde 1973. - Dispõe sobre a
sidade Estadual de Campinas,
classificação e transformação
com sede na cidade de Campide cargos, funções e encargo
nas, Estado de São Paulo . .para as Categorias Direção
Publicado no D.a. de 17-4-73 213
Superior e
Assessoramento
Superior do Grupo Direção e
72.265 -- Decreto de 16 de maio
Assessoramento Superiores, do
9 73 . Inclui na relação
Quadro de Pessoal do Deparap vada pelo Decreto 70.154,
tamento Nacional de Estradas
de 1 de fevereiro de 1972, a
de Rodagem, autarquia vinComissão para Concessão de
culada ao
Ministério
dos
Benefícios Fiscais a PrograTransportes. - Publicado no
mas Especiais de Exportação
D.O. de 18-5-73
2Cíl
(BEFIEX), criada pelo Decreto-lei nv 1.219, de 15 de maio
72.259 - Decreto de 11 de maio
de 1972.- Publicado no Diáde 1973. - Dispõe sobre
rio Oficial de 18-5-73
21-t.
classificação
de
cargos e
transformação de
funções e
72 .266 - Decreto. de 16 de maio
encargos para as Categorias
de 1973. - Promulga o TrataDireção Superior e Assessorado sobre Vinculação Rodoviámento Superior do Grupo Diria e o Protocolo Adicional,
reção e Assessoramento Supeconcluídas entre o Brasil e a
riores do Quadro Permanente
Bolívia. _ Publicado no D.O.
do .Ministério dos Transportes.
de 18 de maio de 1973
214
__ Publicado no Ir.O, de 18 de
72
.267
Decreto
de
16
de
maio
maio de 1973
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de 1973. - Declara a caducidade dos Decretos que men72.260 -- Decreto de 14 de maio
ciona. Publicado no D.o.
de 1973. - Concede à Compade 18 de maio de 1973
215,
nhia de Cimento Salvador o
direito de lavrar calcário no
72 .268 - Decreto de 16 de maio
Município de Salvador, Estado
de 1973. -- Declara a caducida Bahia. - Publicado no
dade dos decretos que mencioD.O. de 17-5-73
211
na. -- Publicado no D.O, de
215
18 de maio de 1973
72.261 -- Decreto de 14 de maio
de 1973. -- Concede à Indús72.269 - Decreto de 16 de maio
tria e Comércio Magnebock
de 1973. -- Concede à PadoLimitada o direito de lavrar
mar --. Paraná, Dolomita e
filito no Município de PirapoMármore Ltda. o direito de
ra do Bom Jesus, Estada de
lavrar dolomíta no Município
São Paulo. - Publicado no
de Castro, Estado do Paraná.
D.O. de 17-5-73
212
_ Publicado no D.O. de 18 de
maio de 1íl73.
217
72 .262: - Decreto de 14 de maio
de 1973. - Retifica o art. 1\',
72 .270 - Decreto de 17 de maio
do Decreto nv 43.447, de 26 de
de 1973. -- Altera destinação
de março de 1958. - Publicade funções gratificadas criadas
do no D.a. de 17-5-73
212
no Quadro de Pessoal do Ministério do Exército pelo De72 .263 -- Decreto de 15 de maio
creto nv 65.765, de 2 de dede 1973. -- Concede reconhezembro de 1969. - Publicado
cimento ao curso de Pedagogia
no D.O. de 18-5-1íl73
218'
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72.271 - Decreto de 17 de maio
de 1973. - Aprova o Plano
Geral de Convocação para o
Serviço Militar Inicial nas
Forças Armadas em 1974. Publicado no D.a. de 18 e retificado no de 22 de maio de
de 1973
72.272 _ Decreto de 17 de maio
de 1973. - Concede à Indústria
Cerâmica Imbituba S.A. o
direito de lavrar caulím e
areia quartzosa no Município
de Pedras Grandes, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D.a. de 18 de maio de 1973
72.273 - Decreto de 17 de maio
de 1973. - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa' urna faixa de
terra destinada à passagem de
linha de transmissão, no Estado de São Paulo. - Publicado no n.o. de 18-5-73 ....
72.274 _ Decreto de 17 de maio
de 1973. - Aproveita no Quadro de Pessoal do Ministério
da Indústria e do Comércio
disponível do Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas e dá. outras providências. - Publicado no D.a. de
18 de maio de 1973
72.275 - Decreto de 17 de maio
de 1973. - Redistribui cargos
com os respectivos ocupantes,
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 18 de
maio de 1973.
72.276 - Decreto de 17 de maio
de 1973. - Concede autorização às empresas holandesas
Adriaan Volker International
N. V., Vau Hattum em Blankevoord N. V. e Hollandscha
Aanemíng Maatschappij N.V.
para operarem no mar terrrtortal do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei nv 1.098, de 25 de
março de 1970, com embarcações "Geopotes X", de nacionalidade inglesa e "Bulgers..
tein", de nacionalidade holandesa a serviço da Minerações
Brasileiras Reunidas S. A. M.B.R. _ Publicado no D.a.
de 18 de maio de 1973
72.277 - Decreto de 17 de maio
de 1973. - Torna sem efeito
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aproveitamento de disponível
no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha. - Publicado no D.a. de 18 de maio
de 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
72.278 '.- Decreto de 17 de maio
de 1973. - Dispõe sobre o Regulamento para o Corpo do
Pessoal Subalterno da Armada. aprovado pelo Decreto número 60.433, de 13 de março
de 1967 e alterado pelos Decretos ns. 63.725, de 4 de dezembro de 1968, 68.359, de 15
de março de 1971, 69.288, de
24 de setembro de 1971 e
70.681, de 7 de junho de
1972. - Publicado no D.a. de
18 de maio de 1973.
72.279 - Decreto- de 17 de maio
de 1973. - Cria a Estação Rádio de Rio Grande, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 18 de maio de
1973 •
72.280 - Decreto de 18 de maio
de 1973.( - Eleva o capital da
empresa pública Financiadora de Estudos e Projetos FlNEP. - Publicado no D.a.
de 18 de maio de 1973
72.281 - Decreto de 18 de maio
de 1973. - Concede à Feroaâ
S.A. Fertilizantes Calcãreos o direito de lavrar cal-o
cárío e argila em BraslliaDistrito Federal. - Publicado
no D.a. de 18-5-73
72 .282 - Decreto de 18 de maio
de 1973. - Concede reconhecimento ao curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Dracena, mantida pela Fundação
Dracenense de Educação e
Cultura, com sede na cidade
de Dracena, Estado de São
Paulo. - Publicado no o.o.
de 18 de maio de 1973
'12.283 - Decreto de 18 de maio
de 1973. - Torna sem efeito
aproveitamento de disponível
no Quadro único de Pessoal
da Universidade
Federal do
Rio de Janeiro, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 13-5-73 ..•...•..••..•
72.284 - Decreto de 18 de maio
de 1973. - Torna sem efeito
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aproveitamento de disponíveis
na Universidade Federal da
Bahia e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
18 de maio de 1973.

'72.285 -

72.291 - Decreto de 23 de março
de 1973 - Transfere para a

246

Decreto de 18 de março

de 1973 -

Torna SGm efeito

redistribuição de cargo, com o
respectivo ocupante, do Quadro de Pessoal do Ministério
da Agricultura para o do Ministério da Educação e Cultura. - Publicado no D. O. de
18 de maio de 1973
246
'12.286 -

Decreto de 21 de março

de 1973 -

Revoga o Decreto

que concede à Sociedade ttai-

cable, - Bervízi Cablograflcí
Radíotelegrafící ,e Radioeletrtcí Bocíetà Per Azioni autorização para funcionar na R€públtca Federativa do Brasil
- Publicado no D. O. de 22
doe maio de 1973 ....

'72.287 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Transfere servidor
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"

do Quadro de Pessoal, em extinção, da Fundação IBGE,
com o respectivo cargo, para
o Departamento Nacional de
Estradasde Rodagem, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 22 de maio
de 1973 " .""""
""."."""" 247
72.288 - Decreto de 21 de março
de 1973 - Estabelece os casos
.especíaís que dão direito ao
'acréscimo do auxílio-familiar
previsto na Lei de Retribuição no Exterior. - Publicado
no D.a. de 22 de- maio de
1973

,.........
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Decreto de 21 de março
de 1973 - Transfere, com os -.
respectivos cargos, para o
Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura,
'servidores do Quadro de Pes·soa.lem extinção da Fundação
·IBGE. - Publicado no D.a
de 22 de maio de 1973
248

':72.289 -

Decreto de 22 de março
de 1973 - Altera a estrutura
básica do
Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais,
'e dá outras providências. Publicado no D.a. de 23 de
maio de 1973
248

72.290 -

Telecomunicações de São Paulo S. A. TELESP - concessões da Companhia Telefônica
Brasileira para
explorar, no
Estado de São Paulo, serviços
de telefonia, e dá outras providências.
Publicado no
n.o. de 24 de maio de 1973 249
72.292 - Decreto de 23 de março
de 1973
Dispõe sobre a
classificação e a transformaç ã o de
cargos, funções e encargos para as Categorias Direção
Superior e Assessoramento Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente
de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura. - Publicado no D. O. de 25 de maio
de 1973 ,~
1 250
72.293 - Decreto de 24 de maio
de 1973 - Outorga à Compa-

nhia Paranaense de
Energia
Elétdca - COPEL concessao
para o aproveitamento hidráulico de um trecho do rio
Iguaçu, entre os muntctptos de
Pinhão e Bituruna, ambos situados no Estado do Paraná.
- Publicado no D.O. doe 25 de
maio de 1973
251
72. 294 - Decreto de 24 de maio
de 1973 Altera a redação
do artigo 95, do Regulamento do
Código
Nacional de
Trânsito.
Publicado no
D.O. de 25 de maio de 1973 . ~51
72.295 - Decreto de 25 de maio
de 1973 - Redistrtbui cargos,
com os respectivos ocupantes,
para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado,
e dá outras providências. Publicado no D. a. de 28 de
maio de 1973 ... . .. .. .. .. ... 252
72.296 - Decreto de 25 de maio
de 1973 - Aproveita. no Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado pessoal
em disponibilidade, e dá ou ...
tras providências. - Publicado no D.a. de 28 de maio de
1973 . .

_.....

72.297 - Decreto de 25 de maio
de 1973 - Autoriza o runcío-
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namento da Faculdade de Engenharia Civil
de
ttaíuoa,
mantida pela Fundação Umversitária de rtajuoã, Itajuná,
Estado de Minas Ge:::-ais.-Publicado no D.O. de 23-5-73
72.298 - Decreto de 25 de maio
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdu de de Administração e Ciências Contábeis "Campos Salles", mantida pela Associação Educatíva Campos sanes, São rauio,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 28 de maio
de 1973
_
72.299 - Decreto de 25 de mala
de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Admlnístração de Empresas da Faculdade de Ciências
Economícas e Comerciais de Santos, mantida pela Socíedaae
Visconde de
São
Leopoldo,
com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo. Publicado no D.O. de 28 de
maio de 1973 ... . . . . . . . . . . .
72.300 - Decreto de 25 de maio
ide 1973 - Regulamenta a Lei
número 5.575, de 17 de dezembro de 1969, que
declara de
utilidade públíca o
"Rotary
Club do Brasil",
o
"Líons
Clube do Brasil", e suas filiadas. - Publicado no D.O.
de 28 de maio de 1973
72.301 - Decreto de 28 de mato
de 1973 - Retifica o Decreto
n'' 71.542, de 14 de dezembro
de 1972, que declarou de utilidade
pública, entre outras
sociedades, o Hospital e Maternidade Aliete Martins, com
sede em Vitória no Mearlm,
no Estado do
Maranhão..Publicado no D.a. de 29 ele
maio de 1973
72.302 - Decreto de 29 de maio
de 1973 - Autoriza o runcíonamento do Curso de Administração, da Faculdade
de
Ciências Exatas, Administrativas e Sociais de
Brasüía,
mantida pela União Pioneira
de Integração Social de Brasília, na cidade de Brasüta,
Distrito Federal. - Publicado
no D.O. de 30 de
maio de
1973 . . _..... _.... _..........

253

254

254

2M

255

255

XXI'
PÁGS~

72.303 .- Decreto de 30 de maio
de 1973 -:- Dispõe sobre c Grü..
pc-Pesquisa Cientifica e Tecnológica do Serviço Civil da.
União e das Autarquias federais, a que se refere o artigo
2", da Lei n" 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, c dá outras
providências. - Publicado no
D.O. d-e 31 de maio de 1973
70.304 - Decreto de 30 de maio
de 1973 - Regulamenta o retorno ao
serviço ativo ou a
transferência .para a reserva
remunerada de militares reformados, cessada -ua incapacidade definitiva. - Publicado no D.O. de 31 de maio de
1973 .. _.......................
72.305 - Decreto de ;~O de mato
de 1973 - Outorga concessão
ao Ministério da Educação e
Cultura para estabelecer
na
Cidade do Rio de Janeiro, mstado da Guanabara, uma estação de radiodifusão de sons
e imagens
(televísâo) ,
com
fins exclusivamente educativos. - Publicado no D. a. C1e
31 de maio de 1973
72.307 - Decreto de 30 de maio
de 1973 Torna sem efeito
aproveitamento de díspomvet
no Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de
Alagoas. - Publicado no D.O.
de 31 de maio de 1973
72.307 - Decreto de 30 de mato
de 1973 - Torna sem efeito
disponibilidade de servidores
do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 31 de maio
de 1973 _ .. _
_..

256

2511

259

260

260

'12.303 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Ciências,
licenciatura de I? grau. da
Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de Santo André.
mantida pela Fundação Santo André, com sede na cidade de Santo André, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.a. de 1 de junho de 1973 . 260.
72.309 - Decreto de 31 de mato
de 1973 - Aprova o Regulamento para o Centro Médico
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Naval Mareílio Dias. Publicado no D.a. de 4 de junho de 1973. 261

Decreto de 31 de maio
de 1973 - Autoriza o tuncícmento do curso de
Estudos

'72.310 -

Sociais, da Faculdade de FiIosofla, Ciências e Letras co
.Itapetdnínga, mantida pela As-

sociação de Ensino de Itape'tdnlnga, Itapetininga, Estado
de São Paulo. Publicado
'110
D.O. de 1 de junho de
1973 .
264

'72.311 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara de utdlídade
pública, para fins de desapropriação, Imóveis necessários à

espansão do campus da Um-

versidade Federal da Bahia.
- Publicado no D.a. de 1 de

jUllho de 1973 .. '

264

72.312 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Promulga a Oon-

'venção sobre as
Medidas a
eerem Adotadas para Proibir
e Impedir a Importação, Ex'portação e Transferência de

Propriedade Ilicitas dos Bens
Culturais. Publicado
no
D.a. de 1 de junho de 1973
265
e reto no de 8-6-73
72.313 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Dispõe sobre alteração do Quadro
único de
Pessoal da Universidade Pederal de Juiz de Fora, e
outras providêncíac Publicado no D.O. de 1 de junho
de 1973. . ..................• 265
'12.314 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Autoriza
funcionamento da
Faculdade
de
Educação de JoinvHle, marra.da pela Associação Catarmense de Ensino, na cidade de .toinville, Estado de Banta Catarina - Publicado no D. a. oe
1 de junho de 1973.
266
72.315 - Decreto de 31 de maio
de 1973· - Declara de utilidade pública, para fins de uesa'nropriaçâo, áreas de terra, no
Município de Poços de Calnae,
no Estado de Minas Gerais Publicado no D. O. de 1 de
junho de 1973. .... . .. .. . . . . . 266
'12.316 - Decreto de 31 de maio
.de 1973 - Declara de utilidade
üã

°
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pública, para fins de constituição de servidão, uma faixa
de terra destinada à passagem
de linha
de transmissão no
Estado do Espírito Santo. - Publicado no D _O. de 1 de
junho de 1973.
267
72.317 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara de utilidade
pública, para fins de constituição de servidão
admmístrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linhas
de transmissão, no Estado de
São Paulo. _ Publicado no
D.a. de 4 de junho de 1973. 267
72.318 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara de utilidapública, para fine de consta...
tuíçâo de servidão administrativa, uma faixa de terra. destinada à passagem de linha de
transmissão no Estado d.e São
Paulo - Publicado no D. O.
de 4 de junho de 1973
268
1:1•. 319 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara ele utltdade
pública, para fins de constatuição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de
São Paulo. - Publicado 110
D.a._ de 4 de junho de 1973. 269
72.320 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão adrmnístrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linha de
transmissão, no Estado do Rio
de .Ianeiro. Publicado no
D.O. de 4 de junho de 1973. 270
72.321 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara de utíltdade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra necessárias à construção de uma
subestação no
município de
São
Paulo,
Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 4 e reto no de 11 de junho
de 1973
270
72.322 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de

INDICE
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transmissão no Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.
de 4-6-73
.. . . . . . . . . . . .. . . . . .
'12.323 - Decreto de 31 de maio
de 1973 _. Transfere concessão
para uso exclusivo d'o aproveitamento hidráulico de um trecho do rio Piracicaba, no Distrito sede do município de Piracicaba, Estado de São PaJUlo - p-rblícado no D.a. de
4-6-73
72.324 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Retifica o enquadramento dos cargos, funções
e empregos do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, de que trata o Decreto
número 51. 633, de 19 de dezembro de 1962, e dá outras
providências - publicado no
D.a. de 4-6-73
'12.325 - Decreto de 31 de maio
de 1975 - Abre ao Ministério
dos Transportes, em favor da
Secretaria-Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 5.200.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no D. O. de
1 e retificado. no de 8-6-73 ..
t]'2.326 Decreto de 31 de maio
de 1973 - Abre ao Ministério
dos Transportes - Entidades
Supervisionadas, em favor do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito
Suplementar de Cr$ "
.
695.350.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D. O. de 1 e retificado no
de 8-6-73
72.327 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Abre ao Ministério
dos Transportes, em favor da
Secretaria-Geral - Entidades
Supervisionadas, o crédito suplementar de (;1'$ 245.800.000,00,
para reforço de dotações conslgnadas no vigente Orçamento ,.- Publicado no D.O. de
1-6-73
72.328 - Decreto de 31 de maio
de 1973 - Retifica o Decreto
nv 71.875, de 28 de fevereiro de
1973. - Publicado no D.O. de
4-6-73
:

271

272

272

273

275

280

280
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72.329 - Decreto de 1 de junho
de 1973 - Abre ao Ministério
da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$
.
10.993.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado no
D. O. de 4 e retificado no de
11-6-73
72.330 - Decreto de 1 de junho
de 1973 - Abre à Justiça do
Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 7Q
Região, o crédito suplementar
de Cr$ 560.000,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento Publicado
no D.O. de 4-6-73
72.331 - Decreto de 4 de junho
de 1973, - Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Administração do Porto do Rio de Janeiro e dá outras providências Publicado no D.O. de 12-6-73
(Suplemento)
..'. . . . . . . . . . . . .
72.332 - Decreto de 4 de junho
de 1973 - Cria o Centro de
Documentação do Exército e dá
outras providências - Publicado no D.O. de 5-6-73

281

284

284

285

72.333 - Decreto de 4 de junho
de 1973 -'- Concede reconhecimenta aos cursos (lícencíatura) de lducaçâo Geral, Artes
Práticas e Educação Física, ministrados pelo Programa de
Expansão e Melhoria do Ensino Médio (PREMEM) , em
convênio com os Universidades
Federais da Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul e Pernambuco
Publicado no D. O. de 5-6-73 285
72.334 - Decreto de 5 de junho
de 1973 - Declara de utilidade pública as instituições que
menciona - Publicado no D. O.
de 6-6-73
286
72.335 - Decreto de 5 de junho
de 1973 - Revoga Regulamenda Comissão de Promoções de
Oficiais - Publicado no D. a.
de 6-6-73
.. .. .. .. .. .. .. .. ... 286
7Z.336 - Decreto de 5 de junho
de 1973 - Dispõe sobre o Grupo-Artesanato, a que se refere
o artigo 2'1, da Lei nc 5.645, de

XXIV

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁcs.

PÁGS.

10 de dezembro de 1970, e uá
outras providências - Publicado no D.a. de 6-6-73

286

72.337 - Decreto de 6 de junho
de 1973 Redistribui cargo,

com o

respectivo

ocupante,

para o Quadro único, de Pessoal da Universidade Federal
do Ceará, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 7-6-73
292
72.338 - Decreto de 6 de junho
de 19'/,j - Redistríbui cargo,

com

o

respectivo

ocupante,

para o Tribunal Regional do
Trabalho da 3fJ. Região, e dá
outras providências - Publicado no D.a. de 7-6-73 ..... 292
72.339 - Decreto de 6 de junho
de 1973 - Altera dispositivo do
Decreto número 52.711, de 21

de outubro de 1963, que aprova
normas sobre Cartas-Patentes
de Oficiais D.a. de 7-6-73

das Forças Armadas aprovado
pelo Decreto nv 69.859, de 29
de dezembro de 1971 - Publicado no D.a. de 11-6-73 .... 295

72.345 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Promulga Convênio

de Intercâmbio Cultural BrasilHaiti _ Publicado no D.O. de
11-6-73

293

72.340 - Decreto de 7 de junho
de 1973 - Transfere com o
respectivo cargo, para o Qua-

dro de Pessoal da .Umversidade Federal Rural d'o Rio de Janeiro, servidor do Quadro de
Pessoal, em extinção, da Fundação IBGE - Publicado no
293

72.341 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Concede à empresa
Imprestt Girola Lodigiani (Irnpregtlo)
S.p.A autorização

para funcionar na República
Federativa do Brasil - Publicado no D.O. d'e 12-6-73 ..... 283
72 .342 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Píraju, com os cursos de pedagogia,
Letras e Geografia e História,
manãda pela Organização Pí-

rajuense de Educação e Cultura, com sede na cidade de Píraju, Estado de são paulo Publicado no D.O. de 11-6-73 2·94
72.343 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Aprova disposições
especiais sobre produtos farmaoêutícos destinados à Central
de Medicamentos (CEME) Publicado no n.o. de 11-{i-73 294

295

73.34ô - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Autoriza o funcio-

namento do curso de Ciências
contábeis, da Faculdade
Anhangüera de Ciências Humanas mantida pela Associação
Goi~na de Ensino, com sede
na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás - Publicado no D.Q.
de 11-6-73

PubLicado no

D.a. de 8-6-73

72.344 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Altera dispositivo do
Regulamento para o Hospital

. .. . .. .... .... . ....

72.347 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Concede autorização
à empresa Oceanic Contractors

295

Inc., de nacíonalícade norteamericana, para operar no mar
territorial do Brasil, com as
embarcações
especializadas
"Me
.uermott DB-n'? 19",
"Beauregard" "Denise D. DeIehce", "PBC-10" e "Suctdon
Dermott DB-nQ 6", "Intermac
dade norte-amencene, "MC
Dermott DB:'n Ç 6", "Intermac
166", «jntermac 308", "Jaramac
36" e "Jaramac XX" de nacionalidade panamenha e "Van
Hattum em Blankevoor t 20" de
nacionalidade inglesa, T.OS serviços. que especifica - Publicado no D.O. de 11-6-73 ...... 2·96
72.348 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Dispõe sobre a exclusão de servidores do enquadramento do pessoal t10 Ministério dos 'Transportes _.. Publicado no D.O. de 11 e retificado no de 19-6-73
296
72.349 - Decreto de 8 de junho
de 1373 - Dispõe sobre a utízação de colaboradores para
execução de programas ligados
à Política Nacional de Saúde
e dá outras providências - Publicado no D.O. de J,1-6-73 .. 296
72.350 - Decreto de 8 de junho
d'e 1973 - Dispõe soure a. elas-
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sificação e a transformação de
função e encargos oe caomete,
para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do Quadro Permanente da
Consultoria Geral da República
- Publicado no D.O. de 11 de
junho de 1973
'72.351 - Decreto de 8 de junho
de 1973 - Dispõe sobre a classificação de cargo para a Categoria Díreçao Superior do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores do Grupo de Estudos para Integração do Politica
de Transportes do Mtnistérío
dos Transportes Publicado
no D.O. de 11-6-73
'72.352 - Decreto de g de junho
de 1973 - Publica. os índices
de atualização monetária dos
salários dos újtímoe 24 (vinte
e quatro) meses, na forma estabelecida na LeI nv B.45I, de
12 de junho de 1968, e da outras provkrencíaa - Publicado
no D.O. de 11-6-73
72.353 - Decreto de 11 de junho
de 1973 - Altera a redação dos
parágrafos 19 e 2Ç/ do artago 1Ç/,
do Decreto nv 6IL59~, de ti de
maio de 1971, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 12-6-73
72.354 - Decreto de 11 de junho
d'e 1973 - Aprova as Tabelas

D.O. de 14 e retificado no de

.
298

298

299

299

de Etapas, dos Complementos
da Ração Oomue e ao Quantitativo das Rações Operacionais das P'orçae Armadas para
o segundo semestre de 1973, e
dá outras providências - Publicado no D.O. de 14--'6-73 /SOD
72.355 - Decreto de 11 de junho
de 1973 - Declara de utiUdade
pública, para fins de desapropriação, o Imóvel que menciona, necessário ao Mlnístérto do
Exército - Publicado no D. O.
(Ía 12-6-73
. . . . . . . . . . . . . . .. ..
72.356 - Decreto de 11 de junho
de 1973 Dispõe sobre os

Quadros de Pessoal do Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Bibliografia
e Documentação, Instituto Nocíonal de Pesquisas da Amazônia e Instituto de Matemática
Pura (;:; Aplicada. e dá outras
providências - Publicado no

304

20-6-73
.. .. .................
72.357 - Decreto de 14 de junho de 1973 - Retifica o Decreto n? 71. 970, de 21 de março
de 1973, que alterou o Quadro

3M

1973.
72.3'58 -

305

de junho da 1973
72.359 - Decreto de 14 de junho de 1973 - Dispõe sobre

305

de -Pessoal da Universidade Federal do Ceará - Publicado
no D. O. de 15 de junho de
Decreto de 14 de junho de 1973
Torna sem
efeito anulação de aproveitamento e cassação de disponibilidade de servidor do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
- 'Publicado no D. O. de 15

alteração no Quadro Único de
Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
dá outras providências - Publicado no D. O. de 15 de junho de 1973
30á
72.360 - Decreto de 14 de junho de 1973
Torna sem
efeito a cassação de disponibilidade dos servidores que
menciona e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 14 d: e j unho de 1973
306
72.361 - Decreto de 14 de junho de 1973 - Abre ao Ministério das Minas e Energia,
em favor da Secretaria Geral
Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de Cr$
13.686.0GO,{)0, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 15-6-73 .... 306
72.352 - Decreto de 14 de junho de 1973 - Abre à Justiça
do Trabalho em favor do Tribunal Superior do Trabalho, o
crédito suplementar de Cr$ ..
250.00ü,00 para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no
D. O. de 15-6-73

Decreto de 14 de junho de 1973 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do
Conselho Penitenciário Federal, o crédito suplementar de
Cr$ 72.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente

72.363 -

307
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Orçamento.

-

Publicado no

D. O. de 15-6-73
308
'72.3fl4 - Decreto de 14 de junho de 1973 - Abre em favor
dos Ministérios do Exército e

Planejamento e Coordenação
Geral, o crédito suplementar

de Crê 6.750.000,00, para reforço de dotações consignadas

no vigente Orçamento. -

Pu-

blicado no D. O. de 15 de junho de Hl73
'72.365 - Decreto de 15 de ju-

309

nho de 1973 _ outorga concessão de aproveitamento de
energia hidráulica,

para

uso

exclusivo, e dá outras providências. - Publicado no D. O.
de 13-6-73
310
""]2.3,66 - ' Decreto de 15 de junho de :973
Declara de
utilidade pública, para fins de

desapropriação, área de terra
situada no distrito de Santa

Isabel do iRio ereto, município
de Valença, Estado do Rio de
Janeiro _ Publicado no D. O.
de 13-6-73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'72.367 - Decreto de 15 de junho de 1973 - Declara de utiIidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de
terra destinada a passagem de
ramal de transmissão no Município de São Luís de Montes
Belos, Estado de Goiás. Publicado no D. O. de 18 de
junho de 1973
"72.368 - Decreto de 15 de junho de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de
Goiás - Publicado no D. O.
de 18 de junho de 1973
'72-.369 - Decreto de 15 de junho de 1973 - Declara de utilidade pública, .para fins de
constituição de servidão administrativa faixas de terra destinadas à passagem de várias
linhas de transmissão, no Estado de Goiás. - Publicado no
D. O. d'o 18-6-73
'72.370 - Decreto de 15 de junho de 1913 - Declara de utilidade pública, para fins de

310

311

312

312

PÃes.

constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão no Estado de
Mato Grosso - Publicado no
D. O. de 18-6-73
72.371 - Decreto de 15 de junho de 1973 - Transfere para
Alcan Alumínio do Brasil S. A.
os direitos e obrigações decorrentes de vários Decretos para
aproveitamento de energia hidráulica, para uso exclusivo,
no Estado de Minas Gerais Publicado no D. O. de 18 de
junho de 1973.
72.372 - Decreto de 15- de junho de 1973 - Concede a Lavras Santo Amaro Ltda. o
direito de lavrar argila no
Município de Cravlnhos, Estado de São Paulo - Publicado
no D. O. de 18-6-73
72.373 - Decreto de 15 de junho de 1973 - Exclui do relacionamento de disponibilidade constante das Portarias
ns. 273 e 355-'69, do Ministério
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DECRETO N° 72. 050 ~
ABRIL DE 1973

DE

3

DE

Dispõe sobre a utilização de colabo-

radores para a execução de ativi-

dades ligadas ao Programa de Incentivo à Produção de Borracha
Vegetal (PROBOR)
e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonatituíção e
tendo em vista o disposto no Dec;eto-lei número 1.232, de 17 de julho

de 1972, que instituiu o Programa de
Incentivo à Produção de Borracha
Vegetal, decreta:
Art. I'" Para atender aos trabalhos de implantação e execução do
Programa de Incentivo à Produção
de Borracha Vegetal (PROBOR) fica o Ministério da Indústria e do' Co-

mércio, por intermédio da Superintendência da Borracha (SUDHEVEA),
autarquia vinculada àquela Secretaria de Estado, autorizado a recrutar
e contratar pessoal técnico-especializado, observado o disposto neste Decreto.
Art. 2° O pessoal a que se refere
o artigo anterior será contratado por
prazo determinado, previsto para a
execução do Programa de Incentivo
à Produção de Borracha Vegetal
(PROBOR), na forma da legislação
viaente, de acordo com os limites fixados na relação anexa.
Parágrafo único. A contratação somente ocorrerá após verificada a impossibilidade da utilização de pessoal
rio próprio Ministério.
Art. 3° A execução dos serviços de
que trata o presente Decreto exigirá
do pessoal, seja qual for o vinculo
empregatício, exclusiva e integral dedícaçâo ao Programa de Incentivo à
Produção de Borracha Vegetal ....

(PROBOR). incompatibilizando-o para o desempenho de outras atividades públicas ou privadas.
Art. 4° Na hipótese de recair em
funclon_ário público a indicação para
prestação de serviços ligados ao Programa de Incentivo à Produção de
Borracha Vegetal (PROBOR) de que
trata a relação anexa a este Decreto, .a respectiva retribuição, medianterecibo, na forma da legislação em vt,
gor, será igual à diferença entre a.
importância constante da mencionada. relação e a que venha percebendo pelo seu cargo efetivo.
Parágrafo único. No caso de estar
o funcíonártc submetido a regime detempo integral e dedicação exclusiva'.
ou regime extraordinário a ele vrn-.
culado, suspender-se-á o pagamento'
d~ gratificação decorrente da apllcaçao desses regimes, durante o pertado de sua participação nos trabalhos
do Programa de Incentivo à Produção de Borracha Vegetal salvo direito de opção.
'
Alt. 5° As despesas com a execuçao deste Decreto correrão à conta
de recursos provenientes do Fundo
Especial ~ que se referem o artigo
40 da LeI n'' 5.227, de 18 de janeiro.
de 1967, e o artigo 3°, da Lei número 5.459, de 21 de junho de 1968.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárIo.
Brasília, 3 de abril de 1973'
152° da Independência e 85° daRepública.
.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O. de:
5-4-73.
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DECRETO N° 72.051 -ABRIL DE

DE

3

DE

1973

Retifica o Decreto n° 65.243, de 26 de
setembro de 1969, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item UI, da Constituição.
e tendo em vista o que consta do Processo MTPS- 111.794-72, decreta:
Art. 1" Fica retificado I) Decreto
n" 65.243, de 26 de setembro de 19611,

que trata da redlstrfbuicão de servidores para a Parte Especial do Qm.dro de Pessoal do Ministério oo 'I'rabalho e Previdência Social, na parte
referente a originários do extinto
Serviço de Navegação da Bacia do
Prata, item UI doart. F. passando
o servidor Rubens Ramão dos Santos
a figurar na respectiva relação como
Auxiliar de Portaria, nível 7, em virtude de enquadramento aprovado pelo
Decreto na 64.790, de 8 de julho de
1969.

Art. 20 De acordo cem o disposto
no artigo 10 do Decreto-lei na 673, de
7 de julho de 1969, o servidor faz jus
à diferença de vencimentos,
Art. 3(1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1973;
1e.2.'? da
Independência e 85.'? da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N°

72.052 ABRIL DE 1973

DE 3 DE

,1ltera o artuio 2° do Decreto
meto 63.157, de 23 ele agosto

sss.
o Presidente

nú~

ae

da República, no uso
(~a atrlbuiçác que lhe confere o artigo 81, item VIII, da Constituição,
decreta:
Art. 1 ~ . C artigo 2° do Decreto
n- 63.157, de 23 de agosto de 1968,
passa a vigorar com a seguinte reüaçao:
"O professor enquadrada na
forma do artigo anterior é de.
clarado aposentado de acordo

com os at tigos 176, item I, 184,
trem 111, da Lei nv 1. 711, de 28
de outubtc de 1952, a partir do
citado enquadramento, ficando o
respectívo cargo, automaticamente, supr.rmtdc'".
Ar'G. 2°. Fst.e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas a
dísposíçôes em contràrio.
Brasília, ~i de abril de 1973;
152(1 da Independência e 85° da
República.
!1:MiLlv G MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 72.053 ABRIL DE 1973

DE 3 DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de promoções, do DepartamentoGeral do PeSSoa~ do Ministêrio do
Exercito, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere item
lII, do artigo 81, da Constituição, e
de acordo com o artigo 46, de Deereto-lei ns 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento da DIretoria de Promoções, do
Departamento-Geral do Pessoal do
Ministério do Exército, que com este
baixa.
Art. 20 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de abril de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

ononao

Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE PROMOÇÕES (R-49)
CAPÍTULO I

Da

tnretona e suas finalidades

Art. 1" A Diretoria de Promoções
(D Prom) é o órgão de Apoio do De-

partamento Geral do Pessoal (DGP)
incumbido das atividades necessárias
ao preparo e execução das promoções
do pessoal militar da ativa e do pessoal da reserva não remunerada.
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Art. 20 Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à D Prom:
1) efetivar medidas pertinentes a
promoção do pessoal militar da ativa
e do pessoal da reserva não remunerada, de acordo com a legislação vigente sobre promoções;
2) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competência
e controlar sua aplicação;
3) estudar e elaborar propostas de:
a) efetivação de atos de promoção
e suas decorrências que forem de competência do Chefe do DGP, na forma
da legislação especifica;
b) planos, programas e instruções
para execução das atividades de promoção do pessoal militar e do pessoal da reserva não remunerada;
C) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
d) aperfeiçoamento da política, da
legislação e das normas em vigor no
campo de suas atividades;
4) promover:
a) estudos, análises e
pesquisas,
tendo em vista o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades;
b) intercâmbio
com instituições,
públicas ou privadas, para o aprimoramento das atividades de sua competência;
5) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política administrativa que forem determinados
pelo Chefe do DGP.
6) tratar de assuntos de estatística
referente às suas atividades;
7) elaborar e expedir Cartas-Patentes, procedendo às respectivas apostilas, seu controle e registro;
8) realizar estudos e levantamentos para indicação de oficiais que devam ser transferidos ex officia para
a reserva remunerada;
9) cooperar na elaboração dos almanaques do pessoal militar do Exército.
CAPÍTULO II

Da organização geral

Art. 30 A D Prom compreende:
1) Direção;
2) Seções.

Art. 40 A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 50 As Seções denominam-se:
1) ta Seção (S/1) - Promoção de
Oficiais-Generais e dos Quadros das
Armas, Material Bélico e Serviços;
2) 2.~ Seção (S/2) - Promoção de
Oficiais do QOA e QOE;
3) 3" Seção (S/3) - Promoção de
Oficiais da Reserva Não Remunerada;
4) 4a Seção (S/4) - Promoção de
Praças;
Cartas-Pá5) 5." Seção (S/5J
tentes e Apostilas

caefrtnc cu
Das

atribuições

Art. 6.9 O Diretor de Promoções é
o responsável perante o Chefe do
DGP pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 70 Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar as Organizações Militares quanto às atividades de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DGP a exuedíção dos atos administrativos d~
interesse da Diretoria que não sejam
de sua competência;
5) presidir a Comissão de Promoções de Oficias dos QOP_ e QOE.
Art. 80 Ao Gabinete, compete:
1) tratar, junto ao Gabinete do DGP
dos assuntos referentes ao pessoal militar e civil, às informações, segurança e relações públicas, ao material e
aos serviços gerais, de interesse da
Diretoria, observadas as normas do
DGP e a orientação do Diretor;
2) executar serviços de expediente.
correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) controlar a carga de material dlstríbuído a Diretoria;
5) organizar, publicar e distribuIr
os boletins da Diretoria;
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6) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades da Diretoria:
7) assistir o Diretor nos estudos
doutrinários e normativos da Diretoria, particularmente de política administrativa, organização e métodos.
Art. 9° As Seções, genericamente,
'Compete:
1) estudar, propor as soluções administrativas e elaborar os expedíentes respectivos nos processos que lhes
forem presentes pelo Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) aperfeiçoamento
da legislação
e das normas e procedimentos em vigor;

b) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos públicos e privados con-

gêneres;

3) coletar, estudar e interpretar dados estatísticos relativos a suas atividades.
Art. 10. A 1" Beção (S/I) - Promoção de Oficiais-Generais e dos
Quadros das Armas, Material Bélico
e .Servíços, compete a realização de
estudos, preparo e orgnalzação da doeumentaçâo necessária aos trabalhos
.da D Prom e da Comissão de Promo.ções de Oficiais (CPO) relativa à
promoção dos Ofíciaia-Generaie. Ofícrars dos Quadros das Armas, Servi-

DECRETO N9 72.054 -

ços, Quadro de Material Bélico e professores militares.
Art. 11. A 2" Seção (8/2) - Promoção de Oficiais do QOA e QOE,
compete a realização de estudos, preparo e organização da documentação
necessária aos trabalhos da D Prom
e da Comissão de Promoções dos QOA
e QOE e relativa à promoção e ao
ingresso nos Quadros dos oficiais de
administração e especialistas.
Art. 12. A 3" Seção (S/3) - Promoção de Oficiais da Reserva Não
Remunerada, compete a realização de
estudos, preparo e a organização da
documentação necessária aos trabalhos da D Prom e relativa à promoção dos oficiais da reserva não remunerada.
Art. 13. A 4" Seção (S/4) - Promoção de Praças, compete a realização de estudos. preparo e organização da documentação necessária aos
trabalhos da D Prom e relativa à promoção de graduados.

Art. 14. A 5:1 Seção (S/5) - Cartas-Patentes e Apostilas, compete a
elaboração e expedição de CartasPatentes, apostilas e respectivos registro e controle.
Art. 15. As substituições temperárias de oficiais e praças serão realizadas no âmbito das respectivas Seções e Gabinete.

DE

4

DE ABRIL DE

1973

Apro.va tabela discriminativa de funções gratificadas do Quadro de Pessoal
,ào Ministério da Ertucação e Cultura, e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o artigo 11 da Lei
n 9 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa
das funções gratificadas integrantes do Quadro de Pessoal - Parte permanente - do Ministério da Educação e cultura, previstas no Regimento
Interno do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, aprovado
pela Portaria Ministerial nv 55-BSB, de 22 de janeiro de 1973.
Art. 29 As transformações constantes da tabela ora aprovada somente
se efetivarão após a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido,
até então, o preenchimento das funções gratificadas que figuram na situação
anterior.
Art. 3Ç1 A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
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Art. 49 Este Decreto entrara em vigor na data da sua publicação,
l'evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1973; 1529 da Independência e 859 da
RePública.
EMíLIO G. MÊDICI
Jarbas G. passarinho

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 6-4-73.

DECR:wI'O N9 72.055 -

DE

4

DE ABRil. DE

1973

Dispõe sobre a execução do Terceiro e Quarto Protocolos Adiciona2S ao Ajuste de Comptemeniaçõo n° 16 sobre produtos das Indústrias Químicas Derivados do Petróleo, concluído entre a Argentina, o Brasil, o México e a
Venezuela.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstítutção {,
Considerando que 1) Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino-Americana de
Li vre Comércio, prevê no seu AT~,lgC 16, a celebração de Ajustes de Complementação por setorc.... índustriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I) e 99 (IV) da Conferencia das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acorde com o artigo 4°, do Ajuste de Complementação n" 16, posto em VIgor no Braeí: pelo Decreto nv 68.541, de 26 de abril de
1971 os Govern-..'s srgna táríos do a-esmo deverão revisar anualmente o Programa de Liberação contido no Anexo I do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil, do México e .ía Venezuela com base nos dispositivos acima citados, assinaram em
:Montevidéu, no dia 6 de dezembro de 1972, Protocolos Adicionais Amplíatórios do campo abrangido pelo Ajuste de Complementação nv 16;
Cor.siderando que em eumPl·imento\k.-~o 17, do Tratado de Montevidéu, e nos termos uo artigo U:, de Resolução 99 (IV), o Comitê Executivo
permanente da ALALC, pela Resolução n" 287, de 10 de janeiro de 1973, declarou -'5 disposições di) Protocolo Adtcíonal Ampliatório do setor Industrial do
Ajuste d~ Complementação n- lG compatíveis com os prtncípios do Tratado;
Consíôerando que ti Protocole Adicional Ampliat6rio do Setor Industrial
do Ajuste de Complementação n'' 16 deverá entrar em vigor trinta dias após
ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe seu artago 5°, e que o
Protocolo Adicional Revíscrlc do Programa de liberação do mesmo Ajuste devera entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 1973, de acerco com seu artigo 39, decreta:
Art. I" A partir de 9 de fevereiro de 1973, as importações dos produtos espectfícados n.. . artigo 1", do Protocolo Adicional Amplíatórto do Programa de
Liberação do AJuste de Complementação n- 16, contidos no Anexo 1 deste
Decret.o, orrgmáríos da Argentina, {1(. México, e da Venezuela e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo: Bolívia. Equador e
Paraguai, ficam sujeitas aos gravames e restrições não-tarifárias estipuladas
D0 men nonado Anexo obedecidas cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo Adicional.
Art.. 2" A parti." oe I de janeiro de 1973, as importações dos produtos const.antes do Protocolo Adicional Revisórto do Programa de Liberaçào do Ajuste
de Complementaçac n ' 16 contidos no Anexo II deste Decreto, orlgmaríos da
Argentina, do México. da Venezuela e dos países de menor desenvolvimento
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econôm'co rejs ttvo: Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas aos gravames

e restrições não-tarifárias estipulados no mencionado Anexo, obedecidas as
CUVJ5!.nas e conctçoes estabelecidas De citado Protocolo Adicional.
Art. 3e} Ac; disposições c103 artigos 1° e 2° deste Decreto não se aplicam às

importaçoes provenientes dos países membros da ALALC não mencionados
n,JS mesmos.
Art. 4° O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentea as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto
neste ctecrcto.
Art. 5° A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n'' 52.087, de 31 de maic ne 1963, e reestruturada pelo Decreto numero 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de Comércio Exterior do Bancc do Brasil S. A., a execução dos Protocolos Adícronais anexos, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 60 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrario.
'
Brasília, 4 de abril de 1973; 152" da Independência e 850 da República.
EMÍLIO G, MÉDICJ

Jorge de Carvalho e Sil'va
Jose Flsuno Pécora

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
12-4-73.
DECRETO

N9

72.056 -

DE

4

DE ABRIL DE

1973

Dispõe sobre a execução do Ajuste de Complementação n9 20 sobre Produtos
da indústria de Matérias Corantes e Pigmentos» concluído entre a
Argentina, o Braszl» o cnüe e o México.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IlI, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação LatinoAmericana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de
Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (1), 16 (1) e 99 (IV) da conferência das
Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que os Plenípotenciàríos da Argentina, do Brasil, do Chile
e do México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram, em Montevidéu, no dia 28 de dezembro de 1972, Protocolo estabelecendo um Ajuste
de Oomplemerrtação sobre produtos da Indústria de Matérias Corantes e
Pigmentos;
Considerando que, em cumprimento do artigo 17, do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18, da Resolução 99 (IV), o comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resoluçao 289, de 10 de janeiro de 1973,
declarou as disposições do presente Ajuste, que recebeu nc 20, compatíveis
com os principias do Tratado;
Considerando que o presente Ajuste deverá entrar em vigor sessenta
dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe o seu
artigo 11; decreta:
Art. 19 A partir de 11 de março de 1973;; as importações dos produtos
especificados no artigo 19 do Protocolo anexo a este Decreto, originários da
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Argentina, do Chile, do México e dos países de menor desenvolvimento
econômico relativo: Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames e restrições não tarifárias estipuladas em seu Anexo, obedecidas as
Cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados neste
artigo.
Art. 29 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do,
disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nv 52.087, de 31 de março de 1963, a reestruturada pelo Decreto.
rl! 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo
anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1973; 1529 da Independência e 859 da.
República.
EMíLIO G. MEDICI
Jorge àe Carvalho e Silva
José maoío Pecara

o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de·
12-4-73.

DECRETO N9 72.057 -

DE

4

DE ABRIL DE

1973

Dispõe sobre a outorga de Concessões tarttóaíae à Bolivia

O Presidente da República, de acordo com as atribuições que lhe confere
o artigo 81, item III da Constituição e,
Considerando que o artigo 32 do Tratado de Montevidéu prevê a realisação de esforços no sentido de criar condições favoráveis ao crescimento
das economias dos países de menor desenvolvimento econômico relativo.
dentro da Zona conforme especifica sua alínea (a);
Considerando que a Conferência das Partes COntratantes do Tratado,
de Montevidéu, pela Resolução 289 (XI), concedeu poderes ao Comitê
Executivo Permanente da ALALC para formalizar Os Acordos celebrados.
entre as Partes Contratantes e os países de menor desenvolvimento econômico relativo, com a finalidade de ampliar as listas de vantagens não
extensivas outorgadas a esses países;
. Considerando que e:m negociações bilaterais realizadas em La Paz no
período de 26 a 30 de junho de 1972 os Delegados brasileiros e bolivianos.
acordaram com a outorga à Bolívia de 36 concessões tarifárias não extensivas.
às demais Partes Contratantes;
Considerando que o Comitê Executivo Permanente, em sua 718.a sessão
usando da faculdade que lhe conferiu a Resolução 289 (XI) procedeu à'
1?l'malização. de acordo a Icança.do entre.os Governos da República Federatdva do Brasí.l e da República da Bolívia, destinado a ampliar a lista de
vantagens não extensivas outorgadas àquele pais, decreta:
Art. 19 A partir de 19 de janeiro de 1973, a importação dos produtos.
especificados na Lista Anexa a este Decreto e originários da Bolívia estará
6Ujeita aos gravames nela indicados.
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Art. 29 A Lista Anexa a este Decreto passa a fazer parte integrante
da lista de vantagens não extensivas do Brasil à Bolívia, anexa ao Decreto

n IJ 62.596, de 24 de abril de 1968, publicado no Diário Qjiczal de 20 de maio
.de 1968.

Parágrafo único. O tratamento estabelecido na Lista Anexa a este
Decreto é de aplicação exclusiva à Bolívia, não sendo portanto extensivo a
.outros países-membros da ALALC, nem a terceiros países por aplicaçao da
.cláusula de nação mais favorecida ou disposições equivalentes.
Art. 39 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos compe'tentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do dizposto neste Decreto,
Art. 49 A Comissão Nacional para Os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nv 52.037. de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto
.nv 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Oartelra de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A. (CACEX), a execução do
Protocolo anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel
-cumprtmentc .
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1973; 1529 da Independência e 85 D da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
José Flávzo Pécora
o anexo mencionado no presente decreto foi publicado no
12-4-73.

DECRETO N° 72.058 A8RIL DE 1973

OE

4

DE

.Extingue a comissão Especial instituida pelo Decreto no 80.462. de 13
de março de 1967, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista c cumprimento dos e».
-cargos atribuídos pelo Decreto ..... ".
n- 60.462. de 13 de março de 1967,
à Comissão Especial nele Instíbuída,
decreta:
Art. 1° Fica extinta a
Comtssao
Especial para Execução do Plano de>
.Melnoramentc e Expansão do Ensmo
Técnico e lndustrfal, criada; no Ml.nlsterío da Educação e Cultura, peito
Decreto n'' 60.462, de 13 de março de

1967.
Art. 2° Os encargos remanescen i es
.conferfdos pelos Decretos n- 60.462,
de 13 de março de 1967, e n° 62. 40~~,
de 14 de março de 1963, à Comissão
Especial a que se refere o artigo 1".
serão desempenhados pelo Programa
de Desenvolvimento do Ensino Médio
- PRODEM, instituído pela Portaria

D.a.

de

Ministerial n- 433-BSB, de 18 de julho de 1971. o qual se incumbirá, tatubém, do seu patrimônio ativo e passivo .
Art. -3° .s'rcam transterldos pata o
PRODEM os recursos orçamentários,
destaques e outros de qualquer natureza, alocados em fa vor da Comissão
mencionada.
Art. 4° O pessoal rema nescente ca
Comíssào poderá ser absorvido pele
PRODEM. de acordo com as disponibilidades e necessidades desse Programa.
Art. 5° O Ministério da Educação
e Cultura designara comissão de
quídaçâo do mecanismo extinto. nara,
no prazo de 15 (quinze) dias, ultima!
as providências mencionadas no P,r~
tigo 2°.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ü-

Brasília, 4 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° de
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 72.059 ABRIL DE

DE

4 DE

1973

Dispõe sobre corços privativos de Oticiais-Generais do Quadro de Oficiais Aviadores da Ativa.

o presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.igo 81, item III, da Constituição, de-

creta:
Art. I? Os cargos de que tratam (")5
.artigos 17. do Regulamento aprovado
pelo Decreto n- 66.513, de 29 de abrfl
de 1970, e 7°, do Regulamento aprovado pelo Decreto n'' 66.608, de 20 de
maio de 1970, são considerados corne
privativos de Oficial-General do Quadro de Oficiais Aviadores da Ativa, do
posto de Major-Brigadeiro ou Brigadeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em v:gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de abril de 1973;
Independência e 85° da
152° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRET{) l'il° 72.(J60 ABRIL DE

DE 6 DE

1973

Autoriza o funcionamento da Faculdcde de Btiucação, Ciências e Letras Grande Rio, mantida pela assoczação Fluminense âe Educação
de Duque de Caxias, com sede na
Cidade de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, iten: III, da Constrtulçâo,
de acordo ccro o artigo 47, da Lei
n.« 5.540, de 28 de novembro da
1268, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em

vista o que consta do

Processo n- 248.637-72, do Ministéno da Educação e Cultura, decreta:
ALc. 1~. Fk a autorizado o funcionamento da Faculdade de Educaçao, Olênclas e Letras Grande Rio,
cem os cvrccs de Pedagogia e Letras,
mantida pe a Associação Fluminense
ce Educação de Duque de Caxias,
com sede na Cidade de Duque de Cax.as, Estado cc RIo de Janeiro.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogarias as nsposícões em centráno.
Brasília, ô de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República
EMÍLI{

G .

Jarbas G.

MeDICI

Passarinho

DECRETO N° 72.061 ABRIL

DE

6 DE

DE 1973

Concede reconhecimento à Faculdade de Medicina de Vassouras, mantida pela Fundação Universitária
Sul-Fluminense, com sede na cidade de Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
ns 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 001965-73 do Ministério dI
Educação e Cultura, decreta:
Art. l° É concedido reconhecímento à Faculdade de Medicina de
Vassouras, mantida pela Fundação
Universrtárta Sul - Fluminense, com
sede na cidade de Vassouras, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1973.
152° da Independência e 85° da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

DECRETO N° 72.062 ABRIL

DE 6 DE

DE 1973

Cria o Fundo de Desenvolvimento de
Programas Integrados (FDPl), e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
decreta:
Art. l° FIca criado o Fundo de
Desenvolvimento de Programas Inte-
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grados (FDPI), de natureza contábil e destinado a prover apoio financeiro a:
I - Programas regionais integrados,

notadamente os vales úmidos do Nordeste e vales pobres em outras regiões.

II - Distritos e núcleos industriais,
para desconcentração da atividade industrial no País.
IH - Programas Integrados urbanos.
IV -

Outros tipos de programas

integrados, consoante autorização do
Presidente da República.
Art. 20 O apoio do FDPI poderá

efetivar-se, entre outras formas, pela
destinação ue recursos a investimentos e outras aplicações, principalmente de Intra-estrutura: pela concessão
de f'ínanciamentos, através de agente financeiro oficial; e pela prestação
de contrapartida a empréstimos, intBrnos e externos.
Art. 3° Os recursos do FDPI provirão de fonte orçamentária: "Encargos Gerais da U níão ~ Recursos so b
supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral", de financiamentos internos e externos, de
outras fontes internas e externas.
Art. 4° A destinação de recursos
do FDPI será efetuada mediante
aprovação do Presidente da República, por proposta do Ministro do Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 5° A Secretaria Executiva do
FDPI funcionará junto ao órgão central do Sistema de Planejamento, a
que se refere o artigo 3°, § 1°, do Decreto n'' 71.353, de 9 de novembro
de 1972.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacêo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de abril de 1973.
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 72. 063 ~ DE 6 DE
ABRIL DE 1973
Modifica o Regulamento de Passaportes.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tígo 81, item lIl, da Constituição,
decreta:
Art. 1° Ficam assim redigidos c
artigo 44 e seus parágrafos, do regulamento aprovado pelo Decreto número 3.345, de 30 de novembro de 1938:
"Art. 44. Todo brasileiro, ao
sair do território nacional, devera
submeter seu passaporte comum
ao visto policial de saída, se omesmo não for utilizado antes de
seis meses da data da sua concessão ou prorrogação.
§ 1° O visto de saída, expedido
pelas repartições policiais, será
válido por seis meses, podendo ser
utilizado para várias saídas dentro desse prazo".
§ 2° No ato
do embarque e
desembarque, .a autoridade policial competente aporá carimbo,
com o lugar e a data de entrada
ou saída, em todo o passaporte
ou documento eguivalente'".
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de abril de 1973.
152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jorge de Carvalho e Silva

DECRETO N° 72.064 ABRIL

DE 9 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para.
fins de desapropriação, áreas de
terra no distrito de Imbariê, mumClpw de Duque de Caxias, no
Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artrgc 81, item lII, da Constiturçâo.

tendo em vista o disposto no artigo

151, letra "c", do Código de

Aguas~

e do Decreto-lei n" 3.365, de 21 de
junho de 1941, e o constante do processo DNAEE, n'' 702.634-70, decreta:
Art. P Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra e benfeitorias situadas no distrito de Imba né,
município de Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, destinadas a
ampliação da subestação de Imbaríê .
Art. 2° As áreas de terra referidas no artigo anterior compreendem
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aquelas constantes da planta número 17-05.70.4597, rei ativa ao projeto
aprovado pelo Diretor da Divisão de
gnergta Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e
Enetgta Elétrica no processo DNAEE
número 702.634-70.
Art. 3" Ftca autorizada a Centrais
Elétricas Fluminenses S. A. a promover a desapropriação das referidas
.áreas de terra e benfeitorias, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei n- 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n'' 2.786, de 21 de maio de 1956,
rtca a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no _processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
e benfeitorias abrangídas por este
Decreto.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de abril de 1973;
152~
da Independência .e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO

N.O 72.065 ABRIL DE 1973

DE

10

DE

Declara de utilidade pública. para
tme de desapropriação, uma área
de terreno urbano, com benfeitorias,
situada na Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, destinada à
construção da estação teiettmica
daquela cidade, pela Companhia Tetetõnsca de Minas Gerais - CTMG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6.°, do Decreto-lei
ns 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, situada' na Rua Delfim
Moreira números 403, 375 e 399, na
Cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, com 1.348,10 m2 (um mil
trezentos e quarenta e oito metros
quadrados e dez decímetros quadrados), aproximadamente, de proprie-
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dade de Oswaldo Henrique Valadão
de Rezende e sua mulher, José Marcelino Teixeira de Rezende, Jair Batista de Souza e sua mulher e Sylvano Fioravante, destinado à construção da estação telefônica daquela cidade, pela Companhia Telefônica de
Minas Gerais --CTMG.
Art. 2." A referida área é constituída de 2 (dois) lotes de terrenos,
sendo um deles situado à Rua Delfim Moreira número 375, com uma
área aproximada de 756,66 m2 (setecentos e cinqüenta e seis metros quadrados e sessenta e seis decímetros
quadrados), onde se acha edificado
um prédio residencial de 2 (dois) pavimentos, coberto de telhas, construído de tijolos, todo envidraçado, tende"
no pavimento superior 12 (doze) cômodos, sendo 8 (oito) assoalhados e 4
(quatro) ladrilhados, todos forrados,
e no pavimento térreo, 10 (dez) cômodos, sendo 8 (oito) ladrilhados e
2 (doísj assoalhados e forrados, com
instalação sanitária completa, água,
luz e um pequeno jardim na frente 8
de um lado, perfazendo uma área
construída aproximada de 421,30 m2
(quatrocentos e vinte, e um metros
quadrados e trinta decímetros quadrados), bem como uma edícula e
uma garagem, tudo cimentado, perfazendo uma área construída aproximadamente de 113,00' m2 (cento e
treze metros quadrados), pertencendo
todo este terreno e benfeitorias a Oswaldo Henrique Valladão de Rezende e sua mulher e José Marcelino
Teixeira de Rezende, conforme registro número 20.868, do Livro 3-2, às
folhas 015, data de 30 de dezembro
de 1963, do Registro de Imóveis de
Varginha. O outro terreno, situado
à Rua Delfim Moreira número 403,
possui uma área aproximada de .; ..
591,44 m2 (quinhentos e noventa e
um metros quadrados e quarenta e
quatro decímetros quadrados) onde
se acha edificado um prédio misto
residencial e comercial, de construção de padrão médio, em bom estado
de conservação, com paredes de tijolos, coberto de telhas. composto de
10 (dez) cômodos na parte residencial, todos forrados e alguns assoalhados e ladrilhados, perfazendo uma
área construída com cerca de
.
177,SOm2 (cento e setenta e sete metros quadrados e trinta decímetros
quadrados) e de duas lojas comerciais
de lajes de concreto e piso de cerâmica, com área construída de 39,60 m2
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(trinta e nove metros quadrados e
sessenta decímetros quadrados) e ....
33,40 m2 (trinta e três, metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), cada uma, bem como de 3

(três) edículas de
áreas
cerca de 64.70 m2
metros quadrados
tros quadrados).

ta, cujas

construçãomodesconstruídas somam
(sessenta e quatro
e setenta decímeDessa propriedade,

a loja de número 399, medindo ....

39,60 m2 (trinta e nove metros quadrados e sessenta decímetros quadrados), e a respectiva fração ideal
de terreno, de 74,32 m2 (setenta e
quatro metros quadrados e trinta e
dois decímetros quadrados). localizada no prédio misto residencial e comercial, pertence a Sylvano Fioravante, conforme registro número 24.578,
às Fls. 14 do Livro 3-A-B, data de
5 de fevereiro de 1968, do Registro de
Imóveis de varginha, e a fração maior,
isto é, o restante. é de propriedade de
Jair Batista de Souza e sua mulher,
conforme registro número 11.638, às
Fls. 28 do Livro 3-R, data de 14 de
agosto de 1952, do Registro de Imóveis de Varginha, e mede aproximadamente 517,12 m2 (quinhentos e dezessete metros quadrados e doze decímetros quadrados) e tem de área
construída 275,40 m2 (duzentas e setenta e cinco metros quadrados e
quarenta decímetros quadrados). O
Imóvel constituído por estes 2 (dois)
lotes de terrenos, começa a 32,11 m
(trinta e dois metros e onze centímetros) da confluência das Ruas Delfim
Moreira e São Paulo e a 46,66 m (quarenta e seis metros e sessenta e seis
centímetros) da confluência das Ruas
Delfim Moreira e Deputado Ribeiro
de Rezende, a partir deste ponto do
alinhamento da Rua Delfim Moreira,
segue o referido alinhamento em uma
extensão de 30,71 m (trinta metros e
setenta e um centímetros), no sentido da esquina com a Rua São Paulo,
ao fim dessa extensão, faz um ângulo
interno de 138.0 30' (cento e trinta e
oito graus e trinta minutos) e segue
um alinhamento que mede 2,10 m
(dois metros e dez centímetros); ao
fim dessa extensão. faz um alinhamento que mede 35,73m (trinta e cinco metros e setenta e três centímetros) confrontando com a Rua São
Paulo; ao fim dessa extensão faz um
ângulo interno de 85.0 DO' (Oitenta e
cinco graus e zero minuto) e segue
um alinhamento, que mede 19,70 m
(dezenove metros e setenta centímetros), confrontando com propriedade
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de Julmar Assad David; continuando,
faz ângulo interno de 276~ 00' (duzentos e setenta e seis graus e zero minuto) e segue um alinhamento que
mede 1,30 m (um metro e trinta centímetros) , confrontando ainda com
propriedade de Julmar Assad David;
ao fim dessa extensão faz um ângulo
interno de 90° 00' (noventa graus e
zero minuto) e segue um alinhamento
que mede 15,60 m (quinze metros e
sessenta centímetros), ao fim do qual
faz outro ângulo interno de 1810 30'
(cento e oitenta e um graus e trinta
minutos) e segue um alinhamento que
mede 3,30 m (três metros e trin ta
centímetros), essas duas últimas extensões confrontando com a propriedade de Domingos Conde e irmãos;
prosseguindo, faz um ângulo interno
de 86° 30' (oitenta e seis graus e
trinta minutos) e segue um alinhamento que mede 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros),ao fim do
qual faz ângulo interno de 90° 45'
(noventa graus e quarenta e cinco
minutos) e segue um alinhamento que
mede 2,45 m (dois metros e quarenta
e cinco centímetros). ao fim do qual
faz um ângulo interno de 2630 30'
(duzentos e sessenta e três graus e
trinta minutos) e segue um alinhamento que mede 37,15 m (trinta e sete
metros e quinze centímetros), confrontando essas três últimas extensões, com a propriedade da Companhia Telefônica de Minas Gerais,
atingindo o ponto inicial, onde faz
ângulo interno de 90° 00' (noventa
graus e zero minuto), tudo conforme
a planta SP número 3572062, e demais
documentos constantes do Processo
número 06971-72, do Ministério das
Comunicações.
Art. 3.° Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação da referida área de terreno e respectivas
benfeitorias, na forma da legislação
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4.° Nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei número 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
número 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
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Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasílÍa, 10 de abril de 1973;
152. 0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO

N.O 72.066 ABRIL DE 1973

DE

10

DE

Declara de utilidade pública, para
nne de constituição de servidão
aâminístratma, uma faixa de terra
destinada li passagem de linha de
transmissão, no Estado do Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da. Constituição,. e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura. tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre as subestações
de Cambucl e São Fidelis, nos municípios de Cambuci e São Fldelis, no
Estado do Rio de Janeiro, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Energia Elétrica e Concessões, do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
n." 707.252-71.

Art. 2.0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Fluminenses S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
Art. 3.0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas Fluminenses S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
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possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso,
a área da servidão através de prédio
serviente. desde que não haja outra
via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas deterra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for"
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüêncía;
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer aros que embaracem oucausem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.0
A Centrais Elétricas Fluminenses S. A. poderá promover, em.
Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa
de caráter urgente. utilizando o pro-o
cesso judicial estabelecido no Decreto.Jeí n- 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações Introduaídas pela Lei número 2.786, de 21 demaio de 1956.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1973;"
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Beníamim Mario Baptista.

DECRETO N.o 72.067 ABRIL DE 1973

DE

10

DE

Declara de utilidade pública, para fins:
de constituição de servidão oami-nietratnxi, uma faixa de terra cestinada à passagem de linha de distrunução, no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o. disposto no artigo'
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n" 35.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
10 (dez) metros de largura, tendo
como eixo a linha de distribuição VaI
de Palmas - Cordeiro - Monerat - Bom
Jardim, nos municípios de Cantagalo..
Duas Barras, Cordeiro e Bom .rardtm,
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Estado do Rio de Janeiro. cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica. no processo M1I.IE
n,e 706.250-71.

Art. 2.0 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Fluminenses S.A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
Art. 3.0 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas Fluminenses S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção. operação e manutenção da mencionada linha de distribuição e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções.
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à á~ea da servidão a través de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas Plumínenses S. A. poderá promover, em
Juizo, as medidas necessárias à constttuição da servidão administrativa
de caráter .urgente, uti~izando o processo judícíal estabelecido no Decre,
to-lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas. pela Lei número 2.786, de 21 de
maio de 1956.
. Art. 4.° Este Decreto entrará em
VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1973'
152.°. da Independência e 85.° d~
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 72.068 ABRIL DE 1973

DE

10

DE

Dectara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linhas de
transmissão no Estado do Espírito
Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851,
de 16 de julho de 1954, e o que consta do processo MME 706.228-72, decreta:
Art. 1.° Ficam declaradas de utilidade pública, pata fins de constituição de servidão administrativa,
áreas de terra tendo como eixo a li ~
nha de trasnmíssão Guaraparr - Ja.,
baquara, situadas nas faixas de: 15
(quinze) metros de largura, entre o
Marco 1 e o Marco 3; 7,5 (sete e meio)
metros de largura, entre o Marco 3
e o Marco 7; 7,5 (sete e meio) metros
de largura, entre o Marco 8 e o Marco 9; 15 (quinze) metros de largura,
entre o Marco 27 e o Marco 32 e. as
áreas de terra situadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão
Cachoeira de Itapemirim - Paíneíras,
todas no Estado do Espírito Santo
cujo projeto e plantas de situaçã~
números 13.15-AX-33 e 13. 15-AX-Ol,
foram aprovados por ato do Diretor
da Divisão de Energia Elétrica e
Concessões do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME 706.228-72.
Art. 2.° Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S.A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vígen.,
te, onde tal se fizer necessário, para.
passagem das linhas de transmissão
referidas no artigo 1°.
Art. 3.° Fica reconhecida a conve,
niência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.
para o fim indicado. a qual compreen~
de o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou
telefônicas auxiliares, bem como SUas

.Afros

possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1.° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, -incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte,
§ 2.0 A Espírito Santo Centrais Elétricas S.A" poderá promover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela
Lei número 2,786, de 21 de maio de
1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N.O 72.069 ABRIL DE 1973

DE

17
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10 DE

Declara de utilidade pública" para
fins de desapropriação áreas de terra necessárias à construção de uma
subestação no município de Nova
Friburgo, no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra o, do Código de Aguas e no Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho de
1941, e ainda o que consta no Processo
M~ 706.644-72, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, áreas de terra necessárias a
construção de uma subestação no município de Nova Frlburgo, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2° As áreas de terra referidas
no artigo anterior compreendem aquelas constantes da planta de situação

n." 34 - 05 ~ 72 - 8 - 329, relativa
ao projeto aprovado por ato do Díreter da Divisão de Energia Elétrica e
Concessões do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica no Processo Thd1ffE. 706.644-72.
Art. 3.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Fluminenses S. A. a promover a desapropriação das referidas
áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei n.« 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela Lei
n.v 2.786, pe 21 de maio de 1956 fica
a expropriante autorizada a invocar o
caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão de
posse das áreas de terra abrangidas
por este decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
! \
República.
EMíLIO G. MtDICI

Benjamim Mário BapUsta

DECRETO

N.o 72.070 ABRIL DE 1973

DE

10 DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra aeeunada à passagem de linha âetransmíssão no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n." 35.851 de 16 de
julho de 1954 e o que consta do Processo M1ffE, 704.691-71, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, áreas
de terra situadas na faixa de 13 (treee) metros de largura, tendo como eixo
a linha de transmissão a ser estabelecida a partir do ramal Cumbíca até a
subestação de Guarulhos, no munícípio de Guarulhos, Estado de São Paulo, cujo projeto e planta de situação'
n.v 389.344 foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Energia Eletrlca e Concessões do Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elét.rica,
no processo MME 704.691 de 1971.
Art.2 .0 Fica autorizada a Light -
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Serviços de Eletricidade S. A. a promover a constituição de servidão ad-

ministrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente.

onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.

Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Light - Serviços de Eletricidade S/A.,

para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção

da mencionada linha de transmissão e
de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área de
servidão através de prédio serviente,
desde que nâo haja outra via praticavel.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncía, da.
prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos', incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de
elevado porte.
§ 2.° A Light - Serviços de Eletrl...
cidade S. A., poderá promover em Ju1~
zo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-ler
n.« 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações Introduzidas pela LB-1
n." 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO

N.O

72.071 1973

DE

10 DI!:

ABRIL DE

Declara de utilidade pública. para fins
de constituição de servidão cuimmistratiua, uma faixa de terra destina~
da à passagem de linha de transmissão, no Estado de Gotcs ,

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere o artã-

EXECUTIVO

go 81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851 de 16 de
julho de 1954, decreta:
'
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 6 (seis)
metros de largura, tendo como eixo a
linha de transmissão estabelecida entre as sedes dos municípios de Campos
Belos e Monte Alegre de Goiás, no ESR
tado de Goiás cujo projeto e planta
de situação foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no processo MME. 701.677-72.
Art. 2.° Fica autorizada a centrais
Elétricas de GOIás S. A. a promover a
constituição de servidão adminístratíva nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal. se
fizer necessárío, para a. passagem da
linha de transmissão referida no arttgo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A., para o fim indicado, a quat compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os a tos
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncta, da
prática dentro das mesmas, de quaisquer atos queembaoracem ou causem
danos, inclui dos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações de
elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiàa
S. A. poderá promover, em JUiZO, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n." 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n'' 2.786.
de 21 de maio de 1956.
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Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na, data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Bapttsta

DECRETO N.? 72.072 ABRIL OE

DE

10

DE

1:973

Autoriza o funcionamento do curso de
Filosofia da Escola Supenor de
Ciências e Peâaçoçui, mantida pela
Fundação Educacional do Sul de
santa Catarina.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttutçao, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de
9 de setembro de 1969, e tendi) em
vista o que consta do Processo número 203.956-73 do Mímsterío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o tunctonamento do curso de Filosofia da Escola Superior de Ciências e Pedagogia, mantida pela Fundação Educacional do Sul de Santa Catartno -om
sede na cidade de Tubarão, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua punlícação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Jarbas G. passarinho
DECRETO

N.o 72.073 ABRIL DE 1973

DE lU DE

Autoriza o funciOnamento da FacUldade de Educação, Ciências e Letras
de Moji-Mirim, mantida pela Scciedade de Educação Integral e xssetência Social - SElAS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei núme,
ro 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de

9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo riumero 227.243-72 do Ministério da. Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educaçao,
Ciências e Letras de Mojt-Mirím, com
os cursos de: Padagogia, habthtaçoes
em Magistério de 2.° grau, Orientação
Educacional e Administração Escolar
de 1.0 e 2.° graus; Letras, habilitações.
em Português e Porbuguês-Ingles ;
Matemática, mantida pela Socledacede Educação Integral e Assrsténcía,
Social - SElAS -, com sede na CIdade de Moji-Mirim, Estado de São.
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

15~;as~~a, In~~pe~~ên~~~il e de85/9~~

República.

G. MtDICI
Jarbas G. passarinho

EMÍLIO

DECRETO N." 72.074 ABRIL DE 1973

DE

10

DE

Autortza o [uncumamenio do curso de
Estudos Sociais (habilitação de Educação Moral e Cívica) da Faculdade
de Educação, Filosofia, Ciências e
Letras "Senador Flaquer".
O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item I'H, da Constttuíçáo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
}.l de setembro de 1969. f: tendo em
vista o que consta do Processo numero GMjBSB n'' 001605-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o tuncronamento do curso de Estudos Sociais
(habilitação de Educação Moral e Cívica) da Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências e Letras "Senador Elaquer", mantida pelo Instituto de Enst-

~deS~ie~~â~d:sâ~ag~~~I~~~~~:'E~~:

do de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da.
República.
'
EMÍLIO G. MtDICI
Jarbas G. Passarínno
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-~ DE

DO PODER EXECU'I:IyO

10

DE

ABRIL DE 1973

a

Concede reconhecimento
Faculdaae
de Medicina de Petrópolis, com sede
na cidade de Petrópolis, Estado do
Rio de Janeiro.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de abril de 19'13;
152

0

da

Independêncrc

~

85.°

da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

o

Presidente da República, usanao
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,de
acordo com o artigo 47

11a

LeI nume-

ro 5.540, de 28 doê novembro de 1968.

alterado pelo Decreto-lei n" 842, de

9 de setembro de ]969, e tendo em
vista o que consta do Proc-esso numero 248.230-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta;

Art.. 1°

É

concedido reconhecimen-

to à Faculdade de Medicina de Petrópolis, mantida pela Fundação Ociacilia Gualberto, com sede na cidade de
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua- publicação, revog-adas as disposições em contrario.
Brasilia, 10 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MtOICl

Jarbas G. Paesarmho

DECRETO N.O 72.076 ABRIL DE

DE

10 nE

1973

Concede reconhecimento à Faculdaae
de Engenharia de Barra do Pírtu,
mantida pela Fundaçâo Educacional
Rosemar Pimentel, com sede na czdade de Barra do Pirai, Estado do
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constrtuíçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei mimero 5.540, de 28 de novembro de 196~,
alterado pelo Decreto-lei 11.° 842" de
9 de setembro de 1968, e tendo em
vista o que consta do Processo número 255.753-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Jt concedido reconhecimento a Faculdade de Engenharia de
Barra do Pirai, com o curso de Engenharia Civil, mantida pela Fundação
Educacional Rosemar Pimentel, com
sede na cidade de Barra do Píraí, Estado do Rio de Janeiro.

Jct bas G.

DECRETO

roseormno

N° 72.077 ABRIL DE 1973

DE lIDE

Publica índices de atualização monetoríà dos salários dos últimos 24
(vznte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei nr 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, c
tendo em vista o disposto no § 2°. elo
artigo 1°, da Lei n'' 5.451 de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 1° Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2°, do artigo 1'-', da.
Lei 5.451, de 12 de junho de 196B, serão utilizados os seguintes coeüctentes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de abril de 1973.
Mês - Coeficiente
Abril de 1971. . . . . .. . . . . . . . . . . . ..
Maio de 1971....................
Junho de 1971..................
Julho de 1971...................
Agosto de 1971.
_.
Setembro de 1971. . . . . . . . .. . . . . ..
Outubro de 1971................
Novembro de 1971..............
Dezembro de 1971..............
Janeiro de 1972.................
Fevereiro de 1972...............
Março de 1972..................
Abril de 1972...................
Maio de 1972....................
Junho de 1972..................
Julho de 1972...................
Agosto de 1972..................
Setembro de 1972...............
Outubro de 1972................
Novembro de 1972...............
Dezembro de 1972..............
Janeiro de 1973
'.............
-..
Fevereiro- de 1973
Março de 1973..................

1,38
1,36
1,34
1,31
1,49
1.26
1,26
1,24
1,22
1 21
1;13
:,16
1,14
1,13
1,12
1,11

1,09

1,08
1,06
1,05
1,04

1,03
1,01
1,01

AfrOs
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Parágrafo umco . O salário real
médio a ser reconstituído será a media aritmética dos valores obtidos pe-

DECRETO N." 72.079

la aplicação dos coeficientes acima aos

icetitíoa (J enquadramento de ser-ouior do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas e dá outras nroonencíae.

salários dos meses correspondentes.
Art 2° Este Decreto entrará em vigor

na data de sua publicação, revoga-

das as ríísposíçôes em contrário.

Brasília, 11 de abril de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Julio Barata

DECRETO N° 72.078 -

DE

12

DE

ABRIL DE 1973

Autoriza o Ministro da Fazenda a
transferir, para o patrtmõnio da
TELEBRAS, ações da União na

EMBRATEL.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e,

considerando o disposto na LeI número 5.792, de 11 de julho de 1972, de-

creta:
Art. l° Fica o Ministro da Fazenda autorizado a transferir, nos terIr:OS do item 1, rtc artigo 5°, da Lei
número 5.792, de 11 de julho de 1972.
para o patrtmômo da J'elecomunlcaçôes Brasileiras S. A. 'rELEBRAS.
as ações de propriedade da União na.
Empresa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL não compreendidas na autorização objeto do Decreto
número 71.306, de 1° de novembro
de 1972.

Art. 2.° Fica () Ministro da Fazenda autorizado a subscrever, em nome
da União, ações da TELEBRAS no
valor correspondente às ações referidas no artigo 1~ .
Parágrafo único. As ações subscritas pela União serão ordinárias
nominativas.

XoFIL DE

República.

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim: Netto
Hygino C. Corsetti

12

DE

O Prestdente da República, no uso
C.3, atribuição que lhe confere o artrgo 81, Ite-n lU, da Constituição, e

tendo em vista o disposto no parágrafo único 0.,) artigo 23, da Lei número 4.06CJ, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do Processo n« 1.201,
de 1973, do Departamento Adminisc-ativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. ~.o Fü'..am alteradas a tabela
numérica ~ a relação nominal anexas ao De')reto n," 66.210, de 16 de
ft. vereiro -íe 1970, que aprovou o enquadramento (,OS servidores do Departament- Nacional de Obras Contra as Secas. amparados pelo parág-ero único, co artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
para efeito de excluir um cargo da
classe de
'I'ra.balhador,
GL-402.1,
\ cupado por Francisco das Chagas
Mesquita, e incluir um cargo
na
c.asse de Servente, GL.104.5, nele
constdarar enquadrado. a partir de
15 de junho de 1962, Francisco das
r:. hagas Mesquita.
Art. 2.° -N~ execução deste Decreto
aplicam .se no que couber, as disposições do De-reto n,« 66.210, de 16
de fevereiro Lfe 1970.
Art. 3.° f1..lsie Decreto entrará em
vtgor na da.a da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 1~ de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMILIv G.

MÉDICI

José COsta Cavalcanti

DECRETO N° 72.080 ABRIL DE

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da

DE

1973

DE

12

DE

1973

Promulga Convênio
Constitutivo do
"Fundo de Desenvolvimento".

O Presidente da República
Havendo sido aprovado pelo Decre-

to Legislativo nv 61, de 5 de outubro

de 1972, o Convênio Constitutivo do
"Fundo de Desenvolvimento" previsto

22

A'Tos DO PODER EXECUTIVO

pelo Protocolo Adicional ao Tratado
sobre Ligação Ferroviária,

de 25 de

fevereiro de 1938, celebrado entre os
Governos da República da 'Bolívia e

da República Federativa

do Brasil,

em 23 de julho de 1964,
E hav~ndo o. referido Convênio,
conformidade com o seu artigo
entrado em vigor, provisoriamente,
data da assinatura, a 4 de abril

1972,

em
25,
na
de

E havendo sido trocados os instrumentos de ratificação, em La paz, a

20 de fevereiro de 1973,

para efeito de incluir 2 cargos na classe singular de Instrutor de Ensino
Superior, EC-504.16, e neles considerar enquadrados, a partir de J 5 de
junho de 1962. Ilka Alves Alonso 0 Oswaldo Amendota.
Art. 2° Os cargos a que se refere o
artigo anterior ficam reclassíftcados,
com seus ocupantes, da seguinte forma:
I - A partir de 29 de junho de 1964,
no nível 18, de acordo com o § 1", do
artigo 4°, da Lei n" 4.345, de 26 de
junho de 1964; e

. D.ecreta que o Convênio, apenso por
COPIa ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.

II - A partir de 1° de janeiro de
1966, na classe de Professor Assrstente, EC-50S .20, de acordo com o artigo
57, item IV, da Lei n'' 4.881-A, de 6
de dezembro de 1965.

Brasília, 12 de abril de 1973;
152.0 da Independência e 850 da
República.

Art. 3° Os efeitos financeiros, em
favor dos servidores ora enquadrados,

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

o Convênio mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.
de 16-4-73.

DECRETO N° 72.081 ABRIL DE 1973

DE

12

DE

Dispõe sobre o enquadramento de servidores da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e dd outras providências.

o Presidente da República no 'uso
da atribuição que lhe confer~ o artígo 81, Item lU, da Constituição, ten<;lo. em vista ? disposto no parágrafo
umco, do artigo 23, da Lei n'' 4 069
de 11 de junho de 1962; no § 1°, d~
artigo 4°, da Lei n- 4.345. de 'Ui de
junho.de 1964; no artigo 57, item IV,
da LeI no 4.881-A, de 6 de dezembro
de 1965. e o que consta dos Processos
nus 873 e 874, de 1973, do Dep artamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art . 1° Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n- 64.161, de 5 de março
de 1969, que aprovou o enquadramento de servidores da Universidade F€'deral do Rio de Janeiro, beneficiados
pelo parágrafo único. do artigo 23, da
Lei n- 4.069, de 11 de junho de ]062,

retroagem a:

a) 15 de junho de 1962, quanto ao
enquadramento de que trata o artigo 1"; e
b) 1° de junho de 1964 e 1" de janeiro de 1966, no que se refere às reclassíficaçôes indicadas nos itens I e
I'I, do artigo 2", respectivamente.
Art.. 4° As medidas adotadas neste
decreto não homologam situação crue,
em face de sindicância ou inquérito
administrativo, venha a se revelar
ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.

Art. 5° O órgão de pessoal da Universidade Federal do Rio de .Ianeíro
apostilará os titules dos funcionários
abrangidos pelas disposições deste decreto. expedindo-lhes portarias declaratórias, caso eles não possuam taís
títulos.
Art. 6° As despesas decorrentes da
execução deste decreto correria à
conta dos créditos orçamentários próprios da Universidade Federal do Rio
de Janeiro
Art. 7° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1973;
152. ° da Independência e 85.") da
Itepública..
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 72.082 ABRIL DE 1973

DE

12

DE

DECRETO N." 72.083 ABRIL DE 1973

DE

12

DE

Torna sem efeito o aproveitamento de
disponíveis no Quadro Onico de
Pessoal da Universidade Federal da
Bahia e dá outras providências.

TOrna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro ünicc de
Pessoal da Urunersiâaâe Federal de
Alagoas e dá outras providências.

O· Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista -o disposto no Processo
n." 4.928-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento, no Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal da Bahia,
efetuado pelo Decreto n.s 70.061, de
26 de janeiro de 1972, dos seguintes
disponíveis:
a) João Cordeiro Damasceno, Pedreiro, código A-101. 8. A, do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas;
b) Jesualdo Espíndola de Moraes,
Armazenista,
código
AF-102.8.A.
Dalvino Alves de Fraga, Pedreiro, código A-101.8.A, Nelson Ferreira de
Lima e João Evangelista de Brito,
Guardas, código GL-203.8.A, todos
do Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco;
C) Antunes Ciríaco do Nascimento,
Armazenista, código AF-I02,8.A, e
Maria Silva Andrade, Auxiliar de Portaria, código GL-303.7.A, ambos do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Saúde.
Parágrafo UnICO. Os órgãos de
pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas e da Superintendência do Vale do São Francisco,
promoverão as medidas necessárias
para a aposentadoria imediata dos
servidores 'respectivos, mencionados
nas alíneas a e b deste artigo.
Art. 2.0 Este Decret-o entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta dos Processos n.ss 4.396-70, 7.393-71, 541-72
e 1.726-72, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Motorista, código CT-401.8.A, do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal de
Alagoas, de Carlos dos Santos, em
disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, efetuado pelo Decret-o n." 69.302,
de 28 de setembro de 1971, publicado
no Diário O ticíiü de 29 seguinte.
Art. 2.° Ficam excluídos do relacionamento constante da Portaria número 254, de 23 de outubro de 1969,
do Ministro da Saúde. o cargo e o
servidor mencíonado no artigo anterior.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1973;
152.~
da Independência e 85." da
República.

Brasília, 12 de abril de 1973;
da Independência e 85.0 da
República.
152.~

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Mário Lemos

DECRETO N." 72.084 ABRIL DE 1973

DE

12

DE

Retitica relação nominal anexa ao
Decreto n. O 65.618, de 23 de outubro
de 1969.

O Presidente da República, no uso
da. atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII,
da Constituição,
tendo em vista o disposto no pará,
grafo único, do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do Processo número
5.226, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.'1 Fica alterada a relação
nominal anexa ao Decreto n." 65.618,

. ATOS DO :fODER EXECUTIVO
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de 23 de outubro de 1969, que aprovou

o enquadramento do pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais,
beneficiado pelo parágrafo único do
artigo 23 da Lei n.« 4,069, de 11 de

junho de 1962, na parte que trata da
exclusão de servidores desse enquadramento, prevista no artigo 6." do citado decreto, a fim de retificar a refe-

rida relação, retirando o nome de
Enir de Pinho Ta vares da classe de
Zelador, GL-I01. 7. A, e Incluindo-o
na de Servente, GL-I04.5. da mesma
relação de servidores excluídos do enquadramento.

Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de abril de 1973:
152," da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 72.085 -

DE

13

DE

ABRIL DE 1973

Dzspôe sobre a Divisão ào Pessoal da
Agência Nacional e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Jhe confere o artigo 81, itens lU e V, da Constituição,
e tendo em vista o artigo 181, item IH,
do Decreto-Iet n,v 200, de 25 de fevereiro de 1967, e ainda o que dispõe o
artigo 11, da Lei n.v 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 1.~ O Serviço do Pessoal da
Agência Nacional, órgão do Gabinete
Civil da Presidência da República,
passa a denominar-se Divisão do
Pessoal.
Art. 2." A Divisão do Pessoal é
órgão Setorial do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
(SIPEC), subordinado diretamente ao
Diretor-Geral da Agência Nacional e
vinculado tecnicamente ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), competindo-lhe as atividades
de gestão, execução, supervisão, contraje, orientação e pesquisa de assuntos concernentes à Administração de
Pessoal, na área da Agência Nacional.

Art. 3.... A Divisão do Pessoal compreende em sua estrutura básica:
I - Secretaria (Expediente)
II - Serviço de Legislação, Direitos e Deveres (SLDD)
IH - Serviço de Controle de Cargos
e Empregos (SCCE)
IV
Assessoria de Recrutamento,
Seleção e
Aperfeiçoamento
(AsRSA)

V - Serviço Médico e Social (SMS)
Art. 4.° A Divisão do Pessoal será
administrada por um Diretor, nomeado em comissão pelo Presidente da
República, e os Serviços e a Assessoria,
por Chefes, designados pelo DiretorGeral da Agência Nacional.
Art. 5." Fica aprovada, na forma do
anexo, a tabela discriminativa do
cargo em comissão e das runçôes gratificadas integrantes do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - da
Agência Nacional, resultante da adaptação da Divisão do Pessoal a estrutura estabelecida neste Decreto.
Art. 6.'> As transformações de que
trata este Decreto somente se efetivarão com a publicação dos respectivos
atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das funções
gratificadas constantes da stt.uação
anterior à tabela ora aprovada.
Art. 7.° A organização, competência e funcionamento dos órgãos referidos no artigo 3.°, bem corno das unidades vinculadas à Divisão do Pessoal, serão estabelecidos em regimento interno, aprovado pelo Ministro
Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da República.

Art. 8.° As despesas decorrentes
do disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações orçamentárias
próprias da Agência Nacional.
Art. 9.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85. da
República.
Q

FlVl:fLIO G.

MÉDICI

João Leitão de Abreu

O anexo mencionado no art. 59 foi
publicado no D.O. de 17-4-'l3.
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DECRETO N° 72.086 ABRIL DE 1973

DE

13

DE

Aprova o Regulamento de Administração da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista os artigos 145 e 146,
do Decreto-lei ns 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento de Administração da Aeronáutica
(FADA). que com este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Aeronáutica.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macédo

PRIMEIRA PARTE
Finalidades e Definições Gerais
TíTULO ÚNICO

Disposições Preliminares
CAPíTULO I

Finalidades

Art.1° Este Regulamento estabelece
normas para a gestão econômico-financeira das Unidades Administrativas da Aeronáutica, disciplina as atribuições e define as responsabilidades
de cada agente da administração,
bem como as de todos os detentores
de bens e valores do Estado a cargo
do Ministério da Aeronáutica.
CAPÍTULO II

Conceituação

Art. 2° A administração das diferentes organizações da Aeronáutica
reger-se-á por este Regulamento e
pela legislação e disposições gerais
aplicáveis às Forças Armadas.
Art. 3° O Ministro da Aeronáutica
exerce a direção geral das atividades
do Ministério e é o Comandante em
Chefe da Força Aérea Brasileira, sendo, por conseguinte. a sua mais alta
autoridade administrativa e principal
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responsável pelo fiel cumprimento
deste Regulamento.
Art. 4° A administração na A~l"O
náutica tem como objetivo prepará-Ia
para o cumprimento de sua destinação constitucional como Força Armada; a orientação. coordenação e controle das atividades da Aviação Civil;
o estabelecimento, o equipamento, a
operação e manutenção, direta ou
mediante autorização ou concessão,
da infra-estrutura aeronáutica inclusive os serviços de apoio neoessártos à
navegação aérea; a orientação, incentivo e realização de pesquisas e desenvolvimento de interesse da Aeronáutica; a operação do Correio Aereo
Nacional.
Parágrafo umco. Para bem cumprir essa flnalldade: é necessário que
as atividades de administração obedeçam aos princípios próprios de planejamento, coordenação, unidade de
direção, controle, descentralização e
delegação de competência adequados
e que seja também observado o sigtlo
que a situação exigir.
Art. 5° A determinação das necessidades da Aeronáutica e o atendimento das mesmas resultam de um
processo continuo, compreendendo três
aspectos distintos: o operacional, o
técnico e o econômico.
§ 10 O aspecto operacional desse
processo é prerrogativa do Comando
ou Chefia. Tem por objetivo a estimativa das necessidades, a fixação
das características a que deve satisfazer o material a adquirir ou o serviço a executar e a determinação da
oportunidade para sua utilização ou
realização, tudo tendo em vista a
missão ou o programa a cumprir.
§ 2.° O aspecto técnico é da alçada de órgãos e agentes especializados
e compreende:
- a escolha do material que melhor satisfaça às características fixadas'
-.: a seleção dos serviços que melhor
atendam às condições pré-estabelecidas;
- a orientação dos detentores e
utilizadores quanto à melhor forma
de emprego dos meios e serviços;
- a determinação de meios e métodos adicionais e corretos para melhor
conservação. utilização e rendimentos
de materiais e serviços.
§ 3° O aspecto econômico, atribuído principalmente aos órgãos da Alta
Administração, diz respeito à obtenção dos recursos financeiros necessa-

ATOS
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rios às despesas e à verificação, em
todos os níveis, do seu justo emprego
nas mais favoráveis condições.
Art. 60 A Administração na Aero-

náutica deve realizar-se de maneira
que fiquem asseguradas:

a ação de

comando ou chefia, devidamente centralizada em sua direção e adequadamente descentralizada na execução; a
necessária iniciativa de cada chefe na

execução das missões recebidas:
finição

clara

das

J,

de-

responsabilidades

em cada nível.
Art. 70 O controle das atividades
da administração será exercido em

todos os escalões da Aeronáutica, de
conformidade com as respectivas atrtbuiçóes conferidas em lei ou regulamento e compreenderá em particular:
- o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da
observância das normas que regem a
atividade específica do órgão controlado;
_ o controle, pelos órgãos próprios
de cada Sistema da observância das
normas gerais que regulam o exercício
das atividades auxiliares;
_ o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens
da União, pelos órgãos próprios do
Sistema de Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria.
Art. 8° A ação do administrador
manifesta-se por meio de atos e fatos
administrativos.
CAPÍTULO IH

Definições Gerais

Art. 9° Para efeitos deste Regulamento são adotadas as seguintes definições:
a) Administração da
Aeronáutica
- é a gestão econômico-financeira do
Patrimônio do Estado a cargo dos 61'gãos subordmados ao Ministério da
Aeronáutica, representando o emprego judicioso e eficaz do pessoal, recursos financeiros, materiais e equipamentos para a realização dos objetivos da Aeronáutica;
b) Agente da Administração -- é
todo aquele que desempenha funções
administrativas, compreendendo operações de receita e despesa, carga,
descarga e movimentação de pessoal
e de material;
c) Patrimônio do Estado - é a
reunião de todos os valores materfals
e morais pertencentes ao Estado, que
estão ou não sob a guarda de uma pessoa ou organização;

d) Atos Administrativos
são as
providências de caráter particular ou
geral necessárias à boa marcha da
administração e que não atingem, materialmente, o patrimônio, tais como:
a organização de uma proposta de orçamento, a realização de uma licitação, uma tomada de contas, etc.;
e) Fatos Administrativos - são aS
providências de caráter particular ou
geral necessárias à boa marcha da
administração e que alteram ou atingem, materialmente, o patrimônio,
tais como: uma aquisição ou venda,
um recebimento ou remessa de recursos financeiros; a carga ou descarga de material, etc.;
j) Cargo - é o conjunto de atribuições definidas por lei ou regulamento,
outorgadas em caráter permanente a
um Agente da Administração e previsto em Quadro de Efetivo, Tabela de
Lotação ou definido em díspositavo
legal pertinente;
g) Comissão, Encargo é a atribuição de serviço cometida a um
Agente da Administração que, pela
generalidade, peculiaridades, duração,
vulto ou natureza, não é catalogada
como posição titulada em Quadro de
Efetivo, Tabela de Lotação ou outro
dispositivo legal;
h) Função é o exercício das obrigações inerentes ao cargo ou comissão;
i) Exercício em sentido restrito
e especial, é o periodo dentro do qual
se verifica a aplicação dos recurecs
de um determinado orçamento;
1) Organização - é o nome genérico dado a corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou qualquer
outra unidade administrativa ou operacional que seja subordinada ao Ministério da Aeronáutica;
I) Dependência é a denominação dada às subdivisões de uma Unidade Administrativa que estejam sob
a responsabilidade, permanente ou
não, de um agente da administração;
m) Comandante - é o título genérico dado ao militar, correspondente
ao de diretor, chefe ou outra denominação que tenha ou venha a ter
aquele que, investido de autoridade
decorrente de leis e regulamentos, for
responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma
organização;
n) Responsável - é o dirigente ou
administrador de entidade ou Unidade Administrativa com atribuições
definidas em ato próprio, compreen-
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dendo as atividades de gestão financeira e patrimonial da administração
direta ou indireta;
O) Co-responsável é o agente
que sob a direção ou supervisão do
resPonsável, e sempre em conjunto
com este, pratique a gestão de recursos financeiros ou de outros bens públicos;
p) Responsável subordinado é o
agente que, isoladamente, movimenta
ou tenha sob -sua guarda, dinheiro e
outros bens públicos;
q) Ordenador de Despesa - é toda
e qualquer autoridade de cujos atos
resultarem em emissão de empenho,
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União
ou pela qual esta responda;
r) unidade Administrativa é a
organização do Ministério da Aeronáutica que tiver vida autônoma ou
semi-autônoma;
sj Autonomia Administrativa é
a competência atribuída a uma organização para praticar todos os atos
e fatos administrativos decorrentes
da gestão de bens e dinheiros da
União e de terceiros sob sua responsabilidade;
t) Semi-autonomia
administrativa
_ é a competência atribuída a uma
organização para exercer autonomamente certas atividades de administração. permanecendo, no entanto,
vinculada a outra Unidade Administrativa para as demais funções administrativas que não forem de sua competência;
U) Gestão além da significação
geral com que foi empregada na letra "a" deste artigo, em sentido especial e restrito indica a duração do
desempenho de funções administrativas, abrangendo todas as operações
por meio das quais se evidencia a situação de cada agente responsável;
V) Gestor é todo aquele que administra ou gere, planejando, dirigindo.
coordenando, controlando ou executando atribuições ou tarefas relacionadas com finanças, material ou
serviços.
SEGUNDA

Organizaçâo
TÍTULO
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PARTE

e Atribuições
PRIMEIRO

Unidades Administrativas
CAPÍTULO I

Generalidades

Art. 10. Administrativamente a
Aeronáutica constitui-se de organiza-

cões autônomas e samt-autônomaaporém harmônicas entre si, denommadas Unidades Administrativas.
Art. 11. Satisfazem as condições
básicas para serem unidades Administrativas aquelas organizações que,
em face de suas finalidades, de sua
estruturação. de suas instalações e de
seus quadros ou efetivos, devem e podem dispor da necessária autonomia
ou semi-autonomia para melhor atenderem às necessidades do serviço público ou as contingências de natureza
militar.
Parágrafo único. As Unidades Administrativas terão dependências especiais para gestão de material e de
finanças, necessárias e devidamente
organizadas para a aplicação regular
dos bens e dinheiros públicos a seu
cargo.
CAPÍTULO II

constuuiçõo
Art. 12. Somente por ato expresso do Ministro concedendo-lhe autonomia ou semi-autonomia administrativa, poderá uma organização da
Aeronáutica ser elevada à categoria
de Unidade Administrativa.
§ 1.... Ao encaminhar proposta para
autonomia ou semi-autonomia administrativa para determinada organização, deverá a autoridade proponente evidenciar que a mesma preenche
as condições básicas previstas no artigo 11 destoe Regulamento.
§ 2....
O Ministro poderá, também,
conceder autonomia ou semi-autonomia administrativa às frações de Unidades
Administrativas,
destacadas
temporariamente, por necessidade do
serviço, desde que estas Unidades não
possam abastecer de recursos, em dinheiro ou em material. rápida e economicamente. àquelas frações.
Art. 13. Em casos excepcionais
poderá o ,Ministro, temporariamente,
destacar de uma Unidade Administrativa ou a ela ligar, qualquer fração
desde que a necessidade do serviço
assim o exija.
Art. 14.
Elevada uma organização à categoria de Unidade Administrativa. o seu Agente Diretor fará as
necessárias comunicações, por escrito
e diretamente às organizações provedoras de numerário e de material, solicitando logo as providências, da alçada destas, para o funcionamento
normal da nova Unidade Administrativa.
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1.'"'

Quando se tratar de fração

destacada

de Unidade Adminístratt-

va que já tenha

sido suprida para

apreciável período, será ela abastecida por aquela Unidade até o fim do
aludido período na proporção que lhe
for devida em razão do seu efetivo e
programas.
§ 2.'-'
Os recursos financeiros para
pagamento do pessoal poderão ser,

desde logo, sacados pela nova Unidade

Administra Uva,
Art. 15. O ato de constituição de
uma unidade Administrativa será publicado em seu primeiro Boletim Interno, com todos os pormenores referentes a pessoal, matertal, numerário,
instalações, organização e funcionamento.
CAPíTULO nr
Díssotução
Art. 16.

A dissolução de uma Uni-

dade Administrativa só poderá ser procedida por ato expresso do Ministro.

Art. 17. Uma organização investida de autonomia ou semi-autonomia
administrativa, perdê-Ia-á:
a) quando
fundir-se com outra
Unidade Administrativa;
b) quando regressar à sede da Unidade Administrativa a que pertencia;
C) quando for extinta a organização.
Art. 18. Se a Unidade Administrativa perder a autonomia ou semiautonomia administrativa por motivo
de fusão com outra, a esta serão incorporados o ativo, o passivo e o arquivo daquela.
Art. 19. Tratando-se de perda de
autonomia ou semi -autonomía administrativa decorrente de reincorporaçâo de fração à Unidade Administrativa de origem, o ativo, o passivo f' o
arquivo daquela passarão a fazer parte da Unidade Administrativa a que
for reincorporada,
Arb. 20. No caso de alguma Unidade Administrativa sofrer extincão
não enquadrada nos artigos anteriores, todos os seus saldos serão .mediatamente recolhidos à organização
provedora de numerário, e à mesma
desde logo remetidos:
a) os contratos, os ajustes, os acordos ou as obrigações em fase de execução;
b) os pedidos-empenho
até então
feitos, devidamente relacionados, para
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a respectiva liquidação e o correspondente pagamento.
§ L° A organização provedora. do
numerário serão também recolhídas
as importâncias pertencentes a terceiros (depósitos diversos, vencimentos
não reclamados, ete.j. com todos os
esclarecimentos necessários.
§ 2.° O pessoal. o material e o arquivo terão o destino que o correspondente ato ministerial determinar.
Art. 21. perdida a autonomia ou
semiautonomía
administrativa.
o
Agente Diretor da Unidade Administrativa em causa fará publicar em
seu último Boletim Interno, referência minuciosa à situação econômicofinanceira em que a mesma se encontra, bem como ao destino dado ao
pessoal, ao material, ao numerário,
ao arquivo e às instalações.
TÍTULO SEGUNDO

Agentes da Administração
CAPíTULO I

Generalidades

Art. 22. Do pont-o de vista admíníatratívo, o pessoal das Unidades
Administrativas (Agente da Administração) é assim classificado:
a) Agente Diretor;
b) Agente Fiscalizador;
c) Agentes Executores (Gestores);
d) Auxiliares da Administração.
Parágrafo único. Estas designações
servem para fixar a situação de cada
responsável na respectiva Unidade
Administrativa.
Art. 23, O Agente Diretor é o
Chefe da Administração da Unidade
Administrativa, e, como tal, é o primeiro ordena dor de despesas e principal responsável pelos serviços administrativos da mesma.
Parágrafo único. O Agente Diretor pode delegar ou subdelegar a atribuição. de ordenador de despesa a
qualquer Oficial ou Servidor Civil que
lhe seja subordinado, para execução
de projetos ou atividades atribuídas à
sua Unidade Administrativa.
Art. 24, O Agente Fiscalizador é
o auxiliar imediato do Agente Diretor
e, perante este, o principal responsável pela ncrmalídade dos serviços
administrativos da Unidade Administrativa.
Art. 25.
Os Agentes Executores
(Gestores) são os diferentes elemen-
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tos que, na Unidade Administrativa,
têm função definida em lei, em re~
lamento ou em outras disposições, 11gada intimamente à Administração;
por isso, cabe-lhes secundar o Agente
Diretor e o Agente Fiscalizador nas
tarefas da. Administração.
Art. 26.
Os demais elementos,
.cujas funções não se. enquadrem nas
disposições dos .a!tIgos anten?r~s)
constituem os Auxllíares da AdmInIStração.
Art. 27. Cabe ao Agente da Administração:
a) tomar a iniciativa de resolver os
casos omissos, quando a solução não
depender de outra autoridade;
b) tomar conhecimento das particularidades relativas aos serviços
administrativos que lhe estiverem
afetos e procurar inteirar-se de tudo,
para agir criteriosamente quando a
sua autoridade for reclamada na solução de qualquer assunto;
c) zelar pela observância rigorosa
de todas as prescrições do presente
Regulamento e das disposições em vigor aplicáveis em seu campo de ação;
d) auxiliar a Administração da Unidade Administrativa, com a dedicação
própria daqueles que têm a noção do
dever.
Art. 28. Quando, por efeito de
substituição do Agente DIretor, ficar
um Agente da Administração sob a
jurisdição de oficial de, posto inferior
ou mais moderno. deverão ambos, nas
suas relações, observar os preceitos
compatíveis com o bom desempenho
dos respectivos cargos.
§ 1.0 Nessa ocorrência torna-se indispensável que as ordens tenham o
caráter de solicitação, sendo que
quaisquer divergências deverão ser
dirimidas pelo escalão superior, a pedido da autoridade mais antiga ou de
maior patente; ouvidas as partes, caberá ao escalão superior decidir.
§ 2.°
Se, excepcionalmente, ocorrer a circunstância de o Agente Fiscalizador ser menos graduado que o
Agente Executor, este ficará vinculado diretamente ao Agente Diretor.
Art. 29. Nas Unidades Administratívas em que não hajam todos os
Agentes especificados, a administração será feita com os existentes.
Parágrafo único. Na atribuição de
funções, deve-se evitar, em principio,
que um mesmo 'agente seja o exe-

cutante e o fiscal de seus próprios
atos bem como que um mesmo agente
seja' o executante das funções de licitação, recebimento e pagamento.
CAPíTULO II

Atribuições
SEÇÃO I

Do Agente Diretor

Art. 30. Ao Agente Diretor, além
de outros deveres, compete especialmente:
1) Quanw à administração em geral:
a) estabelecer normas para a boa
execução dos serviços administrativos'
b) definir nitidamente as atrfbutçôes de seus subordinados, quando
elas ainda não estiverem especificadas;
C) estimular O espírito de iniciativa
e a noção de responsabilidade dos seus.
subordinados;
d) decidir, no âmbito de suas atríbuíções, todas as questões administrativas que já tiverem doutrina firmada;
e) dar suas ordens e instruções sobre assuntos administrativos, sempre
que possível, por intermédio do Agente
Fiscalizador;
f) providenciar .e remeter à erganízação competente, nas épocas próprias, as propostas para o Planejamento Orçamentário, referente aos
projetos e atividades pertinentes aos
programas de interesse da Unidade
Administrativa;
g) autorizar
despesas, inclusive
através de Suprimentos de Fundos,
quando necessário e nos termos da legislação em vigor, dentro dos recursos postos à disposição da Unidade
Administrativa';
h) autorizar as requisições de numerário destinado à Unidade Administrativa;
i) diligenciar para obter os recursos necessários, em pessoal e em material, para a boa marcha dos serviços administrativos da Unidade;
j) mandar incluir em folha de pa..
gamento os militares e civis que ro.
rem incluídos na Unidade Administrativa por motivo de transferência
ou outro qualquer;
l) mandar averbar
em folha as
consignações permitidas na legislação específíca.;

~o

ATOS DO PODER EXECmqvO

m) ordenar a organização de processos referentes a dividas de exercicios anteriores;
n) exercer constante vigilância SO~
bre a alimentação e o bem-estar do
pessoal da unidade Administrativa;
o) nomear as comissões necessárias
para:
(1) avaliação de preços;
(2) passagem de carga, transmissão de dinheiro e de outros valores;
(3) inquérito administrativo;
(4) retirada do material das embalagens;
(5) exame de material a receber;
(6) exame de material em mau es-

tado;

(7) exame de material disponível a
ser alienado ou permutado;
(8) exame de causas;
(9) arrolamento de material;
no: embalagem de material a re-

meter;

inventário;
(12) habilitação preliminar, ínscrtçãc em registro cadastral e [ulga.,
menta das licitações;
(13) outros fins legais.
p) fixar prazos para recolhimentos,
pagamentos e prestações de contas.
sempre que não estiverem fixados em
disposições legals ;
q) autorizar que a banda de música toque em festas e atos que não
tenham caráter político.
2) Quanto a aquisições e execução
de obras e serviços:
a) estabelecer as condições
para
as licitações,dentro das normas gerais fixadas pela legislação especifica e por este Regulamento, pelas
decisões do Ministro da Aeronáutica
e por orientação especifica das organizações técnicas competentes;
b) estabelecer o Justo
valor das
cauções para garantia de fornecimento de material ou da realização
de obras ou serviços, quando não houver estipulação legal para o seu cálculo;
c) assinar, com as partes, contratos,
ajustes, acordos ou obrigações, lavrados na forma da legislação em vigor;
â) examinar os orçamentos de despesa referentes à aquisição de material ou à execução de obras ou serviços, custeadas pela Unidade Admlnistrativa;
e) providenciar os pedidos de material destinados à Unidade Admt,
nistrativa ou ao seu pessoal.
j) autorizar a aquisição de mate,
ríal, nas organizações industriais e
comerciais do Estado, bem como a
sua recuperação, de conformidade
(11)

com as instruções que regularem as
relações das diversas Unidades Administrativas com aquelas organizações;
g) aplicar as devidas penalidades
administrativas aos concorrentes, fornecedores, executores de obras e serviços e outros contratantes, quando
faltosos;
h) intimar os concorrentes, fornecedores, executores de obras e serviços e outros contratantes a completarem as cauções diminuidas pela aplicação de penalidades;
i) autorizar o levantamento dos depósitos e das cauções dos fornecedores, executores de obras e serviços e
outros contratantes, quando desobrigados dos compromissos assumidos;
j) não permitir, em qualquer hipótese, o fracionamento da quanti.,
dade de material ou viveres a serem
comprados, ou do serviço ou obra a
ser encomendado, com o objetivo de
modificar as modalidades de licitação
previstas neste Regulamento.
3) Quanto a descontos:
a) determinar que todos os descon,
tos sejam publicados no Boletim Interno;
b) fazer carga nos
responsáveis
para desconto nos respectivos vencimentos, das importâncias que devam
indenizar em face da legislação vigente;
c) mandar
descontar dos vencimentos de seus subordinados as
importâncias destinadas a manuten.,
ção de familia,
em cumprimento de
sentença judicial;
d) fornecer carta de fiança para
aluguel de casa, a ser ocupada pelos
seus subordinados, desde que o desconto mensal fique enquadrado nos
limites legais;
e) mandar descontar nos vencimentos de seus subordinados, na forma
da legislação vigente, os descontos internos.
4) Quanto a escrituração:
a) certificar-se dentro dos primeiros
trinta dias de seu Comando, do estado da escrituração e do material
da Unidade Administrativa, devendo
participar ao escalão imediatamente
superior, para as providências que se
fizerem necessárias, as írregulartdades que acaso encontrar na gestão de
seu antecessor;
b) autenticar, de próprio punho ou
por chancela, os livros e as fichas.
cuja escrituração seja da alçada do
Agente Fiscalizador;
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c) inspecionar a escrituração
da
Unidade Administrativa para ccettü,
cer-se do estado em que se encontra;
d) providenciar e remeter às organizações proved?ras relatórios de
movimentaçao e Inventários de material, de acordo com as normas em
vigor;
e) providenciar e remeter à organização competente, a documentação
referente ao registro e controle do
patrimônio imobiliário da Unidade
Administrativa, de acordo com as
normas em vigor;
j) diligenciar para que não haja
passagem de cargo, função ou comís,
são, sem que a carga dos dinheiros e
outros bens -esteja certa e em ordem
e a respectiva escrituração, em ordem e em dia;
g) declarar em Boletim Interno,
quando tiver de passar o cargo, que
° transmite com toda a escrituração
em ordem e em dia, ou em que estado
for, para o que se louvará nas partes
ou informações escritas dos respectivos responsáveis.
5) Quanto ao expediente:
a) assinar os documentos de natureza administrativa de sua inteira
competência;
b)
corresponder-se, diretamente,
com as autoridades militares e civis,
sobre assuntos de natureza admtnía,
trativa, desde que tais assuntos não
exijam a intervenção dos escalões superiores;
c) dar fé à assinatura de seus subordinados, quando tal formalidade for
exigida, para que os documentos por
eles assinados possam produzir os necessários efeitos;
d) despachar
ou informar, com
presteza, os requerimentos e processos
que dependerem de sua decisão ou do
seu pronunciamento;
e) prestar as informações e os es~
clarecimentos que forem de direito;
f) organizar e remeter, nas épocas
próprias, os relatórios que devam ser
apresentados pela Unidade Admínistrativa;
g) mandar certificar o que for de
direito, no que tiver sido requerido;
h) dar os atestados que lhe forem
pedidos, na forma da lei;
i) mandar
arquivar os processos,
documentos e demais papeis já solucionados;
1) restituir os requerimentos que
não estejam em ordem;
l) comunicar, simultânea e imediatamente, às Organizações
Centrais
(provedora de numerário, encarre-
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gada da pensão e da movimentação
e registro do pessoal), o falecimento
do servidor militar ou civil;
m'j mandar publicar em Boletim
Interno os óbitos verificados entre o
pessoal;
n) zelar para que os subordinados
mantenham em dia as suas declarações de beneficiários para habilitação à Pensão Militar, fazendo o envio das mesmas à Organização competente;
o) remeter à Organização competente a informação sobre a fixação
de residência dos militares que, servindo na sua Unidade Administrativa,
passem à condição de inatividade.
6) Quanto à
movimentação de
bens:
a) providenciar a publicação,
em
Boletim Interno da Unidade Administrativa, de tudo que importe em
receita e despesa para a União, bem
como o movimento do material carga
e, ainda, as demonstrações relativas
a prestações de contas;
b) prever as necessidades materiais
da Unidade Administrativa e tomar
as providências sobre o seu provi,
mento;
c) fixar as quantidades, máximas
e mínimas, de material que deva existir em depósito, quando esta providência não constitua atribuição de
outra organização;
d) requisitar. das organizações in,
dustriais do Estado, pelos trâmites
regulamentares, o conserto e reparação de qualquer material, desde que
isso não implique em indenização;
e) autorizar na forma das disposições em vigor, o necessário fornecimento de material;
1) autorizar transferências de carga
de material entre subunidades ou
frações da Unidade Administrativa,
de acordo com as necessidades do
serviço;
g) autorizar o emprego do material
de mobilização, de acordo com as
circunstâncias e segundo as ordens
especiais emanadas das Organizações
de Alto Escalão;
h) mandar descarregar, da Unidade
Administrativa, o material ímprestá;
vel, extraviado, inutilizado ou transferido para outra Unidade Admlníetratíva, na forma das disposições aplicáveis;
i) fixar, em Boletim Interno, a importância máxima em dinheiro que
possa ser conservada em cofre da
Unidade Administrativa;
i) comunicar aos estabelecimentos
bancários em que a Unidade Administrativa possua conta, as alterações
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havidas de Agentes da Administração que devem assinar cheques; no
caso da 'própria substituição, essa CO~
municaçao deve ser assinada pelo
mesmo, remetendo, juntamente com
o seu abono, o autógrafo do substi-

tuto:

1) assinar, na qualidade de ordenador de despesa e de acordo com as
normas e procedimentos em vigor, os
documentos de despesa e outros, da

Unidade Administrativa;

m) assinar, na qualidade de orde,
nador de despesa, juntamente com o
Gestor de Finanças, os cheques emitidos para movimentação da conta

bancária da Unidade Administrativa;
n) interessar-se para que o pagamento devido a seus subordinados
seja efetuado sem atraso;
O) ordenar os pagamentos, publicando suas ordens em Boletim Interno, quando for o caso;
p) mandar adiantar, dentro dos limites previstos:
(1) as diárias de alimentação e as
de pousada àqueles que tiverem de
se afastar da Unidade Administrativa em objeto de serviço, observado
o prescrito na legislação em vigor;
(2) os vencimentos e outros quantitativos a que fizerem jus, aos transferidos, aos matriculados em Escolas
e outros em situação similar.
q) resolver os casos de remuneração de militares, civis e pensionistas,
que estejam dentro de sua alçada;
rJ providenciar para que o pagamento dos aluguéis e outros sejam
efetuados precisamente nos locais e
datas previstos nas cartas de fiança,
contratos, convênios ou ajustes, sendo
válido, também, o pagamento por
meio de depósitos bancários, diretamente na conta dos interessados.
7) Quanto à responsabilidade:
a) proceder ao balanço do cofre da
Unidade Administrativa por ocasião
da Reunião da Administração em que
se fizer a prestação de contas mensal, e sempre que julgar necessário;
b) inspecionar
os diversos materiais em depósito para certificar-se do
estado em que se encontram;
c) remeter às organizações competentes, nas épocas devidas, as presta,
ções de contas, os inventários, os mapas, as relações e outros documentos
necessários a essas organizações;
d) responsabilizar
imediatamente
o agente que não transmitir certa e
em ordem a carga dos dinheiros e outros bens, assim cama em ordem e
em dia a respectiva escrituração;
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e) comunicar ao
escalão superior
imediato qualquer irregularidade ou
falta no serviço e apontar os respon,
sáveís, sempre que as providências de
ocasião não sejam de . sua alçada;
j) determinar a abertura de sindicância, inquérito administrativo ou
inquérito policial-militar para 05 ca;
sos resultantes de Infringência deste
Regulamento, observada a gravidade
e circunstâncias da ocorrência em
pauta;
. g). designar os encarregados
de
sindicâncias e inquérito policial-militar. e as comissões para inquérito
administrativo, no caso de servidor
civil;
h) imputar ao Estado os prejuízos
causados por motivo de força maior
comprovada. bem assim os que resul.,
tarem da exclusão de praças em virtude de moléstias contagiosas ou de
falecimento;
i) dar início ao processo de dívida
ativa. para os prejuízos não ressarcidos em virtude da exclusão ou da ex,
pulsão de militares, em face de sua
conduta, bem assim como no interesse de ordem pública ou de serviço;
j) solicitar permissão ao escalão
superior para excluir as praças cuja
permanência nas fileiras para indenizar danos lhe pareça contrária aos
interesses da Unidade Administrativa,
dando início, se concedida a permissâo, ao respectivo processo de dívida
ativa;
j) mandar publicar em boletim a
necessária declaração, ressalvando a
responsabilidade dos Agentes da Ad~
ministração que para este fim, tenham ponderado na forma deste Regulamento;
m) zelar para que o Gestor de Ví.,
veres mantenha em estoque mercadoria suficientemente diversificada,
para alimentar o efetivo, em situação
de emergência, durante, no mínimo,
uma semana, sem poder contar com
suprimento externo;
n) não permitir a existência de Serviços Reembolsáveís, onde a iniciativa privada tenha condições de dar
o atendimento necessário;
o) zelar para que o Vale de Ração,
básico para o Serviço de Subsistência,
chegue ao seu destino em tempo útil.
SEÇÃO 2

Do Agente Fiscalizador

Art , 31. Ao Agente Fiscalizador, as,
seseor do Agente Diretor nos assuntos
referentes a Orçamentaçâo, Administração Financeira, Contabilidade e
Auditoria da Unidade Administrativa,
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além de outros deveres, cabe especialmente:
1) Quanto à administração em ga,
ral:

a) coordenar, impulsionar e físcalizar os serviços administrativos da
Unidade, conformidade com a legislação em vigor e as instruções do
Agente Diretor;
b)cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Agente Diretor;
c) formular instruções claras e precisas sobre o serviço administrativo
da Unidade, dentro das ordens gerais
existentes;
d) dirimir as dúvidas ou contestações que houver entre os diferentes
agentes executores, ressalvado o recurso para o Agente Diretor;
e) diligenciar para que não haja
atraso nos pagamentos, nas .presta.,
çôes de contas, nas passagens de
carga, nas remessas de bens e valores e na escrituração de cada gestor;
j) conferir e autenticar com o
"Conferido" e a sua rubrica, todos
C6 documentos que importem em receita ou despesa, carga ou descarga,
demonstrações e outros documentos
de administração, depois de reconhe,
cer que não houve violação de disposições legais referentes ao assunto;
g) propor ao Agente Diretor:
(1) o pessoal para constituir as diversas Comissões previstas neste Regulamento;
(2) o pessoal necessário ao seu serviço.
2) Quanto à aquisição:
a) definir as condições para as licitações, de acordo com as normas
gerais traçadas pela legislação em vigor e por este Regulamento e C0m
as determinações do Agente Diretor;
b) promover a expedição de cartasconvite para licitações, por quem de
direito;
c) promover a publicação de e ittais para tomadas de preço e concorrência e outros de natureza administrativa, quando for o caso;
d) fiscalizar os recebimentos de
materiais e víveres, adquiridos no comércio ou recebidos das organizações
provedoras, das obras executadas e a
prestação dos serviços ajustados.
3) Quanto à escrituração:
a) orientar os serviços de c-ontabilidade financeira, patrimonial e de
custos, da Unidade Administrativa;
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b) assinar os termos de abertura,
de encerramento e outros referentes
aos livros ou às fichas de escrituração de natureza administrativa que
estiverem a cargo do Agente Executor
ou Auxiliar da Administração;
c) rubricar os livros e as fichas de
escrituração utilizados por outros
Agentes;
d)
exercer constante físcalízacãc
para assegurar a boa execução dos
serviços administrativos afetos a cada
agente da Administração;
_e) examinar a exatidão nas operaçoes registradas nos livros e nas fichas a cargo de cada agente da administração;
j) verificar periodicamente se o
material e os valores existentes C0rrespondem aos registrados na escrituração dos diversos responsáveis ;
g) diligenciar para que a escrituração dos diversos agentes da administração esteja sempre em ordem e em
dia:
h) velar para que os documentos
e as prestações de contas que a Urudade Administrativa tenha de enviar
às organizações competentes, Jejum
remetidas nos prazos determinados e
apresentadas em perfeita ordem, observadas as prescrições -legais ;
i) supervisionar a escrfturaçâo analítica de todo o material carga da
Unidade Administrativa e diligenciar
para mantê-la em ordem e em dia,
caso não haja, na Unidade Administrativa, o Gestor de Registro para
isso especificamente designado.
4) Quanto ao expediente:
a) preparar a correspondência relativa ao seu serviço e que deva ser
assinada pelo Agente Diretor;
b) levar a despacho do Agente Diretor o expediente de natureza administrativa sobre assuntos de sua competência e que deva ser centralizado;
c) receber os documentos referentes
a assuntos de sua competência e, depois de apreciá-los, distribuir os que
devam ser estudados e informados ou
cujas providências sejam atribuição
de outros setores ou escalões da Unidade Administrativa;
d) estudar e dar parecer sobre 05
documentos que lhe forem encaminhados pelo Agente Diretor;
e) assinar a correspondência Interna que lhe for cometida pelo Agente
Diretor;
f) conferir e assinar os inventários,
os mapas e as relações totalízadoras.
referentes ao patrimônio a cargo da
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Unidade Administrativa e que tenham que ser enviados às organizações competentes;
g) organizar e apresentar, nas épocas próprias, os relatórios de sua alçada;

h) redigir ou coordenar a matéria
para publicação em Boletim Interno,
no que se referir a assuntos admlnístratívos de sua alçada;
i) confeccionar e assinar, com base
em dados extraídos do Boletim In';'
terno, todos os Aditamentos ao mesmo, que envolvam assuntos relativos
ao saque da remuneração dos militares, civis e pensionistas.
5) Quanto à movimentação de
bens:
a) ter conhecimento da nomenclatura do material permanente da Unidade Administrativa e saber Identificá-lo convenientemente;
b) examinar os pedidos de material
e de recursos financeiros feitos por
frações destacadas da Unidade Administrativa e propor os fornecimentos
de material e os suprimentos de fundos se for o caso, necessários àquelas
frações;
c) organizar e assinar as relações
de material distribuído às di versas
dependências da Unidade Administrativa quando não houver responsável
direto e permanente pelo mesmo;
d) assistir, sempre que lhe parecer
conveniente, à saída, para qualquer
fim, de material dos depósitos da
Unidade Administrativa;
e) controlar as entradas de material, inclusive víveres, adquiridos do
comércio ou recebido de organizações
provedoras e as suas saídas, para ser
fornecido ou consumido pela Unidade
Administrativa:
j) fiscalizar a correlação entre o
material retirado dos depósito': e a
sua utilização;
g) promover as publicações em Boletim Interno, dos resultados de conferências de carga dos diversos agentes;
h) propor ao Agente Diretor:
(1) as quantidades máximas e ITÚnímas dos diversos estoques de material e de víveres;
(2) o limite máximo de numerário
que poderá ser conservado em cofre
da Unidade Administrativa.
i) fiscalizar a aplicação dos dinheiros a cargo da Unidade Administrativa e dos suprimentos de fundos '9.11torlaados pele Agente Diretor para

serem aplicados no interesse da mesma;
i) fIscalízar o recolhimento à organtzaçâo ba- I'ári? em que a Un'dade
Administrativa mantiver conta, das
importâncias recebidas pela mesma;
1) promover a publicação em Boletim interno da unidade Administrativa, de tudo o que importe em
receita e despesa para a União, bem
como o movimento do material carga
e, ainda, as demonstrações relativas
às prestações de contas;
m) regular os pagamentos 2, serem
feitos pela Unidade Adminístratíva,
de modo que facilite esse serviço;
n) diligenciar, quando o pagamento
estiver a cargo da Unidade Administrativa, para que as contas processadas sejam pagas sem demora, com
ordem preferencial da mais antiga sobre a mais moderna;
o) exercer rigorosa fiscalização s,')bre os pagamentos relativos aos descontos a favor de terceiros, de forma
que as respectivas importâncias nào
fiquem em depósito além de oito dias
após efetuado o desconto correspondente;
p) providenciar para que sejam remetidas às organizações competentes
e sem demora, as contas processa-tas
cujo pagamento esteja a cargo das
mesmas;
q) fiscalizar os pagamentos e os
fornecimentos efetuados pelos respecti vos gestores;
r) assistir, mensalmente, ao balanço dos víveres existentes nos depósitos da Unidade Administrativa;
s) verificar os balanços mensais de
víveres (entradas. saídas, passagens)
em confronto com os elementos de
sua escrituração e conferir o Balancete Mensal do Serviço de Subsistência:
t) verificar os balanços trimestrais
do Reembolsável e outras dependências comerciais da Unidade Administrativa e tomar as providências cabíveis para assegurar-lhes uma gestão
eficiente;
u) controlar os recebimentos de
valores que devam ser quitadas pelo
Gestor de Finanças.
6) Quanto à responsabilidade:
a) assessorar o Agente Diretor nos
exames, nas fiscalizações, nas inspeções e nas verificações que tenha de
realizar;
b) verificar, sem prévio aviso, e
pelo menos uma vez por trimestre, o
estado de conservação do material em
depósito, dístrlbuído para o serviço
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ou em uso pelo pessoal, e comunicar
ao Agente Diretor qualquer falta ou
irregularidade encontrada, com a declaração do nome do responsável àireto;
c) examinar periodicamente a ccncordâncía entre o pessoal constante
das folhas de pagamento e o axistente nas diferentes dependências da
Unidade Administrativa, a fim de verificar não somente a correção numérica e de identidade mas, também,
os desajustes de funções;
d) verificar que a legislação e normas em vigor sejam observadas fielmente na realização de todos -is atos
e fatos administrativos, assessorando,
diretamente o Agente Diretor para
este fim e comunicando-lhe qualquer
irregularidade que constatar;
e) comunicar ao Agente Diretor as
irregularidades ocorridas nos cervícos
que lhe estejam afetos, sempre qUE" as
providências para saná-las escapem
às suas atribuições;
1) dar, por escrito, imediato conhecimento ao Agente Diretor, quardo
algum agente passar a respectiva catga ao substituto e ela não esteja em
ordem e em dia;
g) solicitar ao Agente Diretor, sempre que se tornar necessário, a tomada de contas dos responsáveis;
h) requisitar ao Agente Diretor,
sempre que for preciso, a presença
de técnicos para a realização de exames especializados;
1) fazer com que chegue [ia Serviço de Subsistência, com antecedência mínima de 24 horas, o Vale de
Ração, por ele conferido, e que servirá de base ao consumo de gêneros
do dia a que se referir.
SEÇÃO 3

Dos Agentes Executores
1. Gestor de Finanças
Art. 32. Ao Gestor de Finanças.
na qualidade de agente responsável
direto pelos dinheiros e valores a
cargo da Unidade Administrativa,
além de outros deveres, compete especialmente:
1) Quanto aos descontos, sempre
publicados em Boletim Interno:
a) averbar as consignações -equeridas e autorizadas pelo Agente Diretor, de conformidade com a legislação em vigor, respeitando sempre
a ordem cronológica de entrada das
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petições ou dos processos correspondentes;
b) descontar dos vencimentos dos
militares e civis, na forma da legislação vigente, as importâncias destinadas:
(1) Contribuição para:
~ a Pensão Militar ou correspondente para servidores civis;
- a Fazenda Nacional quando fixado em lei.
(2) Indenizações:
- à Fazenda Nacional, em decorrência de divida;
- pela ocupação de próprio naclonal .
(3) Consignações para:
- pagamentos a favor de entidades
consideradas consignatárias nos termos da legislação em vigor;
- cumprimento de sentença iudtcíal para manutenção de família;
- serviços de assistência social do
Ministério;
- pagamento de aluguel de casa
para residência do consignante;
- outros fins, de interesse 'ia Mínístérío e segundo ato baixado :;',0\0
Ministro.
c) providenciar sobre a efetivação
dos descontos legalmente autorizados.
2) Quanto à escrituração.
a) submeter os livros e mais peças
da escrituração à rubrica do Agente
Fiscalizador, sem o que não serão considerados legais;
b) ter sob sua responsabilidade toda
a escrituração de sua competência
concernente a remuneração de militares e civis, bem como o pagamento
de pensões;
c) manter a contabilidade dos recursos financeiros a cargo da Unidade Administrativa, fazendo observar
em sua escrituração as normas e os
modelos em vigor;
d) incorporar aos diferentes títulos
do balancete e às respectivas contas
correntes, as receitas que lhe são próprias;
e) manter o registro sistemático das
despesas empenhadas à conta dos recursos financeiros da Unidade Administrativa;
j) manter o registro dos valores correspondentes a apólices ou a títulos
da dívida pública que tenham de ser
recebidos como caução para garantia
de contrato ou fornecimento;
g) examinar atentamente todos os
documentos que tiver de assinar, informar, quitar, ou pagar, para se certificar que os mesmos estão em ordem;
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h) assinar todos os documentos de
receita, despesa e outros, que lhe couberem na forma das disposições em

vigor;
i) .manter em dia as alterações que
interessem à remuneração de militazes e civis, bem como pagamento de
pensionistas da Unidade Administrativa;
j) organizar e manter em dia as fichas financeiras individuais, classificadas por ordem alfabética e separadas pelos postos, graduações ou categorias;
l) manter os livros de escrituração
sob sua guarda. em local presumivel-

mente capaz de impedir o furto e o
dano por sinistro;
m) coletar os dados necessários, de
acordo com e regulamentação específica, para alimentar o Sistema de
contabilidade de Custos.
3) Quanto ao expediente:
a)
prestar esclarecimentos e dar
parecer sobre assuntos referentes às
finanças da Unidade Adminístrativa,
à remuneração de militares e civis, às
consignações e descontos, bem como
ao pagamento de pensões;
b) preparar a correspondência que
interessar ao seu serviço e que deva
ser assinada pelo Agente Diretor;
c) expedir guias de vencimentos ao
pessoal que por motivos de transferêncía ou outro qualquer, deixe de receber os vencimentos pela Unidade
Administrativa;
d) organizar o relatório anual de
sua dependência e outro qualquer que
lhe tenha sido determinado;
e) propor 2.0 Agente Fiscalizador o
pessoal necessário ao seu serviço.
4) Quanto à movimentação de bens:
a) receber, diretamente ou através
de crédito na conta corrente bancáTia, todo e qualquer recurso financeiro destinado tanto à Unidade Adrmnistrativa quanto ao pessoal, dandolhe, a seguir,
conveniente destino;
b) arrecadar as receitas da Unidade Administrativa e as rendas que
'pertencem 2.0 Estado, de conformidade com a legislação vigente;
c) dar quitação de todos os valores
e de todas as importâncias que lhe
forem entregues para qualquer fim;
d) organizar as requisições de numerário previstas pelas normas em
vigor, para a Unidade Administrativa;
e) recolher ao cofre dinheiros e valores que tenham de ficar na Unidade
Administrativa;
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j) ajustar as contas do pessoal militar ou civil que tenha de deixar a
Unidade Administrativa COm destino
a outra, ou que se ausente em comiasão;
g) promover a elaboração das folhas de pagamento, das folhas de descontos legais e dos cheques de pagamento para o pessoal da Unidade Administrativa ou, no caso de estar
apoiado pelo CPD, promover as alterações das vias analíticas correspondentes ao pagamento do pessoal da
Unidade Administrativa;
h) utilizar a rede bancária para os
pagamentos que deva realizar, de
acordo com a legislação em vigor, extraindo e assinando os cheques, repasses, sub-repasses ou ordens bancárias emitidos contra o banco em que
a Unidade Administrativa tiver conta:
i) efetuar o pagamento das contas
de materiais, víveres, obras e serviços
que estiverem revestidas das formaüdades legais e devam ser pagas pr-Ia
Unidade Administrativa, usando de
preferência o sistema de pagamento
por depósito bancário na conta corrente da- firma fornecedora;
j) entregar, mediante documentação
adequada, os suprimentos de fundos
que forem autorizados pelo Agente
Diretor, observada a legislação em
vigor;
l) exigir, no ato do pagamento ou
entrega de recursos Iínancelros a respectiva quitação e comprovação da
identidade de quem tiver de SUbSC1"Cvê-la;
m) remeter à organização competente as rendas do Estado que tiverem sido recolhidas pela Unidade
Administrativa i
n) recolher à organização competente as importâncias que se rererirem à remuneração não reclamada
depois de decorridos seis meses;
o) remeter. recolher ou pagar a
quem de direito, dentro do prazo máximo de oito dias. após seu recolhimento ou desconto. as ímportâncías
que devam ter aqueles destinos:
p) depositar
no estabelecimento
bancário em que a unidade Adminlstrativa tenha conta. com a devida
presteza, as importâncias recebidas e
que devam ficar no cofre.
q) comunicar ao Agente Fiscaliza..
dor, em partes minuciosas e de numeração própria, todos os receblmentos e pagamentos vinculados à UnI·
dade Administrativa, para publicação
em Boletim Interno, colecionando, separada e cronologicamente, as res-
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pectivas cópias autenticadas com a
rubrica do referido Agente.
5) Quanto à responsabilidade:
a) organizar os balancetes de prestação de contas da Unidade Administrativa, de acordo com as exigências
legais;
b) organizar a demonstração doa
valores e dinheiros a seu cargo, a ser
apresentada em reunião da Administr~ão para prestação de contas ou em
outras ocasiões em que se fizerem ne~
cessártas ;
c) diligenciar
no sentido de que
suas prestações de contas tenham lugar dentro dos prazos estabelecidos,
providenciando para que os balancetes e documentas correspondentes às
mesmas, sejam remetidos às organízaçôes competentes, de acordo com aR
normas em vigor e dentro dos prazos
fixados;
d) apresentar ao Agente P'Iscaüaador, em tempo, os balancetes de preatação de contas e todos os documentos que por ele devam ser verificados
e conferidos;
e) apresentar as prestações de contas e os documentos de sua responsabilidade em perfeita ordem i
f) apresentar, sempre que lhe for
pedida por autoridade competente,
demonstração minuciosa dos recursos
da unidade Administrativa e nas
despesas empenhadas por esses rectn ~
50S;
g)

conservar em cofre o numcrano
estipulado pelo Agente Díretor.. cujo
limite fixado não deve ser excedido;
h) manter em arquivo uma via dos
balancetes da prestação de contas da
Unidade Administrativa;
i) organizar, em época e de acorde
com as normas fixadas, o balanço de
encerramento do exercício financeiro,
remetendo a documentação corres..
pondente às organizações competentes.
rigorosamente dentro dos prazos fixados e com total observância da legíaIação e normas vigentes sobre o assunto;
1) ter em ordem e em dia a escrl ~
turaçâo da gestão das finanças da
Unidade Administrativa sendo de sua
responsabilidade as irregularidades
encontradas em qualquer fiscalização
ou inspeção;
l) diligenciar para que todos os che..
ques emitidos pela sua Unidade, sejam cobrados no prazo máximo de 60
dias, cabendo-lhe apurar e explicar
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na prestação de contas as razões de
qualquer atraso.
m) cotejar, semestralmente,o pessoal constante em folha, com os relacionados nos registros do órgão
de pessoal da sua Unidade Administrativa;
n) responder aos relatórios de ve..
rificação dos balancetes da sua Unldade Administrativa. feitos pelas organizações encarregadas, dentro do
prazo de dez dias úteis, após o rece..
blmento .
2. Gestor de material

Art. 33. Ao Gestor de Material, na
qualidade de principal responsável
pelo recebimento, estocagem e dístrtbuição de peças de fardamento, material de campanha, expediente, limpeza, móveis, utensílios de escritório
etc., bem como de todo o material
adquirido pela Unidade Administrativa, exceto o destinado ao Serviço
de, Aprovisionamento e Reembolsá vel,
alem de outros deveres, compete especialmente:
1) Quanto à escrituração:
a) encarregar-se
da escrituração
analítica de todos os bens sob sua
responsabilidade;
b) submeter as
fichas e demais
peças da escrituração a seu cargo
à rubrica do Agente Fiscalizador.
sem o que não serão consideradas
legais;
c) escriturar, nas fichas próprias, o
material entrado nos seus depósitos
ou deles saído.
2) Quanto ao expediente:
a) prestar esclarecimentos e dar parecer sobre assuntos de sua inteira
competência:
b) informar devidamente, antes. de
ser submetido a despacho, os pedidos
de material a ser fornecido;
c) preparar a correspondência de
interesse do serviço e que deva ser
despachada pelo Agente "ureter:
d) propor ao Agente Fiscalizador
tudo quanto julgar necessário. no
âmbito do seu serviço, para beneftCIO da Unidade, como sejam, aqulsições, cargas, descargas, recuperações, balanços, arrumaçôes ;
e) propor ao Agente Fiscalizador o
pessoal necessário ao serviço;
j) organizar o relatório anual do
sua dependência e outros que sejam
previstos ou que lhe sejam determtnados;
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17) fazer os pedidos de material e
os de obras e serviços, de interesse

da sua dependência;
3) Quanto à movimentação de bens:
a) estar a par da nomenclatura do
material empregado na Aeronáutica e

saber identificá-lo convenientemen-

te;

b)

manter em ordem os depósitos

sob sua responsabilidade;

receber todo o material que lhe
for apresentado por ordem superior.
conferindo-o com os documentes res~
pectivos, exceto quando se tratar de
material inservível, destinado a alieC)

nação;
d) solicitar providências do Agen-

te Piscalízador a fim de que toao
recebimento de material que exija
um conhecimento especializado, seja
assistido por um técnico;
e) dar quitação de todo material
recebido;
j) exigir quitação do material quo

sair de sua responsabilldadc:
g) marcar convementemente.o material permanente a ser distrfbutdo
pela sua dependência;
h) entregar, mediante pedido llevidamente legalizado, o material destinado aos diversos agentes da administração;
i) dirigir o acondicionamento
ao
material que deva ser remetido a
qualquer fração da Unidade Administrativa ou a outro destino. incluindo, no volume, a lista de seu
conteúdo;
1) enviar com presteza, ao dostmc,
qualquer guia de remessa;
4) Quanto à responsabilidade:
a) apresentar, em perfeita ordem,
os balanços, inventários de material
e outros documentos de sua .esponsabilidade;
b) levar Imediatamente, 3D conhecimento do Agente Fiscalizador, estragos ou avarias de qualquer matenat. que esteja sob sua guarda, prestendo os necessários esclarecimentos:
c) verificar,
qualitativamente
e
quantitativa mente, o material e constatar a execução correta dos serviços
e obras cujo exame para aceitação
lhe seja afeto, antes de certificar ou
quitar os documentos correspondentes, para o seu recebimento pela Unidade Administrativa;
d) certificar,
nos documentos de
despesas correspondentes, .3, entrada
de material na Unidade Administra-
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tiva e a prestação de serviços ou
cução de obras que não devam
especificamente, certificados por
tros agentes da administração;
e) participar das revistas de
formes.
5) Quanto aos serviços:

exeser.
ouuni-

A) Transportes

ter a seu cargo os meios de
transporte de superfície da Unidade
Administrativa, quando não houver
organização ou agente próprio para
esse serviço;
b) encarregar-se da escríburação referente ao material carga do serviço
de transporte de superfície e do controle de combustíveis e lubrtficantes
para operação das viaturas existentes,
quando não houver organização ou
agente próprio para esse serviço.
a)

B) Suprimentos Individuais
a) encarregar-se
da escttturaçâo
pertinente a fardamento, cquípamento e outros materiais semelhantes, de
'\.1S0 individual;
b) cuidar, assiduamente, de todo o
serviço relativo a esse provimento, na
medida das necessidades do pessoal
e observada a legislação própria;
c) organizar e manter em dia as fichas tndívidue.ís de distribuição de
material, para registro de responsahilidade dos respectivos detentores;
d) prestar mformações sobre o serviço relativo a provimentos individuais;
e) prestar
contas do fardamento
distribuído às praças, de conformidade com as disposições em vigor;
/) remover, para lugar seguro, a
roupa de cama, fardamento, o equipamento e outros objetos deixados
pelas praças declaradas ausentes ou
desertoras, e ainda pelas etue falecerem, para destino conveniente r-pós
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Inventariados:

g) solicitar descarga para o material avariado, inutilizado ou que deva ser destruído, com esclarecimento
das causas.

3) Gestor de Víveres

Art. 34. Ao Gestor de Víveres.
como encarregado da alimentação do
pessoal da Unidade Administrativa,
além de outros deveres, cabe especialmente;
1) Quanto à alimentação:
a) dirigir o Serviço de Subsistência do pessoal da Unidade Adminis-
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trativa, de _acordo com os preceitos
a legislaçao vigentes;
e b) apresentar ao Agente Piscaliza1 r em tempo hábil, propostas para
(.0c~rdápiO a s~r servido, procurando
o f recer sugestões que perrnítam va0, e
çãO na alimentação do pessoal da
r~~lldade Administra~iv~,. bem como
eu balanceamento dIetetlco;.
5 ) fiscalizar todos os serviços reC'anados com a alimentação do
laci50al bem como zelar pela díscis
Ple:
p ína ;05 refeitórios, nas copas e nas
cozinhas;
. I
d) assistir, sen;pre que possrve e
mínimo de três vezes por se::na!1a.
nO s as refeições das praças, mcrut? d a em dias sem expzdiente.
síve

Quanto às aquisições:
) promover a realização. com a
a 'da antecedência, pelo agente resdevis a'vel das licitações referentes a
pon isíção, de víveres e ou t ros ar t'IgOS
aqu~cíficos do Serviço d~ Bubslstênesp e à prestação de serviços que inora s.sem ao seu setor de atividades,
ter~ando de padronizar as unidades
~~l aquisição, devendo util~zar ape~8;s
uelas que ofereçam maior possíbí~&.ade de conferência rápida e prectcu seja: o quilo, ? litro e~,a em~a'lagem fechada orlgmal de fábrica:
ab) providenciar, com. a necessária
ntecedênCla e. obedecida a legtslaa_ em vigor, os pedidos de viveres
çaooutros artigos específicos para o
~erviço de Subsistência, observa~do
rigorosam~nte os termos e condições
, licitaçao aprovada pelo Agente
~~retor para aquisição do material a
ser utilizado e, também, os hmrt~s
normas estabelecidas com relação
~os recursos financeiros. di;spo,niveis
ara o Serviço de subsístencta da
bnidade Admímstratívn.;
c) examinar quantttatdva e qual1t tlvamente os viveres e outros artt~s específicos para o SerViÇO de
~ubslstênCia que derem entrada na
UnIdade Administrativa, provídencia.ndo para seu recolhimento aos depósitos, após a verífícação do material recebido em confronto com a documentação da entrega apresentada;
dl certificar, nos documentos ~e
despesa correspondentes, o . recebimento de víveres e outros art,lg~s ~
pecíficos do Serviço _de Subsistência,
bem como a prestação de serviços
realizados em beneficio das atividades sob sua responsabilIdade;
e) eliminar
qualquer entrada de
viveres, exceto o pão, em hora fora
2)
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do expediente normal, permitindo assim sua presença no ato do recebimento;
j) solicitar ao Oficial-de-Dia que
assista o recebimento do pão, cuja
unidade de compra será, em qualquer
hipótese, o quilo.
3) Quanto à escrituração:
a) ter sob sua responsabilidade ao
escrituração de sua competência;
o) submeter a; fichas e demais pecas da escrituração referentes ao seu
serviço, à rubrica do Agente Fiscalizador. sem o que não serão consideradas legais;
c) confeccionar um Balancete Mensai, que deve ser apresentado na
prestação de contas da Unidade Administrativa, contendo todo o movimento do mês.
4) Quanto ao expediente:
a) prestar informações e dar pareceres sobre assuntos referentes ao seu
serviço;
b) preparar a correspondência quo
deva ser assinada pelo Agente Diretor;
C) propor ao Agente Fiscalizador o
pessoal necessário ao serviço, bem
como o que julgar conveniente para
melhorar a alimentação do pessoal da
Unidade Administrativa;
d) organizar o relatório anual relativo à sua dependência e outros que
sejam previstos ou que lhe sejam determinados.
5) Quanoo à movimentação de bens:
a) receber, guardar e conservar, nas
melhores condições, os viveres destinados ao pessoal da Unidade Administrativa;
b) receber todo o materIal destinado aos refeitórios, às copas, às cozinhas e outros setores de seu serviço,
zelando pela SUa guarda e conservação, observadas as disposições aplicáveis;
C) providenciar a distribuição dos
víveres para consumo diário, de conformidade com as tabelas vigentes o
cardápio aprovado e o Vale de Ração
do dia;
d) providenciar sobre a venda dos
resíduos do rancho, de conformidade
com as disposições vigentes.
6) Quanto à responsabilidade:
a) apresentar, em perfeita ordem.
os documentos de sua competência;
b) remeter, ao Agente Fiscalizador, para legalização e destino con-
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veníente, OS documentos relativos ao
seu serviço;
c) proceder no fim de cada mês,
assistido pelo Agente Fiscalizador, ao

balanço dos víveres existentes em depósito;
d)

recolher, semanalmente, median-

te, Guia, ao Gestor de Finanças, as
importâncias recebidas referentes à.

alimentação fornecida contra pagamento à vista;
e) comunicar ao Agente Físcaüzador todas as ocorrências referentes.
ao Serviço de Subsistência da Unida-

de Administrativa, prestando-lhe os
devidos esclarecimentos;
f) manter o estoque de viveres suficientemente diversificado e racionalizado, para alimentar o efetivo arranchado, em situação de emergência,
durante, no mínimo, uma semana e
sem poder contar com suprimento ex-

terno.
4. Gestor de reembolsávets

Art. 35. Ao Gestor de Reembclsávels, na qualidade de agente responsável pelo Serviço de Reembolsável da Unidade Administrativa, além
de outros deveres, cabe especialmente:
1) Quanto ao Serviço de Reembolsável:
a) dirigir o Serviço de Reembolsável da Unidade Administrativa, de
acordo com os preceitos e a legislação vigente;
b) apresentar ao Agente Fiscalizador a relação dos itens que devam
ser colocados à venda no Reembolsávelo
e) fiscalizar todos os serviços afetos ao Reembclsável, de modo a manter as instalações e os estoques compatíveis com a finalidade do mesmo.
2) Quanto às aquisições:
a) promover a realização, com ao
devida antecedência, pelo agente responsável, das licitações referentes à
aquisição de artigos de uniformes, viveres e outros itens específicos do
Serviço de Reembolsável. quando for
o caso; preferencialmente, as aquisições deverão ser feitas em produtor,
empresa ou representante comercial
exclusivo;
b) providenciar, com a necessária
antecedência e obedecida a legislação
em vigor, os pedidos de artigos de
uniformes, víveres e outros itens específicos do Serviço de Reembolsável,
cbservanuo rigorosamente os termo",
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e condições estabelecidos pelo Agente
Diretor para funcionamento do Reembolsá vel e, também, os limites e normas estabelecidos com relação aos recursos financeiros disponíveis para o
Serviço de Reembclsável da Unidade
Administrativa;
c) examinar quantitativa e qualitativamente o material e víveres específicos para o Serviço de Reemboteável que derem entrada na Unidade Administrativa, providenciando o
seu recolhimento ao depósito do Serviço de Reembolsável, após a verificação dos itens recebidos em confronto com a documentação de entrega
apresentada;
d) certificar
nos documentos ele
despesas correspondentes, o recebimento dos artigos específicos do Serviço de Reembolsável, bem assim
como a prestação de serviços realizados em benefício das atividades sob
sua responsabilidade.
.
3) Quanto à escrituração:
n) ter sob sua' responsabilidade a.
escrituração de sua competência;
b) submeter as fichas e demais peças de escrituração referentes ao seu
serviço, à rubrica do Agente Fiscalizador, sem o que não serão consideradas legais;
C) organizar um Balancete trimestral, contendo todo o movimento do
período', mostrando ° resultado obtido
e que deve ser submetido ao Agen'6e
Fiscalizador.
4) Quanto ao expediente:
a) prestar Informações e dar pareceres sobre assuntos referentes ao serViÇO;
b) preparar a correspondência que
deva ser assinada pelo Agen te Diretor;
c) propor ao Agente Fiscalizador o
pessoal necessário ao serviço;
d) organizar o relatório anual da
sua dependência e outros que sejam
previstos ou que lhe sejam determinados.
5) Quanto à movimentação de bens;
a) receber, guardar e conservar, nas
melhores condições, os itens destinados à venda no Reembolsá vel;
b) diligenciar
para que os itens
reembolsa veís tenham seus preços de
venda compatíveis com a finalidade
do Reembolsável, eliminando, preferenclalmente, as vendas que não sejam à vista.
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Quanto à responsabilidade:
apresentar em perfeita ordem,
os documentos de sua competência;
b) remeter, ao Agente Fiscalizador,
para legalização e destino conveniente, os documentos relativos ao seu serviço;
c) recolher mediante Guia, dentro
de 72 horas, ao Gestor de Finanças,
as importâncias relativas às vendas
diárias, à vista;
d) comunicar ao Agente F'iscaltaador todas as ocorrências referentes
ao Serviço de Reembolsável das Unidade Administrativa, prestando-lhe os
devidos esclarecimentos;
e) recolher todos 0.3 impostos previstos, de acordo com a legislação em
vigor.
5. Gestor de Liciiuçóes
Art. 36. Ao Gestor -de Licitações,
na qualidade de agente responsável
pela realização de Iicitaçôes. pela procura e pelo processamento para aquistçac de material, contratação de
obras e prestação de serviços para a
Unidade Administrativa, além de outros deveres, compete especialmente:
1) Quanto a licitações:
6)

a)

a) preparar, observada a legislação
em vigor, a documentação para as
licitações, visando à aquisição de ma-o
teria), de víveres, a realízaçêo de
obras e à prestação de serviços, bem
como à realização de alienação de
material, de interesse da Unidade Administrativa, que forem determinadas
pelo Agente Diretor;
b) providenciar a expedlçâo de eartas convite para licitação e a publicação de editais para tomadas oc
preço e concorrências, bem como a
dívulguçao que for julgada necessária para maior eficiência na realização de licitações, obedecida a lcgtslação em vigor;
c) providenciar o recebimento das
propostas decorrentes de qualquer
modalidade de licitação, obedecendo
rigorosamente às normas e legislação
em vigor e promovendo, dentro dos
prazos e nas datas estipuladas, a sua.
abertura com a presença do Agente
Diretor e Agente Fiscalizador ou pelas comissões para esse fim especificamente designadas;
d) providenciar para que os interessados sejam informados quanto ao
resultado das licitações.

2) Quanto a aquisições:
a) providenciar o preparo dos documentos de despesa para aquisição
de material, víveres ou realização de
obras ou serviços, cuja licitação t,e_
nha sido realizada e aprovada pelo
Agente Diretor, bem como para aquisição de material iu realizacâc de
obra ou serviço, para os quais : e.la
dispensada a licitação nos termos da
legislação em vigor, mas que tenham
sido ordenadas pejo Agente Diretor;
b)

providenciar

o

processarr.ento

dos documentos tanto para o empenho da despesa antes da aquisiçâ« do
material, víveres, ou do início da execução de obras ou serviços, como para
o pagamento, após serem devtdarr.ente certificados pelos agentes responsáveis quanto ao recebimento ou realização, respectivamente, de material,
víveres JU obras e serviços.
3) Quanto à escrituração:
a) ter sob sua responsabilidade a
escrituração de sua competência;
b) registrar, em livros próprios os
convênios, contratos, ajustes e outros
documentos hábeis, de compromissos
firmados pela Unidade AdministraUva.
4) Quanto ao expediente:
a) prestar informações e dar pareceres sobre assuntos referentes ao
seu serviço.
b) preparar a correspondência que
deva ser assinada pelo Agente DIretor;
c) propor ao Agente piscalraa.ror o
pessoal necessário ao serviço, bem ('Orno o que julgar conveniente para
maior eficiência no setor de licitações e compras da Unidade Administrativa;
d) organizar o relatório anual 1'8Iativo à sua dependência e outros que
sejam previstos ou lhe sejam determinados.
5) Quanto à responsabilidade.
a) executar o processamento das li.
citações de interesse da Unidade Administrativa, observando rigorosamente as normas e a legislação em
vigor;
b) providenciar, junto aos interessados pelos pedidos, para que as especificações de materiais, viveres,
obras e serviços, sejam apresentadas
com clareza e exatidão e ouvidos, previamente, os órgãos técnicos espectalízados, sempre que necessário;
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c) apresentar ao Gestor de Finanças os pedidos-empenho, a fim de ser

feita a dedução dos recursos necessários, à conta dos titulos a que C0r'responderem as despesas ordenadas,
antes da aquisição do material. de
víveres, ou do início da obra ou serviço, autorizado pelo Agente Diretor;
d) submeter, ao Agente Fiscalizador, para conferência, a documentação referente a material e víveres adquiridos e a obra e serviços reahza-

dos, após tê-la examinado em confronto com os pedidos-empenho emitidos, os quais devem estar devida-

mente certificados pelos agentes responsáveis.
6. Gestor de Registros

Art. 37. Ao Gestor de Registros,
além de outros deveres, compete 0'5pecialmente:
a)
encarregar-se da escrlturacão
analítica de todo o material permanente da Unidade Administrativa e
mantê-la em ordem e em dia;
b) manter controle efetivo sobre a
escrituração do material carga distribuído às diversas dependências da
Unidade Administrativa, através de
verificação permanente da exatidão
das publicações em Boletim sobre movimentação de material carga e seus
detentores;
c) promover, semestralmente, 'JU
nas ocasiões em que for determinado
pelo Agente Diretor, a comprovação
da situação da carga e sua escrit-uração, através de comunicação por €scrito dos respectivos detentores em
resposta à ordem publicada em Boletim Interno por sua iniciativa;
d)
manter o cadastro geral dos
imóveis (terrenos e edificações) da
Unidade Administrativa tanto 03 de
natureza
exclusivamente
militar
quanto os de natureza comum, sempre que não houver gestor ou gestores a quem caiba, especificamente, a
responsabilidade por esse registro;
e) providenciar o preparo da correspondência dos inventários, balanços, das relações totalizadoras, referentes ao patrimônio da Unidade Administrativa, inclusive no que diz respeito ao cadastro de imóveis quando
estiver a seu cargo, e que devam ser
remetidos para as organizações COmpetentes;
j) organizar e apresentar, nas epocas próprias, os relatórios de sua competência.

EXECUTIVO

7. Demais Agentes Executores

Art. 38. A qualquer Agente Executor, como coadjuvante da administração, assiste o dever de se interessar
pelo bom andamento dos serviços administrativos da Unidade, cabendolhe, dentro do âmbito das respectivas
atribuições:
1) Quanto à administração em geral:
a) estar em dia com as disposições
e as ordens relativas aos diferentes
assuntos administrativos;
b) diligenciar para executar, o melhor possível, todos os serviços que
lhe estejam afetos;
c) provídencíar para que os serviços da responsabilidade de seus auxiliares imediatos sejam executados
do melhor modo;
d) zelar pelo asseio e pela conservação do material e das dependências sob sua jurisdição;
e) passar mensalmente revista de
mostra. quando for comandante de
subunídade, para conhecer o estado
de conservação do fardamento (uniforme, calçado, roupa de cama e outros) , do equipamento e de outros materiais semelhantes distribuídos individualmente a seus subordinados
prestando, assim, uma assistêncià
efetiva a esse material.
2) Quanto à escrituração:
a) ter a seu cargo a escrituração
pertinente a sua função legal;
b I apresentar, em ordem. os documentos de sua responsabilidade.
3) Quanto ao expediente:
a) prestar esclarecimentos e dar
pareceres sobre assuntos administrativos de sua competência;
b) assinar os documentos de natureza administrativa de sua alçada;
c) processar qualquer documento de
sua competência;
d) organizar o relatório anual que
lhe disser respeito, e outros que lhe
foram determinados.
4) Qllanto à movimentação de
bens:
a) pedir, pelos trâmites legais. o
material necessário ao seu serviço;
b) só entregar os bens confiados à
sua guarda, com ordem formal para
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isso, exigindo, nesse caso, o competente recibo.
5) Quanto à responsabilidade:
a) comunicar ao seu chefe imediato, por escrito, as ocorrências que se
relacionarem com ° numerário, o material ou viveres sob sua guarda;
b) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as ordens
emanadas de autoridades competentes.
Art. 39. Ao Gestor, cujas atividades
específicas abrangem mais de uma
das modalidades previstas nesta Seção competem as atribuições referentes a cada uma dessas modalidades, naquilo que lhe for aplicável.
§ 1Q Quando, em uma Unidade Administrativa, houver mais de um Gestor com alçadas semelhantes, o mais
graduado ou mais antigo assumirá as
responsabilidades inerentes à centráIizaçâo que se fizer necessária.
§ 2.° No caso do Regulamento de
uma organização vir a determinar o
desdobramento de funções de um
Gestor, deverá, constar taxativamente
do mesmo ato a indicação das atribuições que competirão aos gestores
"interessados.
SEÇÃO 4

Auxiliares de Administraçâo

Art. 40. Os Auxiliares de Admtmstração, embora sem encargos adrmrrístratívos especificamente definidos
em Regulamento ou legislação própria, participam da responsabilidade
'Correspondente às atribuições que lhes
forem especificadas pelas autoridades
competentes.
parágrafo único. São consideradas
como Auxiliares de Administração, todos os militares e civis da Organização, não enquadrados nas funções de
Agentes da Administração.
Art. 41. Quaisquer que sejam as
suas atribuições, compete-lhes:
1) conhecer as atribuições que este!
Regulamento e demais disposições legais conferem aos seus Comandantes
ou Chefes diretos, a fim de que possam secundá-los ou cooperar com eles
no superior interesse do Estado, executando, normalmente. os serviços
administrativos que lhes estiverem
afetos;
2) cumprir, fielmente, as ordens dos
Comandantes ou Chefes a que estejam diretamente subordinados:

3) passar recibo, quando para isso
autorizados expressamente, dos artigos, documentos, dinheiros ou valores que lhes forem entregues para o
conveniente destino;
4) primar pela esmerada execução
dos trabalhos de escrita que lhes são
afetos e pela perfeita observância dos
preceitos legais peculiares aos serviços de que estejam encarregados;
5) zelar pela ordem de tudo que
lhes for confiado.
CAPíTULO III

Delegação de Competência

Art. 42, Quando o Comandante for
Oficial General poderá delegar as
atribuições de Agente Diretor, no LOdo ou em parte, ao seu Chefe de Gabinete ou de Estado-Maior, para °
desempenho das incumbências a ele
outorgadas por este Regulamento e
demais normas e legislação em vigor.
§ 1Q O Agente Diretor delegado responde por seus atos de acordo com as
normas em vigor e perante o Comandante delegante, e este, por sua vez,
perante os escalões superiores.
§ 2Çl No caso de delegação de competência, deve-se ter em vista a situação hierárquica dos agentes que
irão ficar subordinados ao Agente
Diretor delegado.
§ 3Çl Se a organização, comandada
por Oficial General, não possuir Chefe de Estado-Maior ou de Gabinete,
a delegação poderá ser feita ao Oficial superior de maior patente para
o qual não haja impedimento legal
ou regulamentar de exercer funções
administrativas, caso o respectivo regulamento não preveja a quem possa
ser delegada a função.
Art. 43. Os Oficiais superiores po-derão designar um servidor capaz,
militar ou civil, para responder. na
forma das disposições em vigor, pela
carga e escrituração do material permanente em uso na fração ou dependência da Unidade Administrativa de
que sejam responsáveis.
Parágrafo único. Essa designação
será publicada em Boletim Interno.
caso mereça aprovação do Agente Diretor.
Arü. 44. Embora o Agente Fiscalizador tenha responsabilidade própria
no exercício de sua função, ele a
exercerá, sempre, como um delegado
do Agente Diretor, podendo, por isso.
ser Oficial de qualquer Quadro, a critério do Agente Diretor, respeitada. a
hierarquia.
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TERCEIRA PARTE
Equipamento e Funcionamento
1'ÍTuLO

PRIMEIRO

Recursos M alertais
CAPÍTULO

r

Generalidades

Art. 45. Serão dispensados cuidados especiais à obtenção, à estocagem, à conservação, à distrtbuiçan e
à recuperação do material, devendose ter em vista o interesse do Estado
e a natureza urgente dos serviços da
Aeronáutica.
Art. 46, Na Aeronáutica, dá-se a
denominação de suprimentos a todos
os recursos materiais necessários à
vida de uma organização.
Art. 47. Os suprimentos, quanto a
sua natureza e uso, classificam-se em
comuns, de aviação e especiais.
~
§
F' Suprimentos comuns: S<l.O
aqueles usados indiferentemente" n~s
diversas organizações da Aeronúuttca.
§ 2,0 Suprimentos de aviação: são os
de uso exclusivo nos aviões, sua manutenção e emprego.
§ 39 Suprimentos especiais: são os
constituídos pelos demais materíals e
equipamentos somente destinados a
certos órgãos especializados.
Art. 43. O material à disposição da
Unidade Administrativa provém:
a) dos fornecimentos feitos pelas organizações provedoras;
b) das aquisições processadas pela
própria administração dentro dos recursos sob sua gestão;
C) das confecções e reparações efetuadas por conta da Unidade Administrativa;
d) das doações, prêmios e contribuições de terceiros.
Art. 49. Quanto ao modo de fornecimento, os suprimentos de material às Unidades Administrativas poderão ser:
a) automáticos;
b) solicitados;
C) eventuais.
§ 1° Os suprimentos automáticos serão feitos para atender às necessidades previamente conhecidas pelas
organizações provedoras, .sem interferência da Unidade Administrativa.
§ 2° Os suprimentos solicitados estão condicionados a pedidos regula-

res, organizados em virtude de necessidades não conhecidas pelas organizações provedoras.
3° Os suprimentos eventuais, fugindo às tabelas vigentes, decorrem
de ordem expressa da autoridade superior competente.
Art. 50. Quanto à concessão, os suprimentos dividem-se em regulados e
controlados:
a) regulados quando a distribuição se baseia em tabelas de dotação
e a supervisão de fornecimento e de
consumo esteja afeto à própria organização provedora;
b) controlados quando a distribuição, em virtude de extrema escassez, alto custo, periculosidade no
emprego ou outros fatores, dependa de
ordem expressa do mais alto escalão
da Aeronáutica interessado no fornecimento.
Art. 51. Todo material empregado
na Aeronáutica será caracterizado por
um sim bolo que defina a sua composição, sua qualidade, seu emprego, suas
dimensões e demais informações que
facilitem a obtenção, o armazenamento e a distribuição.
Parágrafo único. O símbolo de que
trata este artigo constitui objeto de
instruções aprovadas pelo Ministro.
Art. 52. Nível de suprimento é a
quantidade de material que deve ser
mantida em estoque em determinada
organização.
§ 1° Nível mínimo - é a quantidade mini ma de determinado suprimento mantida em estoque; constitui re-·
serva de suprimento para atender às
necessidades em qualquer caso de interrupção ocasional do fornecímento .
§ 2° Nível Operativo - é a quantidade autorizada como estoquenormal de trabalho entre as chegadas sucessivas de suprimentos.
§ 3.° Nível Máximo é a soma.
das quantidades correspondentes aos
níveis mínimos e operativos, 'a qual
em princípio não deverá ser excedida.
Art. 53. Os níveis de suprimento,
constituintes do estoque de cada Unidade Administrativa, são normalmente referidos a dia de suprimento.
Parágrafo único. Dia de Suprimento - é a quantidade de material ou de viveres necessária ao funcionamento normal da organização,
no desempenho de suas atribuições
num período de 24 horas.
'
ê
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Art. 54. Os imóveis a cargo da Aeronáutica dividem-se em:
a) imóveis de natureza exclusivamente militar;
b) imóveis de natureza comum.
§ i- São imóveis de natureza exclusivamente militar:
a) Os quartéis:
b) os depósitos e paióis;
c) os hangares e garagens;
d) Os campos de exercícios de tiro
e bombardeio;
e) as instalações de rádio e de controle;
j) todas as instalações necessárias
ao funcionamento das organizações,
etc.
§ 2° São imóveis de natureza comum:
a) as residências e os conjuntos residenciais destinados ao pessoal e respectivas famílias;
b) os terrenos situados na parte externa dos quarteis. das bases e outros;
cl os clubes e as organizações recreativas congêneres.
CAPÍTULO II

Licitações, Aquisições, Alienações
Art. 55. As licitações para aquisíç ã o de
material, realização de obras,
prestação de serviço e alienações
quaisquer, regular-se-âo pelas disposições deste Regulamento e pelas normas e legislação em vigor, aplicáveis
à espécie.
Art. 56. As aquisições, obras, serviços e alienações, eretuar-se-ão eom
estrita observância do princípio de licitação.
§ l° A licitação só será dispensada
nos casos especiais previstos em lei e
neste Regulamento.
§ 2° ~ dispensável a licitação:
a) nos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou calamidade pública;
b) quando sua realização comprometer a segurança nacional, a juízo
do Presidente da República;
C) quando não acudirem interessados à licitação anterior, mantidas neste caso as condições preestabelecidas;
d) na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros, que SÓ podem ser
fornecidos por produtor, empresa ou
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representante comercial exclusivos.
bem como na contratação de serviços com profissionais ou firmas de
notória especialização;
e) na aquisição de obra de arte e
objetos hístórtcos ,
n quando a operação envolver concessionário de serviço público ou, exclusivamente, pessoas de direito público interno ou entidades sujeitas ao
seu controle majoritário;
g) na aquisição ou arrendamento de
imóveis destinados ao serviço público;
h) nos casos de emergência, cara crizada a urgência de atendimento de
sftuação que possa ocasionar prejuiZOs ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, bens ou equipamentos;
iJ nas compras ou execução de obras
e serviços de pequeno vulto, entendidos como talos que envolverem tmportâncía inferior a 5 (cinco) vezes,
no caso de compras e serviços, e a
50 (cinqüenta) vezes, no caso de obras
o valor do maior salário-mínimo mensal ,
§ 3° A utilização da faculdade contida na alínea "h" do parágrafo anterior deverá ser imediatamente objeto de justificação perante a autoridade superior, que julgará do acerto
da medida e, se for o caso promoverá
a responsabilidade do agente.
§ 4" A dispensa da licitação não
impede o contrato, o qual deverá obedecer à legislação em vigor.
Art. 57. São modalidades de licitação:
a) a concorrência;
b) a tomada de preços;
c) o convite.
§ 1" Concorrência é a modalidade
de licitação a que deve recorrer a administração nos casos de compras,
obras ou serviços de vulto, em que
se admite a participação de qualquer
licitante através de convocação da
maior amplitude.
§ 2° Nas concorrências haverá, obrigatoriamente, uma fase inicial de habilitação preliminar destinada a comprovar a plena qualificação dos interessados para realização dos fornecimentos ou execução da obra ou serviços programados.
§ 3° Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
previamente registrados, observada a
necessária habilitação.
§ 4° Convite f> e modalidade de licitação entre interessados no ramo
pertinente ao objeto da licitação, em
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número mínimo de 3 (três) escolhidos
pela Unidade Administrativa, regis-

trados ou não, e convocados por escrito com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis.

§ 5° Quando se tratar de compras ou
serviços, cane realizar concorrência se
o seu vulto for igualou superior a

10.000 (dez mil) vezes o valor do maior

salário-mínimo mensal; tomada ele
preços se inferior àquele valor e igual
ou superior a 100 (cem) vezes o valor
do maior salárío-mímmo mensal; convite, se inferior a 100 vezes o valor do
maior salário-mínimo mensal, observado o disposto na alínea "i" do §
2° do artigo 56.
§ 6° Quando se tratar de obras, eaberá realizar concorrência quando o
seu vulto for igualou superior a ....
15.000 (quinze mil) vezes o valor
do maior salário-mínimo mensal; tomada de preços se inferior àquele valor e igualou superior a 500 (quinhentas) vezes o valor do maior salário - mínimo mensal; convite, se
inferior a 500 (quinhentas) vezes o
valor do maior salário-mínimo mensal, observado o disposto na alínea
"i" do § 2° do artigo 56.
§ 7: Nos casos em que couber tomada de preços, a autoridade administrativa poderá preferir a concorrência, sempre que julgar conveniente.
Art. 58. Para a realização de tomadas de preços, as Unidades Administrativas manterão registros cadastrais
de habilitação de firmas, periodicamente atualizados e consoantes com
as qualificações específicas estabelecidas em função da natureza e vulto
dos fornecimentos, obras e serviços.
§ 1° Para o registro das firmas em
cadastro de habilitação, deverá ser
previamente verificado:
a) a situação legal da firma;
b) a idoneidade comercial ou industrial da firma e da profissional
de seus técnicos;
C) a capacidade de produção ou de
comércio da firma.
§ 2° serão fornecidos certificados de
registros MS Interessados ínscrítos .
§ 3° As Unidades Administrativas
que incidentalmente não disponham
de registro cadastral, poderão socorrer-se do de outra.
§ 4° A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será
anotada no respetcivo registro cadastral.

Art. 59. A publicidade das licitações será assegurada:
a) no caso de concorrência, mediante publicação em órgão oficial. e
na imprensa diária, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, de noticia resumida de sua abertura, com
indicação do local em que os interessados poderão obter o edital e todas as informações necessártas ;
b) no caso de tomada de preços,
mediante afixação de edital com antecedência mínima de quinze dias, em
local acessível aos interessados e comunicação às entidades de classe, que
os representem.
§ 1.0 No edital indicar-se-á, com antecedência prevista, pelo menos:
a) dia, hora e local jiara entrega
das propostas;
b) quem receberá as propostas;
c) condições de apresentação das
propostas e da participação na licitação;
d) critério de julgamento das propostas;
e) descrição sucinta e precisa da licitação;
j) local em que serão prestadas informações e fornecidas plantas, instruções, especificações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto da licitação;
ç) prazo máximo para cumprimento do objeto da licítação;
h) natureza da garantia,
quando
exigida.
§ 2° A administração poderá utilizar
outros meios de informação ao seu
alcance para maior divulgação das licitações, com o objetivo de amplia!
a área de competição.
Art. 60. Na habilitação às licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa:
a) à personalidade jurídica;
b) à capacidade técnica;
c) à idoneidade financeira.
Art. 61. As licitações para obras ou
serviços admitirão os seguintes regimes de execução:
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) administração contratada.
Art. 62. Na fixação de critérios
para julgamento de licitações levarse-âo em conta, no interesse do serviço público. as condições de quahdade, rendimento, preços, condições de
pagamento, prazo e outras pertinentes
estabelecidas no edital.
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no todo ou em parte, sem prejuízo da
aplicação das penalidades que o caso
comportar.
§ 3° A declaração de inidoneidade
será publicada no órgão oficial, e dessa ocorrência será dado conhecimento
às autoridades competentes para os
fins legais.
§ 4,° Salvo a declaração de inidoneidade para licitar perante o Ministério
da Aeronáutica, cuja homologação caberá ao Ministro, as penalidades previstas neste artigo serão aplicadas
pela Unidade Administrativa diretamente interessada.
Art. 66. Os processos de licitação,
observarão as seguintes disposições:
a) a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral e o julgamento das concorrências e tomadas
de preços deverão ser confiados à comissão de pelo menos 3 (três) membros;
b) o julgamento de licitações
por
carta-convite. cujas propostas serão
abertas com a presença do Agente Fiscalizador e do Gestor de Licitações,
é da competência do Agente Díretor ;
c) a licitação só será iniciada após
a definição suficiente do seu objeto,
e se referente a obras, quando houver anteprojeto e especificações suficientes para perfeito entendimento
da obra a realizar;
d) os recursos admissíveis em qualquer fase da licitação ou da execução
serão definidos nos editais e na legislação em vigor;
e) é facultado à autoridade imediatamente superior àquela que proceder a licitação, anulá-la por sua própria iniciativa;
f) as licitações de âmbito internacional, ajustar-se-ão às diretrizes estabelecidas pelos órgãos responsáveis
pela politica monetária e pela política
de comércio exterior.
Art, 67. As disposições relativas ao
regime de licitação aplicam-se no que
couber, às alienações de bens móveis
ou imóveis.
§ 1" Admitir-se-á também o leilão
como modalidade de licitação para
fins deste artigo.
§ 2° Em qualquer situação, nenhum
bem público poderá ser alienado sem
prévia atualização do seu valor.
§ 3" No caso da alíenaçâo envolver
permuta, aplicar-se-á no que couber
o regime de licitação, observadas as
normas específicas em vigor.

48

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

§ 4°
A alienação de bens imóveis
da União, sob a jurisdição da Aero-

náutica, será processada nos termos
da legislação em vigor, utilizando-se

sempre como modalidade de licitação

a concorrência, que somente será realizada após autorização do Ministro

para a alienação.
Art. 68 -

Os valores, fixados como

base comparativa de preços nas concorrê~cias e nas tomadas de preços,
poderão resultar:
a)

b)
C)

das cotações oficiais atualizadas;
(las aquisições anteriores;

da avaliação feita por comissões
designadas especialmente para esse
fim.
Art. 6~. Os preços propostos para
a modalidade de convite só obrigam

o proponente aos fornecimentos declarados durante trinta dias corridos contados da data de apresentação da proposta.
Parágrafo único. Com referência
aos_ demais ~asos, os preços propostos
terao as validades estipuladas no edital correspondente.
Art. 70. Para o re-cebimento e abertura das propostas decorrentes de ton:adas de preços e concorrências. serao observadas as seguintes normas:
a) . <:' recebimento das propostas será
admitido até a hora indicada do dia
prefixado no edital, não sendo levadas em consideração aquelas que derem entrada após aquela hora;
b) a apresentação
das propostas
será feita em envelope fechado e lacrado, sendo abertas, publicamente,
pelo Gestor de Licitações na presença da Comissão de Licitação designada e rubricadas por todos os presentes, logo após a sua abertura'
c) abertas as propostas,
nomes
dos proponentes e os preços oferecidos
serão registrados em um mapa comparativo e em livro de Ata apropriado, os quais serão submetidos. com
urgência, à decisão final do Agente
Diretor;
d) aos proponentes será dado conhecimento dos demais preços apresentados.

o;

Art. 71. As organizações provedoras de material não se entenderão
com intermediários, salvo no caso de
representantes exclusivos.
§ 1.0 Somente os próprios produtores do artigo, gêneros ou da utilidade,
ou firmas de reconhecida idoneidade
e tradição em seu comércio, poderão

ser aceitos como fornecedores das or,
ganlzaçôes provedoras.
§ 2.0 Não serão admitidos representantes exclusivos para mais de uma
firma, em casos de fornecimento da
mesma natureza.
Art. 72. Quando, em uma licitação,
os preços propostos excederem Os valores fixados como base ou não forem apresentadas propostas, caberá à
Unidade Administrativa promover a
aquisição do material ou a realização
da obra ou serviço que se tinha em
vista, em qualquer firma capacitada
onde Os preços e as condições sejam,
comprovadamente, os mais vantajo,
sos para o Estado.
Parágrafo único. Caberá ao Agente
Diretor decidir quanto à realização
de uma segunda licitação, previamente à adoção da medida autorizada
neste artigo, sempre que julgar conveniente, tendo em vista o melhor
interesse do serviço.
Art. 73. Empenho de despesa é o
ato emanado de autoridade compe,
tente, que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente de implemento de condição.
Art. 74. A nota de empenho ou
pedido-empenho. é o documento legal, que tem a finalidade de solicitar
o material ou autorizar a execução do
serviço e assegurar ao fornecedor o
empenho da respectiva despesa.
Art. 75. Nenhuma despesa poderá
ser realizada sem a existência de crédito específico que a comporte.
Art. 76. f: vedada a realização de
qualquer despesa sem a existência de
prévio empenho.
Parágrafo único. Nenhum empenho
poderá ser feito sem que seja realí.,
zada, previamente, a licitação correspondente, salvo nos casos de dispensa da mesma, especificamente
previstos na legislação em vigor e neete Regulamento.
Art. 77. O empenho de despesa,
identificado segundo sua natureza ou
finalidade, poderá ser:
a) ordinário correspondente ao
montante exato da despesa prevista;
b) global
- próprio das despesas
contratuais e outras sujeitas a parcelamento de serviços e correspondentes pagamentos periódicos;
c) estimado - referente à despesa
cuja importância exata não se possa
previamente determinar, tais como:
energia elétrica, água, telefone, gás,
serviços postais, telegráficos, de transportes e outros.
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Art. 78. O empenho, a liquidação e
o pagamento de despesa na Aeronáutica ragular-se-âo pela legislação e
normas em vigor aplicáveis à espécie,
bem como pelas disposições deste Regulamento.
§ 1." Para cada empenho será extraída uma nota de empenho, ou pedido-empenho, que obedecerá a modelo aprovado e indicará, entre outras informações, o nome do credor,
a importância e especificação da despesa, a dotação pela_ qual correrá a
despesa e sua deduçao do saldo an.,
terior existente.
2." A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor e será feito tendo
por base:
- o contrato ou documento corres.
pendente;
_ a nota de empenho;
- os comprovantes de entrega do
material ou da prestação efetiva do
serviço.
§ 3." O pagamento
da despesa só
será efetuado quando ordenado após
Sua regular liquidação.
§ 4." A ordem de pagamento é o
despacho
exarado
por autoridade
competente, determinando que a despesa seja paga.
5." O pagamento da despesa farse.á, preferencialmente, mediante depósito bancário direto na conta-cor...
rente do interessado, ou, então, por
ordem bancária ou cheque nominativo, assinado pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor de Finanças da
Unidade Administrativa.
Art. 79. Na nota de empenho deverá constar, obrigatoriamente, e em
item destacado, o processo de Ilci ta,
cão e realização da despesa, com os
detalhes necessários para comprova.
ç ã o de sua legalidade.
§ 1." Os numeros das notas fiscais,
ou documentos correspondentes, devem constar no próprio certificado
de recebimento do material ou de
realização da obra ou serviço.
§ 2." Quando
espaço reservado
para o certificado for insuficiente
para colocação dos números de todas
as notas fiscais, poderá ser utilizado
para este fim o verso da nota de empenho.
Art. 80. O pedido.empenho ordl,
narre dispensa o uso da fatura, figurando o recibo do credor no verso do
mesmo.
§ 1." Tratando-se de pedido-empenho global ou estimado, a respectiva
despesa poderá ser processada par.
celadamente: neste caso não será disê
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pensado o uso das faturas, de cujo
verso constará a dedução gradual das
parcelas que forem sendo liquidadas
e pagas, e só na última será feita a
juntada da nota de empenho.
§ 2." Para cada fatura parcelada,
será feita no pedido-empenho, a anotação do saldo anterior, da importância da parcela processada e do saldo
restante.
Art. 81. Quando, por justa causa,
for necessário cancelar o empenho de
uma despesa, será emitida uma Nota
de Anulação do Empenho, pela mesma autoridade que emitiu a Nota de
Empenho, ou por seu substituto ie,
gaI.
§ 1." Caberá extração de Nota de
Anulação de Empenho, total ou par..
cial:
- quando a despesa empenhada
for superior à despesa efetivamente
realizada;
- quando não houver a prestação
do serviço contratado;
- quando o material adquirido não
for entregue total ou parcialmente.
- quando a nota de empenho for
extraída inadequada ou indevidamente.
§ 2." A importância correspondente
a uma Nota de Anulação de Empenho deverá ser:
- incorporada ao crédito à conta
do qual fora empenhada a despesa,
quando dentro do exercício, ou
- considerada como parte de cotas
de recursos a receber do orçamento
vigente, quando encenado o exercêcio em que foi extraído o pedido-empenho.
Art. 82. Restos a pagar são com,
promíssos de despesas assumidos por
Unidade Administrativa e que, na írn,
possibilidade de serem saldados no
exercício financeiro correspondente,
devem ser liquidados e pagos nos
exercícios seguintes.
§ 1." Constituem restos a pagar:
a) a despesa para aquisição de material, execução de obras ou prestação de serviços, legalmente empenhada e não paga no exercício, a
qual será relacionada em conta nominal do credor, com vigência por
um período de 5 (cinco) exercícios a
contar do exercício seguinte àquele
a que se referir o crédito.
b) a despesa de transferência em
favor de entidade pública ou privada,
legalmente empenhada e não paga no
exercício, a qual será relacionada em
conta nominal da entidade beneficiada, com vigência por um período de
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2 (dois) exerCICIOS a contar do exercício seguinte àquele a que se referir o
crédito.
§ 2.9 Os saldos decorrentes da anu-

lação de restos a pagar com a emissão da respectiva Nota de Anulação
de Empenho serão, após aviso ao órgão competente e homologação pelo

mesmo, considerados receita do exercício em que se deu a anulação e poderão ser utilizados diretamente peja
Unidade Administrativa como parte
d; cotas a receber dos respecu vos
recursos financeiros, no exercício.
CAPíTULO III

MOVimentação
SEÇÃO 1

Entregas e Recebimentos

Art. 83. Em princ'pío, o material
víveres destinados à Unidade Administrativa, devem 'SeI· postos em local que tenha sido previamente determinado após entendimentos entre as
partes interessadas;
§ 1.9 O material e cs víveres entregues devem ser acompanhados de um
documento de entrada em 3 (três)
vias (nota de. entrega, guia de remessa, relação, nota fiscal etc).
§ 2.9 A unidade Administrativa recebedora tomará providências para.
suprir qualquer via que faltar naquele
documento.
§ 3.9 No documento de entrada constará, obrigatoriamente, a quantidade,
a especificação regular do material e
dos víveres e os seus preços unitários.
§ 4.° No caso particular dos víveres,
deve-se exigir que o fornecimento seja
feito em unidade de fácil verificação,
ou seja o quilo, o litro e a embalagem ortgínal de fábrIca.
e

{JS

Art. 84. O material e 00 víveres
apresentados ficam dependendo, para
a sua aceitação, dos exames:
a) qualitativo;
b) quantitativo.
§ 1.0 O material que apenas depender de exame quantitativo será aceito
e recebido pelo Gestor de Material, ou
outro Agente Executor designado para
este fim. assistidos, sempre que possível, pelo Agente Fíecalízador ,
§ 2° Os viveres serão recebidos,
conforme a destinação, pelo Gestor de
Víveres ou de Reembolsável, que farão os exames qualitativos e quantitativos, assistidos, sempre que possível, pelo Agente Fiscalizador, impu-

tando ao fornecedor qualquer falha
encontrada.
§ 3° Se o material depender de
exame qualitativo, sua aceitação e seu
recebimento serão feitos por uma comissão composta de três Oficiais,
constitutda pelo Gestor de Material,
seu provável detentor e de mais um
agente que tenha conhecimento especializado do material, podendo ainda
valer-se de exames de laboratório ou
outros processos técnicos.
§ 4° Se o especialista ou técnico
opinar pela não aceitação de qualquer
material, nenhuma responsabilidade
lhe caberá se este for aceito.
§ 5° A comissão ou o agente encarregado do recebimento e exame do
material, terá o prazo de 10 (dez)
dias úteis para apresentar ao Agente
Fiscalizador o termo ou a parte de
recebimento.
Art. 85. Normalmente, o termo ou
a quitação referente ao reoebímcntc
do material será lavrado, concisamente, no respectivo documento de
entrada.
Parágrafo único. Na falta desse
documento, ou quando o exigir a conveniência do serviço, será o termo de
recebimento, ou a quitação correspondente, lavrado separadamente, em três
vias, para terem o conveniente destino.
Art. 86. Quando o material se
apresentar. com faltas ou defeitos, os
agentes encarregados de sua aceitação
e do seu recebimento farão constar
essas irregularidades, com precisão,
nos respectivos termos ou nas quitações.
§ 1° Nos casos de falta imputável
à parte remetente, a Unidade Administrativa recebedora somente fará
carga ou relacionará o material efetivamente recebido, reclamando o que
faltar.
§ 2° Os defeitos e avarias encontrados poderão ser reparados pela Unidade Administrativa, caso esta julgue
oportuno e tenha recurso para executá-lo.
§ 3° Se a Unidade Administrativa.
não puder, por qualquer motivo, fazer a reparação, os materiais defeituosos ou avariados serão devolvidos.
ao órgão remetente.
§ 4" Tratando-se de material adquirido na praça, cabe ao seu fornecedor completar as faltas ou substituir o que apresentar defeito, dentro
do menor prazo possível.
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Art. 87. O material quando considerado em bom estado, será mandado incluir em carga pelo Agente
Diretor ou relacionado, co;nforn:e o
caso; o que apresentar defeitos ficará
a disposição da respectiva organização provedora. do mate!lal, caso o
mesmo tenha sido forn.ee:ldo pelo E_stado e a unidade Administrativa neo
disponha de meios para repará-lo.
Art. 88. As três vias do respectrvo
termo de recebimento ou do docu?lento de entrada, devid~mente quitado,
terão o seguinte destino:
a) a primeira, ao Agente Fiscalizador, para a escrituração de controle;
b) a segunda, ao Agente de Material, para a escrituração. de _gestão;
c) a terceira, à orgamzacao ~rove··
dora ou firma fornecE:;dora, destinada
a comprovar o recebimento do material.
Art. 89. Os docum,entos de entrada de material e de VIveres ~evem
car arquivados em co!e~lOnadores
próprios, sob ordem numérica anual,
nas dependências encarregadas de escriturá-los (letras ."a" e "b" do artigo anterior), cujos chefes respondem pela sua cust6d.ia e cons~ervaçao
durante o prazo mínimo de tres anos,
devendo passá-los em ordem no case
de substituição do cargo.
Art. 90. O material e os víveres
entregues que dependerem de exame
para recebimento, serao considerados
aceitos e recebidos, para todos os fms
de direito conferido à part~ fornecedora, se o aludido exa~e !la? se efetuar dentro de vinte dias úteís t.
Parágrafo único . .Apesar disso, .0
exame terá de ser ~eIto antes da utilização do material, cabendo aos
culpados pelo seu retardamento _a responsabilidade dos prejuízos então verificados e decorrentes do atraso havido.
Art. 91. As disposiçõe~ sobre a entrega, o exame e o recebimento, estabelecidas neste Regulament?, sao extensivas às obras, aos serviços e demais fornecimentos, no que lhes forem aplicáveis.
ü-

SEÇÃO 2

Carga e Descarga

Art. 92. O material recebido por
uma Unidade AdmImstratIva ~ desde
logo incluído em carga ou refacíonado.
Parágrafo uníco , Somente será o
material consIderado em carga após

5I

a publicação do ato em Boletim Interno da Unidade Administrativa.
Art. 93. O material fabricado pela
Unidade Administrativa encontrado
em excesso nas conferências, recuperado OU doado, será incluído na carga
da Unidade Administrativa em face
da necessária comunicação, firmada
pelo gestor que o tenha recebido ou
encontrado, procedendo-se, no mais.
de conformidade com o artigo 88.
Art. 94. A descarga de material
permanente será, em principio, baseáda em processo regular onde constem
todos os detalhes indispensáveis (elasse, grupo, prefixo, nomenclatura,
quantidade e preço unitário).
§ 1° Uma via ou cópia desse processo (termo de exame ou documento
correspondente), será imediatamente
remetida à organização provedora do
material, para os necessários lançamentos.
§ 2° Quando houver responsabtlidade individual, esta será efetivada
no mesmo ato que determinar a ocacarga do material.
Art. 95. As peças acesscnas do
material permanente não poderão ser
descarregadas isoladamente, devendo
os responsáveis pelo seu extravio ou a
sua Inutdlízação repô-Ias, espécie por
espécie.
Parágrafo único. S6 em última
instância será a indenização feita em
dinheiro e de maneira que compense
não só o valor das peças em falta cc-.
mo o dano causado ao conjunto ..
Art. 96. Quando se tratar de materia I cuja unidade, para efeito de
aquisição e de carga, seja constluído de jogo ou coleção, proceder-se-á
na forma do artigo anterior.
Art. 97. Havendo transferência de
material de uma Unidade Admmístrativa para outra, a de origem deverá excluí-lo de sua carga logo que receba, da Unidade Administrativa aque o material se destina, o correspondente documento de entrada devidamente quitado.
Art. 98. A descarga do material'
permanente deve ser precedida de:
1) Exame do material:
a) para o material que tiver completado o tempo mínimo de duração'
previsto nas respectivas tabelas e que"
não mais esteja em condições de ser
utilizado;
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b) para aquele que, por motivo de
força maior ou de outro, se tenha tornado imprestável antes de completar
o Seu tempo mínimo de duração, ou
quando não haja tempo de duração
fixado;
c) para o material que apresentar
ínservíbilidade para o fim a que se
destina, não sendo suscetível de reparação ou recuperação;
d) para o que tenha de ser alienado ou permutado por se achar dtspcnível, e sem probabilidade de aplicação próxima ou remota.
2) Exame de causas:
a) para o material extraviado ou
desaparecido;
b) para o material extorquido, roubado, furtado ou saqueado.
Art. 99. Será dispensado qualquer
dos exames;
a) para o material cujo valor do
dano seja logo apurado e conhecido o
responsável pelo seu ressarcimento:
b) para artigo ou grupo de artigos
de valor total inferior a 20% do valor
do maior salário-mínimo vigente, cuja
matéria-prima não seja aproveifavel
e que se tenha de descarregar por
justa causa, precedendo parte uírcunstancíada do respectivo detentor e
declaração assentídora do Agente Fiscalizador.
Art. 100. O documento básico para
que seja ordenado o exame do material ou o exame de causas, ou ambos.
será a parte circunstanciada do respectivo gestor ou responsável direto
pelo material, acompanhada de uma
relação onde constem os seguintes
elementos:
a") especificação regular do material
e número das fichas respectivas;
b) tempo de duração e data da
inclusão em carga;
c) quantidade e unidade;
d) valor unitário e total;
e) razões do exame;
f) outros esclarecimentos julgados
necessários.
Art. 101. Recebida a parte e a relação a que se refere o artigo anterior,
o Agente Diretor nomeará uma comissão composta de três membros,
dos quais um pelo menos, tenha conhecimento especializado ou técnico
do material a examinar.
§ 1° Quando se tratar de deterioração ou inutilização de material em
depósito, parecendo resultar de incúria ou imprevidência dos responsá-

veis, a comissão será nomeada logo
que o Agente Diretor tenha conhecimento do fato.
§ 2" Tratando-se de material exístente nos Escrttórtos dos Adidos e
Comissões Aeronáuticas e nos Postos
do CAN, no exterior, face as suas
peculiaridades de funcionamento, as
providências consubstanciadas neste
artigo deverão ser executadas pelos
respectivos Adidos e Chefes, ficando
dispensada a nomeação da comissão
para exame do material.
§ 3" No caso da exceção dada pelo
§ 2", tais providências só se realizarão mediante prévia autorização do
órgão a que estiver diretamente subordinado o Escritório ou Posto.
Art. 102. No caso de o material já
ter completado seu tempo mínimo de
duração tabelar, o resultado do exame será declarado sucintamente no
verso da relação competente.
Art. 103. Se o material não tiver
completado o tempo mínimo de duração, ou não tiver duração fixada,
seja ou não alegado o caso de força
maior, a comissão depois dos necessenos exames e diligências, lavrará
um termo, do qual constarão:
a) o estado em que o material se
encontrar, o dano sofrido e o valor do
mesmo;
b) a causa do dano;
c) a ocorrência ou não de motivo
de força maior;
d) até que ponto os detentores do
material estão isentos de responsauilidade;
e) outros responsáveis pelo estrago
ou pela inutilização;
1) possibilidade de recuperação e no
caso negativo, se a matéria-prima, poderá ser aproveitada.
Art. 104. Para o material disponível que tenha de ser alienado ou permutado, a comissão de exame evidenciará no respectivo termo:
a) o estado em que se encontrar o
material;
b) o preço da aquisição;
c) o valor atual;
d) a disponibilidade incontestável;
e) a oportunidade ou conveniência
da sua alienação ou permuta.
Art. 105. No termo de exame de
causas, a comissão evidenciará:
a) para os casos de extravio ou desaparecimento: ocorrência, circunstâncias, justificativas e responsáveis;
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b) para os casos de extorsão, roubo,
furto ou saque: ocorrência, circunstância. indiciado e a existência ou não
de culpa ou dolo por parte dos detentores do material.
Art. 106. O material será examinado no local em que se achar depositado.
§ 1" Quando fragmentado, deverá
ser apresentada a maior quantidade
possível das partes componentes, de
modo que permita um pronunciamento judicioso da comissão.
§ 2" Se forem considerados em mau
estado e não se prestarem a reparos
e transformações, serão emitidos pareceres para a sua imediata descarga.
Art. 107. Recebendo o termo de
exame ou a relação com o resultado
do exame, conforme o caso, decidirá
o Agente Diretor:
a) imputar o prejuízo ao Estado;
j» responsabilizar o culpado;
c) mandar descarregar (ou recuperar) o material;
d) solicitar autorização para alienálo ou permutá-lo.
Parágrafo único. A decisão que
for dada, deverá constar em todas as
vias do respectivo termo.
Art. 108. Os exames de causa e
outros não dispensam a abertura de
sindicância, inquérito polícíal-míütar
ou inquérito administrativo, que a espécie comportar.
SEÇÃO 3

Recolhimentos

Art. 109. Ao material recolhido
para qualquer fim deve acompanhar
uma guia em três vias onde, além de
outros elementos informativos julgados
necessários, constarão:
a) específícação regular do material
e número das fichas respectivas;
b) quantidade e unidade;
c) valor unitário e total;
d) razões do recolhimento.
Parágrafo único. As vias desta
guia, depois de quitadas, terão destino análogo ao previsto no artigo 88.
Art. 110. O material recolhido aGS
diversos depósitos deverá ser examinado por uma comissão de três membros quando houver necessidade de se
conhecer, na ocasião, o seu estado ou
a sua qualidade.
Art. 111. Sempre que o material
recolhido vier encaixotado ou fechado
em invólucro, será a abertura dos volumes assistida pela mesma comissão

encarregada dos recebimentos de material da Unidade Administrativa.
SEÇÃO 4

Distribuição

Art. 112. As dependências da Unidade Administrativa, inclusive as das
organizações provedoras, são abastcctdas pelos almoxarifados ou pelos depósitos respectivos, mediante pedidos
regulares, revestidos de todas as formalidades legais.
Parágrafo único. Os pedidos devem ser despachados imediatamente
pelas autoridades competentes, a rtm
de não retardar ou paralisar os serviços ou a instrução de qualquer natureza.
Art. 113. Antes de organizar cs
pedidos, devem os agentes entrar em
entendimentos com o Gestor de 1Tater íal, a fim de se informar se há ou
não em estoque os artigos a serem pedidos.
Parágrafo único. No caso negatrvc,
os referidos agentes comunicarão ao
Agente Fiscalizador, . pelos trâmites
regulamentares, a necessidade dos artigos inexistentes em depósito.
Art. 114. Antes da distribuição
para emprego ou para uso individual,
os artigos serão sempre que possível
marcados com as iniciais da Unidade
Administrativa, o número de ordem, a
da ta e o número da praça ou do detentor direto.
Art. 115. As distribuições normais
dos artigos devem sempre obedecer a
tabelas estabelecidas pelas organizações provedoras de material, ou pela
Unidade Administrativa, conforme o
caso.
Parágrafo único. Aos artigos que
estiverem em depósito há mais tempo, mesmo que se trate de provisão
de mobilização, dar-se-á preferência,
obrigatoriamente, nas distribuições,
quer nas organizações provedoras quer
nas Unidades Administrativas.
Art. 116. Quando, por ocasião de
inspeções ou conferências de material
de qualquer natureza, forem constatadas faltas ou excessos de artigos em
relação as quantidades consignadas
na escrituração, o Agente Diretor,
sem prejuízo das medidas necessárias
para apuração dos fatos, tomará as
providências cabíveis, para a reposição das faltas ou para escrituração
dos excessos.
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1° No caso de excesso, a escritu-

ração do material deverá ser feita
.com o preço unitãrio e todas as especificações que permitam fi. sua fácil
identíftcação, obedecida a nomenclatura regulamentar existente.
§ 2° Na falta de preço unitário,
este será arbitrado pelo Agente Pisca-

lizador, tomando-se por base o preço

corrente do comércio de artigos simi-

lares.
§ 3" Se não existir artigo símílar
no comércio, o Agente Fiscalizador solicitará ao Agente Diretor a nomeação de uma Comissão de três Oficiais
para proceder a avaliação, dentro do
prazo de 8 (oito) dias.
SEÇÃO 5

Remessas
Art. 117.

Toda remessa de mate-

rial deve ser acompanhada de uma
guia, em três vias, independente de
uma lista de conteúdo que cada volume deverá portar, para os fins do
disposto no artigo 88.
Parágrafo único. Se por qualquer
motivo a guia não acompanhar o material, será enviada sob protocolo, ou
mediante registro postal, até três dias
depois de o material ter seguido destino.
:Art. 118. Além de outros elemen'tos informativos julgados necessárlcs,
constará obrigatoriamente da guia:
a) especificação regular do material;
b) quantidade;
c) valor;
d) razões da remessa.
Art. 119. A parte remetente é responsável pela quantidade, pela qualidade, pelo estado e pelo acondicionamento ou embalagem dos artigos
remetidos, até que estes sejam recebidos regularmente, ressalvados, porém, os danos que possam ocorrer no
transporte.
l\rt. 120. Para maior garantia das
condições de remessa do material,
quando este for encaixotado ou fechado em invólucro, será esta operação
assistida por uma comissão de três
membros.
§ 10 Esta comissão não lavrará nenhum termo mas os seus membros assinarão uma lista do material que
contém cada volume, como confirmação da existência real do material
embalado nas condições especificadas
nos documen tos de remessa.
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§ 2° Essa lista será pregada, internamente, na tampa de cada volume,
dela constando a especificação, quantidade do material e o número da
guia respectiva.
Art. 121. A parte remetente tomarã as necessárias providências, a fim
de que os volumes sejam pesados e
convenientemente pregados, cíntados
ou protegidos contra possíveis danos,
§ loNa parte externa do volume
será marcado, de forma bastante visível, o destinatário, seu endereço e
peso do volume, bem como indicações
sobre fragilidade do material e posição em que deve ser transportado o
volume.
§ 2 0 As despesas feitas pelos órgãos provedores ou Unidades Admínistrativas para acondicionamento cu
embalagens para remessa, correrão
por conta de seus recursos, em princípio em dotação própria.
§ 3° O remetente comunicará, pela
via mais expedita, a remessa de qualquer material e o destinatário acusará, da mesma forma, o recebimento.
Art. 122. Ao ter conhecimento da
remessa, a Unidade Administrativa
destinatária tomará providências adequadas, no sentido de:
a) saber a data exata da chegada
do material ao destino;
b) dispor, com rapidez, do transporte competente;
c) evitar despesas de armazenagem;
d) evitar possíveis danos (roubo,
furto, extravio, etc.) , enquanto o material não for recolhido à Unidade;
e) acautelar os interesses do Estado, sob qualquer aspecto.
SEÇÃO

6

Alienação de Material

Art. 123. Quando, do material descarregado, só for aproveitável a matéria-prima, deve ser . ela alienada,
sempre que não tiver aplicação na
Unidade Administrativa.
§ 10 Os retalhos e resíduos, bem
como sacarias e embalagens já utilizadas, serào igualmente alienados,
desde que não tenham aplicação para
a Organização.
§ 2° O ma terial dos edifícios demolidos pode ser alienado se não for
de nenhuma utilidade para a Unidade Administrativa.
.
Art. 124. Quanto ?O material disponível a que se refere o artigo 104,
a Unidade Administrativa deverá pro-
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ceder de acordo com a regulamentação específica para o caso.
Art. 125. As alienações de material inclusive envolvendo permuta,
obedecerão às normas legais e administrativas vigentes para a Iícitação,
podendo 3: administração 01?tar. pela
concorrêncIa, sempre que aSSIm Julgar
conveniente.
§ 1° Na divulg~ção da ]ici~aç~o. em
principio por. edital, serao. Indicadas
as característIca:; do material, d~3cr~
minando-o por Itens, e a preferência
para as propostas de maior preço p ara
cada item, independente do preço global de cada proposta.
§ 2° Se não se apresentarem licitantes ou se os preços oferecidos não
atingirem o valor básico previsto nos
editais o material poderá ser vendido em' leilão, a quem oferecer maior
preço, obtido em l':',nce; gar~ntIdo l)QT
depósito à vista, nao mfenor a 30%
do valor proposto.
§ 3.° 'I'oda.. .~espesas ligadas à reat'sação do Ieilâc correrão por conta
co arremaf;:tdor, devendo esta cond'çãc constar obrigatoriamente, dos
atos convocatórios ,
§ 4,° As importâncias resultantes
da alienaçáo de material tornarão os
nestínos previstos em legislação vigente.
SEÇã.o 7

Substituições
Art. 126. Os artigos oriundos das
organizações provedoras e que forem
descarregados na forma deste Regule.mento, serão substttuldos por outaos, forneetdos pela mesma organização, dentro das possibilidades.
§ 1.0 Para os efeitos deste artigo,
f!OS pedidos da Unidade Administratjva devere constar:
a) a data co exame dos artigos a
serem substltuídos;
b) os membros da comissão que Os
examinou:
c) o númerc e a data do boletim
que publicou a descarga.
§ 2.° Para üp artigos cujo fornecimento é feito automaticamente na
forma das mstruções de cada ergaI!:zação provedora, não será dirigido
o pedido a que se refere o parágrafo
anterior, salvo nos casos excepcionais de sunsertulçôes resultantes de
necessídad- imprevista, do que será
Jeito menção no ofício de encamí-

nhamento,
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CAPÍTULo IV

{VIanutenção
SEÇÃO 1

Conservação

Art. 127. Aos diversos agentes cabe
o dever de bem conservar o material
eob sua guaroa, até sua transmissão
a quem d .... díreíto .
Art , 128. G
material não usado
terá transmttlco ao substituto pelo
substituído, no mesmo estado em que
foi recebido ressalvados os casos de
força maior e as causas justas, devidamente r;•• mprovadas ,
snçâo 2
Récuperação

Art. 129. O Agente Diretor tem o

dever, dentro dos recursos de que
dispõe, de providenciar a recuperação do material. sempre que o mesrco disse carecer, desde que esteja
ele sob sus, j-irfsdíçâo .
Art. 130. A recuperação do material, entretanto, só deverá ser levada
a efeito, se ~ despesa
decorrente
compensar convenientemente ou se
razões de ordem econômica 'assim o
impuser, face a escassez.
í:APÍTULO V

Material para Mobilização

Art. 131. A.s organizações provederas indicarão as tabelas do materlal respectivo que cada Unidade Adn; Inistratíva deve possuir como
reserva, para o caso de mobilização.
§ 1.° Essas provisões não poderão
ser aumentadas ou diminuídas, mesmo temporarmmenta, sem autorização
por escrito, da organização
provedora respeoscea ,
§ 2.° E' n-oibído utilizar, aplicar,
empregar ::>~1 consumir no
serviço
comum, mesmo temporariamente artigos de reserva para mobiliz~ção
se.lvo q uando se tratar de renova":
ção por troca imediata,
Art. 132. A dístrtbulcão de
recursos. destinados à manutenção dess~ provisões sel'~ feita nas épocas
proprtas. procorcíonalmente às necessidades decorrentes das tabelas a
que se refere o artigo anterior.
Art. 133. Todas as provisões de
re.. .s erva par d a mobilização passarão
a partir d i primeiro dia de mObili:
zação da Unidade
Administrativa,
para o serviço ordinário e serão dis-
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tTibuídas de acordo com as instruções especiais elaboradas pelas ergameações
competentes e aprovadas
pelo Mínístro.
CAPÍTULO VI

srroiamento

Art. 134. O arrolamento, para
acerto de carga dos responsáveis, na
Aeronáutica, constitui medida de
exceção, que- só o Ministro poderá
determinar.
Art. 135. Proceder-se-á ao arrola-

mento
a)

DOS

seguintes casos:

estado caótico da escrituração,

sem possibiddade de

normalização

pelo meios regulares;
z» dano nó escrituração, _ conseqüente de incêndio, bombardeio, etc.;
c) furto, T0J.bo, etc., de peças da
escrituração;
d) regresso da Unidade Administiva das operações de guerra.
Art. 136. Quando se tratar de estado caótico da escrituração, o pe(lido de arrolamento deve ser acompanhado doa nomes dos responsáveis.
TíTULO SEGUNDO

Recursos Financeiros
CAPíTULO I

Generalidades

Art. 137. Os recursos financeiras
das Unidades Administrativas resurtum,
príncrpalmente, das dotações
que lhes são atribuídas com base no
Plano de Ação Anual do Ministério
para as suas despesas ordinárias, de
aparelharrentc e manutenção.
Art. 138. As Unidades Administrativas poderão dispor, para atender
as suas necesstdades, de:
a) dotaçõ-es orçamentárias;
b) crédítoa não-orçamentários;
c) outros recursos,
§ 1." Dotações orçamentárias são
aquelas consignadas na lei orçamentária anual e atribuídas ao Mímsténc da Aeronáutica, para atender às
suas flnahdades ,

§ 2.° Créditos
não-orçamentários
são aqueles não consignados na lei
orçamentária
anual e constituídos
através de arrecadação proporctonadá pelos Fundos Especiais do Ministério de Aeronáutica.
§ 3." Outros recursos são aqueles
constituídos por quaisquer outras

arrecadações realizadas pelas Unidades Adrmrustratívas e que não estejam compreendidos nos parágrafos
antcnores
Esses recursos serão escriturados
conforme 'lua natureza, nos diferentes Títulos Internos e só poderão ser
crfados devidamente regulamentados
?- com expressa autorização do Ministro.
Art. 139. Além dos recursos COTIs·
cantes dos artigos
anteriores,
as
Unídadea
Adminlstratívas poderão
receber, excepcionalmente, recursos
relativos a créditos adicionais, bem
.omo resultantes de alienações, indenlzações e outros, de conformidade com a .egtslaçâc em vigor.
Art. 140. Na execução orçamentária e na redistribuição de dotações
orçamentárias às diferentes. Unidades
Administrativas do Ministério da Aeronáutica, será observada a sistemática estabelecida pela legislação e
normas em vigor e obedecida a discriminação analítica constante da lei
orçamentária anual.
§ 1" Caberá ao
Estado-Maior o
planejamento orçamentário o qual visará a consecução dos programas de
interesse do Ministério, levando em
conta as prioridades que forem recomendadas pelo CONSEFA e a disponibilidade de recursos com que a
Aeronáutica poderá contar no período
considerado.
§ 2" Os créditos cuja redistribuição às Unidades Administrativas não
for prevista no Plano de Ação Anual,
serão considerados "em Ser" e permanecerão à disposição do mais alto
escalão.
§ 3" Após a aprovação do Plano
de Ação Anual, as Unidades Administrativas tomarão conhecimento dos
créditos que lhes forem distrtbuídos,
nas épocas previstas, através de Notas de Provisão que serão expedidas
pela Secretaria Geral da Aeronáutica.
Art. 141. A Nota de Provisão é o
documento legal através do qual é
feita a distribuição de crédito, basicamente da Unidade Orçamentária
para as Unidades Admlmstratívas diretamente subordinadas.
§ 1" Em casos específicos e no interesse do serviço a Nota de Provisão poderá ser utilizada, mediante
delegação de competência, por Unidade Administrativa para redistribuição de crédito que lhes forem
atribuídos, respeitados os princípios
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e normas estabelecidas para a espécie.
§ 20 A toda Nota de Provisão deverá corresponder a remessa de. recursos financeiros corres pendentes.
dentro dos limites do cronograma de
reembolso aprovado.
§ 30 Quando, por justa causa prevista em legislação pertinente, for
necessário a anulação de uma redistribuição de crédito, será emitida uma
Nota de Anulação de Provisão, pela
mesma autoridade responsável pela
emissão da provisão.
§ 40 A Nota de Provisão e a Nota
de Anulação de Provisão obedecerão
a modelo aprovado para uso na Aeronáutica.
Art. 142. A sistemática de redistribuição de outros créditos, r.âoorçamentários, obedecerá, no que for
praticável, as mesmas normas estabelecidas para o caso de dotações orçamen tártas.
Art. 143. A remessa dos recursos
orçamentários, correspondentes aos
créditos redistrtbuidos às Unidades
Administrativas através das Notas de
Provisão emitidas, será feito mediante "repasse" pela Secretaria Geral da
Aeronáutica e com observância do
cronograma de desembolso aprovado.
§ 10 As remeSsas de recursos orçamentários entre Unidades Admintstratavas, conseqüentes de autorização
prevista no § 19 do art. 141, serão
feitas mediante sub-repasse de recursos que lhes tenham sido -edistribuidos anteriormente.
§ 2.0 Os repasses e sub-repasses de
recursos não orçamentários obedecerão, no que for praticável, as mesmas
normas estabelecidas para os orçamentários'
§ 3,0 Os repasses ou sub-repasses de
recursos serão feitos pela emissão de
nota de repasse, ou sub-repasse, cheque, ordem bancária ou documento
correspondente, obedecidas as normas
em vigor.
CAPíTULO II

Recebimento e Custódia

Art. 144, Salvo expressa deterrrunação ministerial em contrário, 56
serão repassados os recursos que:
a) não excedam
as importâncias
consignadas no cronograma de desembolso, com base no Plano de Ação
do Ano, em face da redistribuição
autorizada;
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b) não ultrapassem as
quantias
mensais calculadas para os totais dos
respectivos efetivos militares e das
tabelas ou dos quadros do pessoal

cívil ,

Art. 145. O numerário colocado à
disposição da Unidade Administrativa mediante repasse e/ou sub-repasse.
será creditado na sua conta bancária, para depois ser movimentado na
forma disciplinada por este Regulamento.
Parágrafo único. O mesmo princípio aplica-se a qualquer cheque ou
ordem de pagamento, cuja importância se destine a Unidade Administrativa.
Art. 146. Os dinheiros a cargo das
Unidades Administrativas serão, obrigatoriamente, depositados em contacorrente no Banco do Brasil S. A. c,
só na falta deste, em outras instatuições financeiras, por autorização
do Ministério da Fazenda, mediante
proposição do Ministério da Aeronáutica.
§ 10 A conta bancária será aberta
em nome da Unidade Administrativa,
com a expresa declaração de que só
será movimentada pelos agentescompetentes autorizados.
§ 20 A movimentação dos recursos
depositados em conta bancária da
Unidade Administrativa somente será.
feita com a emissão de notas desub-repasse, ordem bancária ou cheque nominativo, obedecidas as normas em vigor.
Art. 147. Os responsáveis por
Suprimento de Fundos depositarão,
em princípio as importâncias recebidas, em conta individual especial no
Banco do Brasil S. A,
Parágrafo único. Quando a aplicação do Suprimento de Fundos forem localidade não servida pelo Bancodo Brasil S, A., poderá ser feito o
depósito em instituição financeira
idônea, em conta individual especial.
Art. 148. A Unidade Administrativa deve dispor de cofre, de garantia reconhecida, para guardar os valores recebidos até que tenham oconveniente destino.
§ 10 O Gestor de Finanças é o
responsável direto pela custódia deste cofre, e pelos valores nele depositados.
§ 20 Quando, em situação imprevista e por determinação de autoridade competente, tenha de frear nocofre importância elevada, o Gestor-
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de Finanças solicitará a essa autoridade o pessoal necessano para guar-

'da-lo.
CAPíTULO III

Pagamentos e Suprimento de Fundos

Art. 149. Nenhum pagamento normal, a título de remuneração, ou salário, será

realizado

antes do dia

marcado pela organização competente, exceto no caso previsto DO artigo 150 deste Regulamento.
Art. 150.

Os pagamentos anteci-

pados, decorrentes de movimentação
de pessoal poderão ser atendidos com

recursos de caixa da própria Unidade Administrativa.
§ 10 A antecipação de que trata
este artigo está. condicionada a pedido, pela Unidade Administrativa. de

reserva de recursos orçamentários
.próprfos, ao órgão competente.
§ 2°

A

Unidade

Admímstratdva,

·obedecidas as normas em "vigor, deverá sacar o que lhe for devido para
reposição das importâncias despendídas com aquela antecipação.
Art. 151. As diárias a que fizerem
jus os servidores civis e militares po.derâo ser pagas adiantadamente para
ajuste de contas quando do pagamento do pessoal que se verificar após
o regresso do servidor à Unidade Administrativa, condicionando-se o adi.antamento à existência dos recursos
orçamentários próprios nos órgãos
competentes.
Art. 152. No caso de falecimento,
-os vencimentos, as vantagens, os proventos, os salários que não tiverem
.aído recebidos até a data do óbito, serão pagos ao benencíárío correspondente, habilitado na forma da legts.Iação em vigor.
Art. 153. O processo de liquida-ção e o pagamento das faturas ou
<contas, têm caráter urgente, com or.dem preferencial das mais antigas
'sobre as mais modernas.
Parágrafo único. Quando o atraso
no processamento for superior a oito
·dias úteis em relação à apresentação
da conta no protocolo da Unidade
Administrativa, e no pagamento su.perror a quinze em relação a data final da liquidação, os agentes, resP:Onsáveis diretos por esses serviços,
.Jlcarão obrigados a justificar, sempre
.que solicitados, as razões do referido
·atraso.

Art. 154. Para a realização de
despesas que por razões especiais,
não possam subordinar-se, integralmente, às normas comuns para seu
processamento e pagamento, poderá
ser feito o Suprimento de Fundos.
§ 1" O Buprrmento de Fundos é a
autorização concedida a um agente.
preferencialmente afiançado, pelos
ordenadores de despesa, por prazo
certo e com finalidade especifica, para emprego de recursos no caso de
realização de despesas que, por determinadas razões, não possam subordinar-se, integralmente, ao processo normal de emprego das dotações.
§ 2" Os Suprimentos de Fundos
são utilizados para atender, à critério e mediante autorização do Ordenador de Despesa, a aquístçôes, realização de obras ou prestação de serviços, nos seguintes casos;
a) para despesas de pequeno vulto
e pronto pagamento, como tal definidas na legislação em vigor.
b) para despesas
de viagem ou
para atender a diligências, bem assim
as de caráter secreto ou reservado.
c) para
despesas que devam ser
feitas no exterior, observada a legislação especifica, ou, no território
nacional, em locais não servidos pela
rede bancária.
§ 3" O pagamento de despesas de
pequeno vulto de que trata o parágrafo anterior, poderá ser feito por
meio de Suprimento de Fundos nos
casos a seguir indicados, a critério e
sob a responsabilidade do Ordenador
de Despesa:
a) ausência temporária
ou eventual, justificável no depósito, do material a adquírrr ;
b) impossibilidade,
inconveniência
01..<. inadequação econômica de estocagem do material, ou de íavratura
de instrumento de contratação de
obras e serviços;
c) missão oficial do agente, fora do
local em que esteja situado o órgão
em que sirva;
d) casos de urgência, emergência
ou situações extraordinárias, que possam causar prejuízos ao erário Ou
perturbar o atendimento dos serviços
públicos.
§ 49 Não se fará Suprimento de
Fundos a servidor:
- qUE' não tenha prestado contas
ou seja responsável por desfalque,
desvio de bens, ou irregularidade de
que resulte prejuízo para a Fazenda
Pública;
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_ em atraso na prestação de contas de suprimento anterior;
- responsável por dois suprimentos, dos quais ainda não tenha prestado contas.
§ 59 A concessão e processamento
dos Suprimentos de Fundos serão feitos obedecendo a legislação em vigor
para a espécie e as disposições deste
Regulamento, inclusive quanto às seguintes normas:
a) O Suprimento de Fundos devera
sempre ser precedido de emissão da
respectiva Nota de Empenho em nome do detentor do Suprimento;
b) a um único ato de autorização
de Suprimento de Fundos podem corresponder várias Notas de Empenho;
o) o ato de autorização de Suprimento de Fundos deverá conter:
- o exercício financeiro;
- a classificação completa da despesa no programa respectivo;
- a fonte de recursos, segundo autorização orçamentária;
- o nome, cargo ou posto, função
do servidor a quem será entregue o
Suprimento;
- a importância do Suprimento;
- o período de aplicação;
O prazo para comprovação;
- a especificação sobre o emprego
do Suprimento.
d) o prazo para aplicação do Suprimento será fixado dentro do prazo
estabelecido para comprovação e não
deverá ultrapassar o exercício financeiro;
e) em qualquer hipótese os Suprimentos de Fundos deverão ser aplicados até 31 de dezembro e sua comprovação deverá ocorrer até 15 de janeiro, do exercício seguinte;
J) as despesas feitas à conta de
Suprimento de Fundos deverão obedecer ao regime de licitação, de acordo com as normas e legislação em vigor;
g) a entrega do numerário ao detentor do suprimento será feita mediante cheque nominal, cabendo-lhe
observar o disposto i.o artigo 147 do
presente Regulamento, sempre que
existir agência do Banco do Brasil
S. A., ou de outro estabelecimento
bancário, no local de aplicação dos
recursos;
h) os pagamentos, à conta do Suprimento de Fundos serão preferencialmente feitos por depósito bancário, diretamente na conta corrente
dos credores usando cheques nominais
quando tal prática não for viável, }:o-
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dendo o responsável fazer saques em
seu próprf nome para despesas que,
por sua natureza, indiquem esse PT:)cedimento;
i) nenhuma despesa poderá ser realizada pelo detentor do suprimento
find- o prazo fixado para aplicação
do mesmo;
1) o processo de prestação a ser organizado pelo agente que receber o
suprimento constará das seguintes
peças:
~ a via da nota, ou notas de empenho em seu poder;
- mapa demonstrativo da despesa
realizada, onde:
- a débito da conta corrente será
lançada a importância de suprimen-

to e,

- a créditos serão lançadas as importâncias correspondentes às despesas feitas, devidamente relacionadas
e o recolhimento de saldo efetuado,
notas fiscais ou documentos
equivalentes acompanhados das faturas com os respectivos recibos de
pagamento;
- relação das despesas mludas e
de pronto pagamento, quando for o
caso;
- demonstrações relativas às ücí
tações porventura realizadas;
- comprovante, quando for o ca
50, do recolhimento de saldo ao Banco do Brasil S. A., a crédito da Unidade Administrativa supridora;
n em casos de aquisição de material, de víveres, realização de obra ou
prestação de serviço sujeito a tributo, nenhuma despesa à conta de
suprimento será admitida sem a correspondente nota fiscal ou documento equivalente;
m) c Ordenador de Despesa que
receber devolução de saldo de Suprimento de Fundos por ele autorizado
deverá providenciar a reposição da
mesma à Conta por que foi pago o
referido suprimento, dentro do mesmo
exercicio .
§ fiO Os detentores responsáveis por
Suprimento de Fundos ficarão obrtgados a justificar, previamente, as razões de prováveis atrasos na prestação de contas, à autoridade que o
concedeu ou ao seu substituto legal.
Art. 155. As despesas miúdas e de
pronto pagamento que, por sua natureza e valor não sejam normalmente comprovadas por um documento
de despesa do credor com quitação
explícita, tais como passagens de estrada de ferro, de ônibus, taxí, rea-
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bastecimento de viaturas, remessas de
cartas, serão pagas mediante Suprimento de Fundos, a critério e sob a
responsabilidade do Ordenado! de
Despesa.
~ 19 As despesas de que trata este
artigo serão relacionadas pelo detentor do Suprimento de Fundos para
inclusão no processo de prestação de
contas, devendo ser anexados todos
os comprovantes que puderem ser
obtidos sobre as despesas feitas.
§ 29 O valor das despesas de que
trata este artigo não poderá ser superior ao limite unitário fixado por
autoridade competente.
Art. 156. O pagamento de despesa,
obedecidas as normas em vigor, rarse-á, preferencialmente, mediante depósito bancário direto na conta-corrente do interessado, ou por ordem
bancária; não sendo viável, usar-se-á
o recurso de cheque nominal, fazendo, em qualquer caso, referência no
documento de despesa corresponden-

te.

~ J.(l Quando o depósito ou ordem
bancária ou o cheque refertr-ae a
mais de uma despem, serão feitas as
anotações nos diversos documentos
correspondentes.
§ 2Q Pagamentos em dinheiro terão
caráter de exceção, devidamente autorizada e justificada.
Art. 157. O processamento dos documentos de despesa comporta o
preenchimento das seguintes formalidades:
a) carimbos, no anverso dos dodocumentos, relativos a:
- Via e "Número do documento"
Conferido
- pague-se
- Pago
b) carimbos, no verso dos documentos, relativos a:
- classificação da despesa;
- certificado referente ao processo de realização da despesa;
- certificado de recebimento do material ou prestação do serviço;
- certificado de inclusão em carga, se for o caso;
- dedução de despesa;
-. número do depósito, ordem bancária, cheque
- recibo da conta.
Parágrafo único. Quando for dispensável o uso de fatura, como acontece no caso de empenho ordinário,

o processamento se fará utilizando a.
própria Nota de Empenho, no modelo e carimbos aprovados para uso na.
Aeronáutica.
TíTULO TERCEIRO
Registros
C>\P!l'ULO I

Contabilidade

Art. 158. A Contabilidade, na Aeronáutica, compreende:
a) a Contabilidade Financeira, que-se destina a manter em evidência a
movimentação de todas as quantías..
os saldos em caixa e os elementos necessários à fiscalização pelos agentes
responsáveis;
b) Contabilidade Orçamentária, quetem por fim acompanhar a execução
do Orçamento, naquilo que interessar
à Aeronáutica;
c) Contabilidade Patrimonial, que se·
destina a registrar, com relação aos.
bens móveis e imóveis da União, a.
cargo da Aeronáutica:
- as alterações provenientes de obtenções;
~ as transrerêncas de uma Unidade Administrativa, ou fração, para
outra responsável;
- as descargas em geral.
d) Contabilidade de Custos, que
o instrumento destinado a registrar e.
evolução das aplicações. de recursos financeiros e proporcionar meios analíticos para mensurar o nível dos resultados obtidos.
é

CAPÍTULO II

Escrituração

Art. 159. Na Aeronáutíca, a escrituração do dinheiro e dos bens pa-.
trtmoniaís será:
a) Quanto ao método:
- analítica;
sintética.
b) Quanto à movimentação:
- de gestão;
- de fiscalização.
§ 10 A escrituração analítica destl....
na-se, principalmente, ao registro, de'
modo cronológico e sistemático dos
atos e fatos administrativos, em seus.
pormenores .
§ 20 A escrituração sintética, com
base na analítica, permite evidenciar
mais facilmente o estado da Adminis-
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por constituir o índice geral

-eracec. tão econômico-financeira.

da ~~A ec:crituração de gestão é re§
ao p~ eríodo administrativo de
latlva
.
ada responsavel.
~
..c
4" A escríburaçao de ríscalízacão
e~ifica-se pelos :-eglstros manttdos
v escalões superIOres, d~s atos e fanos administrativos ocorridos nos ~
to1- es subOrdinados, cujo conhecica °to lhes é dado pelo exame de do'men.
..oumentos e pelas mspeçoes .
Art. 160. Y'ar-se-á a escrituração
de fiscalizaçao:
a) nas organizações pr<.)Vedoras cer:.
relação às entidades Admltr.aItS'at1~as
e outros
responsáveis por
nIS r
..
bens patrimo m alS;
b)
a secretaria Geral da Aeronáu.
nem relação aos responsáveis por
. blícos:
tlca,
dinheiros e bens pu.
.'
..
c) nos órgãos regionais e setortais,
de acordo com regulaill:entaç~o pertinente e observada ?t ortentação normativa da secretarIa Geral da AeTonáutica;
. I'
d
d) nos órgãos de üsca izaçac
as
Unidades Administrativas, em rela-çâo aos fatos e atos que lhes correspendemArt. 161. O estado d~ uma. escrituâo é considerado satisfatório quanraça
.
d
dí
'do esta estiver
~m ar_em e. em
la.
§ 1" Uma escnturaçao esta em ordem quando observa os modelos em
vigor, e não al?r~senta f~lhas em r~
jaçâc aos princlplo~ ~gerals d~ contabl]idade e às d}SpOSIÇoeS Iegaís que regulam a espécie.
§ 2" Será considerada em d!a, quan.d registra todas ~s alterações ocorr{das até a antevespera da data de
verificação.
Art. 162. Em prJncípio. será adota~o
para a escrituraçao, o SIstema de fI-chas.
§ 1" Quando forem liun
I iza dos I'IvrOS,
'serão permitidas as folhas soltas.
§ 2" Esses livros, folhas ~ fichas,
devem ser numerados seguidamente
-e autent~cados.
Art. 163. São l?eça~ essenciais na
escrituração dos dinheiros e dos bens
móveis a cargo ~as diferentes Unidades AdministratIvas:
a) Borrador, para o registro dos fatos AdministratIVOS referentes a movimento de numerário imediatamente após a sua realização, dele se e~
traindo os elementos para .confec.çao
das Partes de MoVImento rrtnancerro:
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b) Caixa, para o registro sintético
e sistemático de todos os recebimentos e pagamentos;
c) Conta Corrente das Dotações Orçamentárias, Não-Orçamentárias e
outros recursos, para o registro sistemático e analíttco de todas as operações financeiras dentro de cada um
dos Títulos geridos pela Unidade Administrativa;
d) Conta Corrente dos Depósitos
de Terceiros, onde será registrado,
analiticamente, o movimento dos dinheiros considerados em respectivo
movimento de débito e crédito;
e) Conta
Corrente de Empenhos,
com o fim de manter em evidência a
situação dos créditos;
j) Registro de Movimento Bancário, para a anotação de todas as operações realizadas em cada uma das
contas bancárias da Unidade Administrativa;
g) Fichas de Movimento âe Material (viveres, etc), para o registro de
entradas e saídas de estoque;
h) Mapas Demonstrativos de Despesas Empenhadas (MDE), Mapas
Demonstrativos de Despesas Pagas
(MDP) , Demonstração de Valores,
Demonstração do Movimento Bancário, Balancetes, Cadastros e Relações. extraídos periodicamente ou organizados em face de disposições regulamentares ou legais.
Parágrafo único. Nenhum modelo de
escrituração será adotado na Administração da Aeronáutica sem a prévia aprovação ministerial, após estudo e encaminhamento pelo órgão
competente .
Art. 164. Além dos títulos correspondentes às dotações orçamentárias.
créditos adicionais e não-orçamentários redistribuídos para a organização,
as Unidades Administrativas poderão
adotar, na sua escrituração, os titulas internos Economias, Rancho, Fundo de Manutenção de Rancho, Reembolsável, Reposição de Estoque, Depósito de Terceiros, Seção Comercial e
outros que forem expressamente autorizados pelo Ministro.
§ 1" Ao Título Economias serão incorporadas as importâncias arrecadadas como rendas internas ou outras
transferências autorizadas, no todo
ou percentualmente, segundo instruções a respeito baixadas pelo Ministro; não serão incorporadas a Economias as importâncias destinadas a reposição de artigos extraviados ou ave-

62

ATOS

DO PODER EXECU'IIVO

riados, reposição de estoq ues e indenizações de reparos em imóveis, as quais

terão o destino conveniente, segundo
normas em vigor.
§

2° Sob o título Rancho serão ar-

recadadas todas as receitas relacionadas com a alimentação do pessoal da
Unidade Administrativa.
§ 3° Sob o título Fundo de Manu-

tenção de Rancho serão incorporadas
as receitas sacadas mensalmente, em
função de percentuais incidentes sobre
o numerário para etapas para o efetivo arranchado da unidade Administrativa.
§ 4° Sob o título Reembolsável, 1evar-se-ão em conta as receitas de caráter meramente comercial e resultantes da operação desse órgão.
§

5.° Sob o titulo Reposição de Es-

toque serão incluídas as receitas destinadas à substituição ou reposição
dos artigos que tenham sido indenizados, sob qualquer aspecto, devendo
as respectivas importâncias serem remetidas à organização provedora do
material indenizado quando for o caso.
§ 6° Sob o título Depósito de Terceiros será escriturado o dinheiro considerado em trânsito pela Unidade
Administrativa, onde se encontra à
disposição de seus donos.
§ 7.° Sob o título Seção Comercial
serão incorporadas as importâncias
jbttdas por Unidades Administrativas,
Je caráter industrial, em virtude da
execução de serviços . devidamente regulamentados e autorizados pelo Ministro, sem prejuízo para o cumprimento da missão específica atribuída à organização.
CAPÍTULO IrI

Erros e Retificações

Art. 165. As entrelinhas, rasuras,
emendas, omissões espaços em branco e quaisquer outras irregularidades
na escrituração acarretam responsabilidade disciplinar ou criminal para
aqueles que as tiverem cometido, salvo se forem feitas. em tempo, as correções legais.
Art. 166. Cometido um erro, uma
omissão ou um engano na escrtturação, a correção será feita conforme
o caso:
a) a tinta cermín:
b) por meio de estorno;
C) com lançamento supletivo,
d) com declaração "em tempo", no
fim do documento.

§ 1.0 Nas retificações, feitas a tinta.
carmim, a parte a corrigir será can,
celada com um ou dois traços horizontais, escrevendo-se logo acima o
que for certo, tudo disposto de uma
maneira que deixe ver as palavras
ou algarismos preexistentes; essas
retificações serão acompanhadas de
ressalvas, também a tinta carmim,
confirmadas com a rubrica de quem
as fizer e lançadas à margem ou em
lugar que não prejudique a clareza
do documento.
§ 2° As retificações por estorno deverão ser justificadas com um histórico" sucinto dos enganos; em regra,
essa espécie de retificação tem cabimento no Caixa, Conta Corrente e em
modelos análogos, balanceáveis.
§ 3.° Os lançamentos
supletivos,
destinados a sanar omissões ou de"
fícíências, serão feitos de maneira
que não deixem qualquer dúvida sobre a sua exatidão.
§ 4.° Quando as retificações forem
feitas por meio de "declaro" ou "declaramos em tempo", deverá essa declaração constar no fim do documento, sendo assinada por todos aqueles
que o subscreveram inicialmente.
§ 5.° Os espaços em branco serão
preenchidos ou cancelados - por meio
de traços, de forma que não permitam lançamentos posteriores.
Art. 167. Admitida, por exceção,
pequena entrelinha em documento de
dificil renovação, rar.se-á a necessária ressalva da validade da entrelinha, com a assinatura do responsável.
Parágrafo único. Qualquer número ou palavra acidentalmente rasurado, deverá ser revalidado;
a) pela repetição imediata, entre
parênteses, do algarismo ou da palavra'
b') pela ressalva, em local apropriado, devidamente assinada pelo
responsável.
Nrt. 168. As retificações que se
tornarem necessárias nos documentos
de receita e despesa deverão realizarse de acordo com os princípios gerais de contabilidade, observadas as
prescrições deste Regulamento.
Art. 169. As ressalvas das corrigeridas, que tiverem de ser feitas nas
faturas, notas fiscais ou outros documentos apresentados para liquidação e pagamento, serão autenticadas
pelos signatários dos referidos documentos.
Parágrafo único. Caso sejam necessárias, após o pagamento, retan-
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eações não essenciais e que não alterem as quantidades o~ os preços
unitários e a importanCla_ total, as
ressalvas serão feitas ,e_ aSSlDtdaS por
quem as processou imcIa~men. e e ratificadas pelo Agente písoalizador ,
Art. 170. Quando rorem necessárias eorrigendas que Importem em
alterações em badlancef:: eJ.á St~~h~~
cumentos, quan o es
.
produzido os necessários efeI't?s, pro...
ceder-se-á da segumte forma.
./... do balancete e dod ídas ressalvas
a) retí tcaçao
•
cumentos com as eVI
e assinat~ras pelos agentes responsaveis pelo mesmo;
. I t
b) publicação em BoletIm n erno,
das correções feitas;
6· d tó
c) anexação de uma c pia
o
pico do _~oletim Interno ao balancete corrigido:
d) lançamento da dife!ença respt..
tante das corrtgendas feitas, no debito ou crédito, na data em que ocor . .

re~~ remessa das vias de balancete

corrigido juntamente com o tOPI~O
do Boletim Interno, para as ergamzações competentes.
Art. 171. ocorrendo e!ro ou : gano nos dizeres manuscn~s dos
rimbos, a correção será feita por sua
nova aplicação.
Art. 172. Como regra geral,.as !etificações ressalvas e autenticações
serão feitas pelos agentes responsá...
veís pelo erro ou engano, ou p ell?5
seus substitutos quando aqueles estíverem afastados dos respectivos c~r...
gos, após
realizadas as necessárias
verificações e íeítas aS ressalvas cabíveis.
§ 10 De Igual maneira proceder-se-á
para suprir as omissoes de termos,
de assinaturas, de rubrICas e outras,
§ 2.0 Quando as ~rr~gularidades forem de origem orlrninosa, _proceder..
se-á na forma da Iegislaçao aplicá..
velo
QUARTA PARTE
Responsabilidades
TÍTULO PRIMEIRO

Conceituação
CAPÍTULO I

Generalidades

Art 173. A flexibilidade do regime
admüi.istrativo, decorrência natural
do tipo de atividade da Aeronáutica,
não deverá prejudicar o respeito as

normas estabelecidas neste Regula-menta.
Parágrafo único. A gestão de bens
públicos não sofre solução de continuidade, quando as circunstâncias.
determinam a substituição do respectivo gestor.
Art. 174. Não sendo admissível a"
escusa do não cumprimento da lei.
por falta de conhecimento da mesma,
todo aquele que estiver investido de
qualquer cargo ou encargo administrativo terá Sua responsabüídadevinculada aos atos ou às omissõesque praticar ou incorrer no exercício
do cargo ou encargo, prejudiciais aoEstado ou aos interesses do serviço.
Axt. 175_ A responsabilidade será.
civil, disciplinar e criminal, confor..
me o caso.
Art. 176. A responsabilidade será;
civil (ou pecuniária) sempre que houver prejuízo para o Estado, instituição
ou pessoa, em virtude da falta de"
cuidado, de interesse ou de vigilância;
do responsável.
Parágrafo único. A responsabilldade civil nâo exonera o faltoso da
sanção criminal ou disciplinar, queno caso couber.
Art. 177. Os débitos resultantes de:
responsabílídade civil só serão anulados quando ficar suficientemente'
provado em última instância, a ínculpabilídade do devedor.
Parágrafo único. Os recursos dos.
devedores, para a suspensão de débitos que resultem de apuração deresponsabilidade, não interrompem.
nem podem sustar, os descontos que.'
devam sofrer nos respectivos venci-mentos.
Art. 178. Quando algum agente da.
administração desviar dinheiro ououtros valores destinados a terceíros..
o Estado efetuará os pagamenos de..
vídos, à conta de crédito apropriado,
providenciando, a seguir, para queseja responsabilizado o culpado, na
forma da legislação aplicável.
Art. 179. Apurada a falta de di..
nheíro ou de outros valores e não,
sendo presumível dolo do responsável, o Agente Diretor fixar-lhe-á 0-.
prazo de trinta dias para reposição
da importância devida; se tal não for'
cumprido, determinará o inicio do
competente processo.
Art. 180. Os casos de força maior,
de que trata o artigo 210 do presente
Regulamento, quando devidamente
comprovados, exonerarão os diversos,
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agentes das responsabilidades previstas neste mesmo Regulamento.
Parágrafo único. Ocorrendo roubo,
furto, extorsão, incêndio ou dano Il?-a:terial, a exoneração da resp?n3~.bI1l~
dade fica subordinada a ausencia de
culpa do agente da administração.
Art. 181. A isenção de culpa, quando for o caso, só aproveitará ao rea,
ponsável que:
a) não esteja em mora;
b) tenha tomado todas as providências adequadas e de sua alçada,
para evitar o prejuízo.
Art. 182. Todo responsável pela
execução de ordens que a seu ver Impliquem em prejuízo para. o Estado,
ou que contrariem dispositivos Jegaís,
deve ponderar verbalmente a respeito numa exposição franca e sincera,
e~ termos compatíveis, evidenciando
as consequêncras da ordem considerada se executada.
§ 1.0 Se, apesar da ponderação, a
autoridade persistir na ordem o suo
bordínado cumprí-Ja-á sem demora, e,
a seguir, comunicará por escrito que
a ordem em causa foi executada de
acordo com o presente artigo, para a
necessária publicação em Bolet~m I~
terno da Unidade Administrativa fIcando, assim, isento da responsabilidade decorrente.
§ 2 0 Ponderação
análoga caberá
sempre que se torne necessária .a
execução de medida ou providêncía
legal que não tenha sido tomada
oportunamente.
Art. 183. Além da sanção criminal
ou disciplinar cabível. os agentes culpados sofrerão as seguintes penalidades:
a) suspensão automática do cargo,
ou encargo, pelo prazo necessário à
apuração da irregularidade e norma,
Iízaçâo do servíço quando deixarem
de satisfazer, dentro de oito dias
úteis, as exigências feitas para sanar
faltas apuradas nas suas prestações
de contas de dinheiros e outros bens.
b) carga das importâncias recebidas ou pagas indevidamente;
c) carga das importâncias relativas
às despesas ou aos pagamentos ordenados sem o respectivo numerário ou
crédito;
d) carga das importâncias desviadas para constituírem caixas ilegais,
revertendo ainda o saldo destas ao
erário como renda extraordinária da
União;

e)

carga das importâncias

relativ~s

às liberalidades feitas à conta dos dí-

nheiros públicos;
j) carga da importância relativa a
qualquer dano causado ao Estado ou
a terceiros;
g) suspensão do cargo ou encargo,
quando estiverem em atraso com a
escrituração de sua responsabilidade,
e bem assim, com a remessa, dentro
dos prazos expressamente estabelecidos dos balanços, dos Inventários e
das' relações de entrada e saída de
material.
Art , 184.
Cabe, em princípio, ao
Agente Diretor respectivo determinar
a efetivação dos descontos decorrentes dessas sanções, competmdo as crgarüzaçôes centrais provedoras e outras competentes, ex officio, quando
verificarem, no exame oos processos,
que os descontos não foram efetivados ou não estão sendo realizados.
Parágrafo único. Na apuração de
responsabilidades serão I~V8 dos em
consideração os documentos e as datas (correio, protocolo, despaches e
outros), constantes dos respectivos
processos.
Art. 185. Salvo prova OU expressa
determinação em contrário, a sanção
civil será aplicada:
a) ao agente,
responsável direto
pela culpa apurada;
b) aos agentes que tenham negligenciado as providências de sua alçada para responsabilizar I) agente
CUlpado.
Art. 186, A imputação da responsabilidade pela falta de remessa da relação dos componentes da administração, será da alçada da SecretariaGeral da Aeronáutica.
Art. 187. Em princípio, por todas
as faltas supervenientes, serão responsabilizados aqueles cujos atos ou
omissões deram causa às faltas antecedentes.
Art. 188. Quando a apuração da.
responsabilidade não competir ao
agente, poderá ele representar, em
termos compatíveis e regulamentares,
ao escalão superior, contra o respon...
sável pelo ato ou pela omissão prejudicial ao Estado ou ao interesse do
serviço.
Parágrafo úníco .. A autoridade que
receber a representação tomará, desde logo, as providências que couberem.
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Art. 189. Em regra, os auxiliares da
administração respondem perante os
respectivos chefes diretos.
Art. 190. A responsabilidade resultante de perda, dano ou extravio de
dinheiro e outros bens entregues aos
auxiliares da administração, só será
imputada a seus chefes quando ficar
provada a culpa destes.
Art. 191. Nenhum responsável está
isento de prestar contas que, se necessário, serão tomadas tendo em vista os superiores interesses do Esta..
do.
§

lo Em prmctpto, os responsáveis

prestam contas às respectivas Unida..
dos Administrativas e estas às erganízações competentes, na forma da
orientação normativa estabelecida para a especíe de acordo com as disposíçóes deste Regulamento e da legislação em vigor.
§ 20 As organizações centrais com ..
petentes, ao apurarem qualquer falta
e o responsável pela mesma determí..
narâo as providências cabíveis, ínclusíve fazendo carga e promovendo a
respectiva indenização, desde que nâo
haja outra autoridade provídencíadc
a respeito.
§ 3 0 As obrigações e responsabilidades comuns às Unidades Administrativas são extensivas a todas as demais organizações no que lhes forem
aplicáveis.
Art. 192. A ttscausação a cargo da
Aeronáutica será direta e indireta, assumindo a forma de auditoria, quando apropriado.
§ 10 A fiscalização direta consiste
na verífícação constante,]:'Or parte
da autoridade, do exercício da admínístração pelos que lhe são subordinados, através do exame dos atos e
fatos administrativos à medida que
forem sendo realizados.
§ 20 A físcalízaçâo indireta se processa por meio do exame de documentos anaütícos de receita e despesa. de
carga e descarga e semelhantes, apresentados pelos responsáveis e conrrontados com os regístros mantidos pejos
órgãos de fiscalização.
Art. 193. A ífscaüzação de que trata o artigo anterior compete:
a) a direta, á próprta admínístra,
çâo da Unidade Adminístratíva, em
escalões sucessivos, segundo normas
previstas em lei, neste Regulamento
ou em instruções especiais;

b) a indireta, nOS órgãos regionais.
setoriais e centrais de Inspeção da
Aeronáutica, segundo as respectivas
atribuições constantes da lei ou de
Regulamento.
Art. 194. A responsabilidade ae
qualquer agente da admlmstraçâo só
é definitivamente Itquidada após a
aprovação dos atos de sua gestàc pejo
Tribunal de Contas.

CAPíTULO II

Especificação das Responsabilidades

Art. 195. O pessoal da Aeronáutica,
em qualquer função administrativa,
será responsabilizado essencialmente:
a) pelo emprego irregular do dinheiro público que tiver gestão;
b) pelos compromissos que assumir,
em nome da Organízaçàc sem que,
para isso, tenha autoridade;
c) pelo desempenho incorreto das
obrigações decorrentes de seu cargo
ou encargo;
d) pelos atos que praticar no exercicio de seu cargo ou encargo, contrários às leis, aos regulamentos e às demais disposições vigentes;
e) pela ineficiência de sua administração em qualquer cargo ou encargo;
f) pelas omissões nos seus deveres
funcionais;
g) pelas conseqüências da inobservância, por íncúrta de sua parte, de
disposições .legais ou de ordens emanadas de autoridade competente;
h) pelas despesas ou pelos pagamentos ordenados sem o respectivo numerário ou crédito;
i) pela constituiçâo de caixas irregulares e concessão de liberalidades,
não previstas na legislação e nem
condizentes com a moral admíntstrativa;
1) pelos eu-os de cálculo e por outros, de que resultem pagamentos in ..
devidos;
L) pelo irregular enquadramento das
despesas, em relação às formalidades
básicas exigidas por este Regulamento e pela legislação e normas em
Vigor;
m) pela indevida classifícaçâo das
despesas, segundo a díscríminação orçamentária;
n) pelo cumprimento de ordem de
natureza administrativa, ilegal ou prejudicial ao Estado, sem ter- feito ponderação verbal e comunicação escrita,
previstas neste Regulamento;
O) pelos atos ilegais praticados por
agente seu se, previamente avisado,
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não providenciar em tempo para, evitar e corrigir esses atos e punir o responsável pelas irregularidades;
p) pela não efetivação dos descontos ou das indenizações devidas;
q) pelo atraso que causar:
- às conferências de escrituração,
às prestações de contas, às passagens
de carga, à transmissão de dinheiro e
de outros bens, assim como à remessa
de inventários, balancetes, mapas,
guias, relações e demais documentos;
- ao andamento dos processos que
transitarem por suas mãos;
r) pela falta de:
- arrecadação da receita pública,
nos casos em que tal obrigação lhe
competir;
- escrituração em ordem e em dia
dos livros, das fichas, etc., a seu
cargo;
- medidas adequadas para apurar a
responsabilidade dos maus gestores de
dinheiro e de outros bens confiados à
sua guarda, e bem assim a daqueles
que não mantiverem a respectiva escrituração em ordem e em dia;
- iniciativa para resolver casos
omissos, cuja solução seja de sua COm~
peténcía:
- pagamento, recolhimento ou remessa de qualquer quantia que se ache
em seu poder, dentro do prazo fixado
oficialmente;
s) pelas faltas e irregularidades:
- apuradas nas passagens de carga,
transmissão de dinheiro e outros valores, tomadas de contas, conferências
de escrituração, etc.;
- apuradas no recebimento, na dlstríbuíçâc, na remessa, na descarga ou
na satóa de material ou víveres;
t) pelas entrelinhas, pelas rasuras,
pelas emendas, pelas onussôes, pelos
espaços em branco e por quaisquer outras irregularidades na escrituração
que lhe esteja afeta, sem a observância das medidas corretivas aplicáveis;
u) pela adoção de modelos de escnturaçào básicos, não aprovados pelo
Ministro.
cAPíTULO

III

Responsabilidade Coletiva

Art. 196 A responsabilidade dos
componentes da administração é solidária, só não participando dela aquele que, após a indispensável ponderação verbal imediatamente feita. faça
comunicação par
escrito, dentro de
dois dias úteis, redigida em termos
oompatíveís e regulamentares, detxan-

do bem claro não se achar_ a sua responsabilidade vinculada ao caso considerado.
Art. 197. Serão responsabilizados
coletivamente os membros das comissões nomeadas de conformidade com
este Regulamento quando, de comum
acordo, praticarem qualquer ato Iestvo aos interesses do Estado, ou contrártos às disposições legais em vigor.
Art. 198. A simulação de fatos, de
circunstâncias ou de qualquer dado,
com fim de prejudicar ou isentar de
culpa alguém, acarretara. também,
responsabilidade para os membros da
comissão.
Parágrafo único. O membro que votar vencido terá a sua responsabilidade ressalvada ficando, porém, como
regra geral, obrigado a justificar as
razões da sua discordância.
ATt. 199. As comissões ou os encarregados de inspeção, _de fiscalização,
de verificação, ou de tomada de contas, quando tenham considerado regular a situação de qualquer agente ou
auxiliar da administração, ficarão solidariamente responsáveis com eles,
desde que:
a) sejam estes posteriormente responsabilizados pelas irregularidades
cometidas antes da inspeção, fiscalização, etc.;
b) fique provado que aqueles encarregados .ou 'aquelas comissões dispunham de elementos para tornar ereuva a responsabilidade dos faltosos.
Art. 200. Será aberto inquérito policial-militar para apurar até que
ponto as comíssóes observaram a legislação aplicável quando:
a) a embalagem para efeito de remessa e a sua desembalagem para fins
de recebimento, tenham sido assistidos por comissões distintas, e houver
discordâncias entre as quantidades de
material, remetidas e recebidas;
b) as provas circunstanciais indiquem os membros da comissão consíderada não cumpriram o seu dever.
Art. 201. Quando o Agente Diretor
tomar alguma decisão, fundamentada
em informação ou parecer de qualquer
outro agente, será, como este, SOlidariamente responsável, ressalvado o
disposto no -artãgc 204.
Art. 202. A responsabilidade será
solidária quando o agente deixar de
responsabilizar, em tempo, seus subordinados pelas faltas e omissões
contrárias a este Regulamento.
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cAPíTULO' IV

Responsabilidade Individual

Art. 203. Os agentes da administração da Aeronáutica terão suaresponsabilidade funcional e pessoal vinculada aos respectivos atos ou às omtssôes lesivas ao Estado ou aos interesses do serviço.
Parágrafo único. O Ordenador de
Despesa, salvo conivência, não é responsável por prejuízos causados à Fazenda Nacional decorrentes de atos
praticados por agente subord~nado que
exorbitar das ordens recebidas.
Art. 204. No caso de o Agente Diretor decidir, fundamentado em informação ou parecer incompleto ou
ínveridíco, a responsabilidade recairá
somente no autor da tal informação
ou parecer.
Art. 205. Apurada qualquer falta
ou diminuição na conferência de bens,
na tomada de contas, ou por ocasião
da substituição do respectivo gestor,
ao mesmo se fará carga para resconto
nos vencimentos, na forma deste Regulamento e da legislação em vigor,
da importância correspondente ao
material em falta, sendo este descarregado da Unidade Administrativa,
por ordem do Agente Diretor.
§ 1.0 Se o responsável nâo mais se
encontrar sob a jurisdição do Agente
Diretor encarregado de fazer a descarga do aludido material, oficiará
este ao Comandante sob cujas ordens
estiver servindo o referido responsável, para que se efetive a carga em
lide.
§ 2.° Na impossibilidade da indenização ser efetuada nos termos do
parágrafo precedente, será, então,
oficiado à organização central provedora de numerário, que providenciará imediatamente a respeito.
Art. 206. O agente responsável por
dinheiro público e de terceiros re;3ponderá:
a) pelas quantias recebidas, até que
justifique o seu emprego ou destino:
b) pelos pagamentos irregulares que
efetuar;
c) pelos erros de cálculos:
d) pelo emprego subreptícío ia dinheiro a seu cargo.
Art. 207. O agente que subscrever
folhas ou relações de pagamento é
responsá vel ;

a) pela autenticidade dos nomes e
respectivos postos, graduações. cargos e funções, constantes dos refe-ridos documentos;
b) pela omissão e veracidade das
alterações ou observações;
C) pela exatidão dos cálculos.
Art. 208. A autoridade incumbida
de conferir folhas ou relações de pagamentos, responderá:
a) pela exatidão de todas as somas
das folhas .ou relações;
b) pelas importâncias sacadas em
desacordo com as alterações ou observações respectivas.
Art. 209. Se ficar apurado que um
laudo ou parecer é gracioso, aquele
que o subscrever responderá, civilmente, pelas conseqüências que dele
resultarem, e criminalmente, segundo
a pena cominada para a eapecie.

CAPÍTULO

v

Casos de força maior

Art. 210. Os casos de força maior,
para fins de exoneração de responsabilidade, compreendem:
a) incêndio, desmoronamento, inundação, submersão, tormenta, terremoto
e sinistros aéreos, fluviais, marítimos
e terrestres;
.
b) estragos produzidos por animais
daninhos;
c) epidemias e moléstias contagiosas;
d) saque ou destruição pelo inimigo; destruição ou abandono forçado
pela aproximação deste;
e) roubo, furto ou extorsão;
t) estragos produzidos em armas ou
em qualquer outro material, por explosão ou acontecimento imprevisível;
g) falência de estabelecimentos bancários de reconhecida idoneidade,
onde estejam depositados os dinheiros e valores da Unidade Administrativa por autorização legal;
h) acidente de serviço ou de instrução;
i) ínutilízação em serviço ou instrução.
Art. 211. Ocorrendo qualquer caso
previsto no artigo anterior, o responsável levará imediatamente o fato,
em parte escrita, ao conhecimento
da autoridade a que estiver subordinado, prestando-lhe todas as informações e todos os esclarecimentos necessários à justificação das ctrcunstàn-
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elas em que o mesmo se tenha veri-

CAPfl'ULO VII

ficado.
§ 1.0 A essa parte acompanhará.

Indenizações e restituições

uma relação do material, que deverá
ser organizada pelo seu detentor, e
que será essencial a>o exame que
couber no caso.
§ 2.° A relação e o exame observarão as exigências previstas para o
caso, na Seção 2, do Capítulo IH, do

Título Primeiro, da Terceira Parte
deste Regulamento.
CAPíTULO VI

Danos e imputações

Art. 212. Como regra geral, todos os danos ou prejuízos causados
ao Estado deverão ser ressarcidos.
Art. 213. Quando ficar apurado
que algum agente da administração,
por indisciplina, negligência ou

de-

sinteresse pelo serviço, cooperou para
qualquer prejuízo ao Estado, a imputação ser-lhe-á também atribuída na
proporção de dez a trinta por cento
do montante do mesmo, conforme a
gradação da culpa de cada um, sendo.
o restante (setenta. a noventa por
cento), imputado ao principal responsável.
Parágrafo único. Se, porém, tiver
havido dolo, a imputação será em
partes iguais.
Art. 214. O valor do material, para
efeito de indenização, será aquele que
permita, a critério da administração,
repor material idêntico ou semelhante.
Art. 215. Para os objetos escassos,
de aquisição difícil e ainda para os
que exigem cuidados técnicos especiais, poderão as organizações centrais
pro ....edoras estabelecer valores de indenização elevados, que desanimem os
simuladores.
Art. 216. No caso de pagamentos
indevidos, aqueles que os receberem
ficarão obrigados à sua restituição
imediata e, na impossibilidade de
assim procederem, SOfrerão carga
para desconto, na forma da lei.
Parágrafo único. Desde que não
seja possível alcançar os beneficiados,
o disposto neste artigo incidirá sobre
os responsáveis pelo erro de serviço
do qual resultou o respectivo pagamento indevido.

Art. 217. Desde que os responsáveis não possam recolher aos cofres
públicos, de uma só vez, as importâncias resultantes de alcances, multas
cargas, restituições, etc., serão elas
descontadas, em prestações mensais,
dos respectivos vencimentos ou das
quantias que recebam do Estado com
finalidade correspondente.
Art. 218. Os descontos a que se
refere o artigo precedente serão feitos de acordo com o disposto na legislação referente à remuneração e salário, para o pessoal militar e civil e
com as disposições deste Regulamento
e as normas baixadas por autoridade
competente.
Art. 219. Os descontos atribuídos
aos militares que tenham de ser ex·
cluídos ou licenciados serão reajustados dentro da legislação vigente, de
maneira que a indenização Se faça, se
possível, antes da sua exclusão do
serviço ativo.
Art. 220. Se, por uma situação imprevista, a indenização que for devida ao Estado não puder ser feita na
forma regular, a autoridade promoverá, imediatamente, a sua cobrança
judicial ou executiva, na forma da
legislação fiscal referente à Divida
Ativa da União.
TÍTULO

SEGUNDO

Comprovações
CAPíTULO I

Generalidades

Art. 221. As despesas, comprovadas em documentos, serão examinadas
sob os seguintes aspectos, apreciados
nesta ordem:
a) moral, compreendendo o judicioso emprego do dinheiro público, observadas as prescrições legais que lhe
disserem respeito;
b) aritmético, que tem em vista a
exatidão das operações expressas em
algarismos;
C) formalístico, abrangendo exigências acessórias de caráter intrínseco,
nos documentos de despesa.
Art. 222. A responsabilidade do
administrador será caracterizada:
a) na gestão dos dinheiros e valores
sob sua guarda:
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~ por uma fiscalização permanente, que terá o caráter de audítagem,
quando apropriado;
- pela prestação ou tomada de
contas;
b) na gestão do material e de víveres:
- por uma fiscalização permanente,
que terá o caráter de auditagem,
quando apropriado;
- pela tomada de contas com base
nos balanços e inventários.
Parágrafo único. A fiscalização
processa-se de escalão para escalão,
observadas a precedência funcional e
hierárquica.
A.rt. 223 As contas dos responsáveis pela gestão de material, víveres
e de dinheiro e valores serão apresentadas:
a) ao Agente Diretor da Unidade
Administrativa por ocasião da Reunião da Admlnístraçâo para Prestatação de contas mensal. inclusive com
respaíto a
Suprimento de Fundos
autor-izados, 0'1:" a qualquer momento
a critério do Agente Diretor, pelos
cíversos agentes da
administração

subordinados,
b) aos órgãos regionais e à seere-

tarta
Geral da Aeronáutica,
de
acordo COIr. o calendário e condições
fixadas em legislação e normas pertinentes;
C) ac órgã.{l central do Sistema de
Administração Financeira. Contabilidade to: Audttorla no âmbito federal,
após o término do exercício financetro e de acordo com as normas
baixadas pelo mesmo;
d) ao
TI'ibunal de Contas
da
União, no" termos da letra "a" do
§ 1 u e do § 2 ç ambos do artigo 224
deste Regulamento;
e) às comissões especialmente des.gnadas, nus casos das letras "b",
"c", "d" e "e' do § 1.0 do artigo 224
deste Regulamento.
IJAPíTULO II

Tomaaa de Cantas

Art. 224. Entende-se por Tomada
de Contas o levantamento organizado
por serviço de contabilidade anaür.ca, naseado na escrituração
dos
atos e fatos praticados, na movi'J entação
de créditos; recursos financeiros " cetros bens públicos, por
um 04 mais responsáveis pela gestão
tinanceir~ eJ-.atrim.Qnial. a cargo de
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uma Unidade Administrativa e seus
agentes, em determinado exercício ou
período de gestão.
§ 1.0 Ocorrerá Tomada de Contas,
quando:
a) do témmo do exercício financetro:
b) da impugnação de despesas fettas por Suprimento de Fundos;
c) da venücação de que determtnada conta não foi prestada;
d) de desfalque ou desvio de bens
rl&, União 0·'1 pelos quais esta responda;
e) de outras Irregularidades de que
ú"sulte pre.iuizo para a Fazenda Nacional.
§ 2.0 A Tomada de Contas por término do exe-cício financeiro
será
feita no prazo máximo de 180 (cento
e oitenta) dias do encerramento do
exercício fínanceíro, pela Secretaria
Geral da Aeronáutica, que emitirá
o competente Certificado de Auditona e fará o devido encaminhamento
8,0 Tribunal de Contas da União.'
§ 3. Para os casos das letras "b",
"c" "d" e -'e'o do § 1.0 deste artigo,
as Tomadas de Contas deverão ser
feitas dentro de prazo de 30 (trinta)
<tias a contar do recebimento
da
cc-munícaçâo ou do conhecimento do
fato.
§ 4.0 Sempre que não retarde nem
d.flcult- a Tomada de Contas, as
dos co-responsáveis e responsáveis
sr'bordínado oevem ser organizadas
con-untarr-ente com a do responsável,
salvo se est- 'iouvcr impugnado despesas ou outros atos de gestão prancados po aqueles.
§ b. São elementos básicos, constitutivos d03 processo de Tomadas
de Contas:
a) Admimstraçâo Direta:
demonst- ativo de execução orç}"J mentártu- balancetes das operações
financerras e patrimoniais;
- extrato.' bancários e respectiva
conctüaçãr oje saldos, referente ao
último dia útE do período ou exerCIcio;
- relatório do tomador de contas;
- manifestação do chefe do órgão
de contabíhõade analítica sobre a
exatidão fias contas.
b) Administração Indireta:
relatório anual do administraU

O

dor;

10

Aros DO· PODER

- balanços
anuais da entidade,
acompanhado das peças exigidas em
lei;
- parecer do órgão de controle
interno
sobr e as contas,
quando
houver;

- extrato, bancários e respectiva
conciliação de saldos correspondentes
ao últímc dia útil do período
Ou
exercício.
CAPÍTULO UI

Prestação de Contas
SEÇÃO 1

Numerário

Art. ?,')5 Entende-se por Prestaçào de Contas o processo organizado
pela Unidade Administrativa,
pelo
próprio agente ou pessoa designada.
-esponsávet ror bens, valores ou dinheiros públicos constituído por um
Demonstrati vc acompanhado dos do-

cumentos co.r.probatórtos das operações de receita e despesa realizadas;
1 <...:' processo integrará a Tomada de
Contas do r-epensá vel pelos órgãos
encarregados da gestão.
§ 1.0 Ocorre Prestação de COntas:
a) para comprovar a utilização dos
cmheiros públicos e justificar O seu
bom e regular emprego, na gestão
habitua. ou ocasional dos mesmos,
pc-los órgãos da Administração PÚbuca, na conformidade das leis, regulamentos e normas em vigor;
b) para comprovar a realização de
despesas por meto de Suprimento de
Fundos.
§ 2.° P Prestação de Contas relat.íva aos recursos financeiros recebidos será feita nos seguintes prazos:
a) pelas Unidades Administrativas,
até o dia 15 do mês subsequente a
O.Ge se referir o Balancete;
b~ pelo
ur-t.entores de Suprimento
de Fundos, ate a data timíte fixada
para comprovação pelo Ordenador
de Despesa que autorizar o supn.
tnento e, s r, qualquer caso, se ao
término du exercício financeiro, até
c dia 15 de Janeiro,
Art. 226 Balancete é o instrumento contábil que reúne toda a documentação de uma Prestação de
Contas de UIr1;j, Unidade Administrativa oi: de em detentor de .Buprt;'l; ente dE Pundos ,
.
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l ..rt. 227. c.. Balancete mensal das
unidades Aornlnístra tlvas
compreende dua partes distintas:
a) Cade-r.o do Balancete que
abrange a o.crt.e sintética da Prestação de Contas e é constituído de:
1) Ata da Reunião da Administraçào para a prestação de Contas da
.Jmdade êdminístratíva:
2) Demonstração de Valores
da
Unidade Adrc ínístratrva:
3)
Dei v r.straçâc do Movimento
Panoartc;
4) wrapas DEmonstrativos das Des-

r-eses Empe-inadaa;
5) Mapa Demonstratívos das Des-

o-sas Pagas,
b) Documentação, que é a juntada
dos documentos de receita e despesa,
devldamer t r grupados. ordenados e
numerados.
~ 1.0 As Demonstrações de vaiores
e de Movimento Bancário da Unide.de
Admínistratlva
devem
ser
atualizados se possível. até o dia
13 reahzaçãc da Prestação de Contas não podendo, em caso algum, ter
atraso superrot a 3 (três) dias úteis.
§ 20 Os documentos de despesa do
Balancete serão aqueles cuja quitação
ocorrer no mês correspondente ao
mesmo.
Art,. 228. O Balancete de Prestação
de Contas de Suprimento de Fundos
deverá conter:
a) ato concessivo do Suprimento via de notas ou notas de empenho do
Suprimento e folha do Boletim Interno que autorizou o Sup-rimento;
b) mapa demonstrativo de receita
e despesa;
c) extrato da conta corrente bancária especial relativo à data do encerramento da mesma, se for o caso.
d) comprovante do recolhimento do
saldo não aplicado;
e) documentos de receita e despesa.
Art. 229. Os Balancetes mensais da
Prestação de Contas das Unidades Administrativas, na parte referente a
Pessoal, obedecerão às mesmas normas estabelecidas para as de material,
ressalvadas as peculiaridades e os modelos próprios.
Art. 230. As Unidades Administra..
tivas remeterão mensalmente a prrmeíra via do Balancete de Prestação
de Contas, completo, para fins de au ..
ditagem, aO§ QrB~,~, regionais. ou sete-
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rial,do B'stema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria
do Ministério. nos prazos e de acordo
com as normas estabelecidas para o
assunto.
Art. 231, As Unidades Administrativas remeterão uma via do Caderno
do Balancete mensal doe Prestação de
Contas diretamente ao órgão Setortrtal do Sistema de Admtnístraçãc Financeira, Contabilidade e Auditoria do
Ministério, o qual procederá à consol-dação dos elementos contábeis recebidos, nos termos e para os fins especificados em normas e legislação em
vigor para a espécie.
§ 1° Os balanços mensais recebidos
das Unidades Administrativas após gerem devidamente verificados e consolidados, serão encaminhados, nas épocas próprias. ao órgão central do Sistema Federal de Administração Ftnance'ra, Contabilidade e Auditoria.
§ 2° A consolidação anual dos balanços mensais das Unidades Administrativas será utilizada;
a) para elaboração do Balanço Financeiro. parte integrante do Balanço anual do Ministério da Aeronáutica, que deverá ser preparado após o
término do exercício e remetido ao
órgão Central do Sistema Federal de
Administração Financeira, Contabilidade- e Auditoria. na época própria;
b) para integrar a Tomada de Contas por término do exercício ttnanceíTO, que será encaminhada ao Tribunal
de Contas da União, na época própria.
Art. 232. Os processos de Prestação
de Contas encaminhados às organizações fiscalizadoras competentes não
serão restituídos aos responsáveis para. correções ou cumprímento de diligências julgadas necessárlas .
§ 1.° Se alguma de suas peças necessitar de esclarecimentos, retificações
ou adoção n'" orovídênclas corretivas,
desde que não seja constatado dolo ou
ocorrência de preluízo para o Estado,
o órgão fiscalizador oficiará a respeito, fazendo referência precisa aos documentos e fatos a corrigir e às medidas que deverão ser adotadas mandatoriamente.
§ 2° Os responsáveis. que deverão
manter em arquivo e em ordem a segunda via do processo farão nela as
anotações ecorrigendas cabíveisvem
caráter de urgência. informando a se..
guir ao ór~ão fiscalizador _em despacho a{)'-grh~~Q' r~cÇ:!?-jgQ:' q\1.ªoto as pro-

vidências que foram tomadas em relação áx falhas apontadas.
§ 3° O ofeio inicial do órgão t.scali-

zador e o despacho com os esclarecimentos minuciosos prestados pelos
ces pensá veís serão anexados ao respectivo processo de Prestação de Contas. como peças essenciais para julgamento de direito.
SEÇÃO 2

Bens Patrimoniais
1. Generalidades

Art. 233. Todos os bens patrimoniais que Se encontrem sob a gestão
das Unidades Administrativas ou de
qualquer organíaação da Aeronáutica,
pertencem à União.
§ 1° Como regra geral, os responsáveis por estes bens deverão manter em
evidência a sua contabilidade.
§ 2" Estes responsáveis prestam contas. analiticamente à respectiva Unidade Administrativa e esta às organizações competentes. na forma deste
Regulamento e da legislação em vigor.
Art. 234. Os bens patrimoniais da
União. observado artigo 54 deste Regulamento, dividem-se:
a) quanto à natureza, ao destino e
ao objet-o, em:
- Imóveis;
- Móveis.
b) euanto à necessidade, em:
---:. Disponíveis:
- Indisponíveis.
Art. 235. As contas referentes aos
bens patrimonals serão examinadas e
julgadas normalmente:
a) pelas Unidades Administrativas.
no caso de substituição de gestores ou
situações semelhantes;
b) pelas Organizações Centrais Provedoras e pelo órgão Central do Sistema de Administração Financeira. Contabilidade e Auditoria. em relação às
Unidades Administrativas;
c). pelo Tribunal de Contas da União,
em relação às Unidades Administrativas e ao Minístérloda Aeronáutica como .um todo, com referência ao exercício encerrado.
Parágrafo único. Quando ocorrerem
as circunstâncias previstas, para a espécie, nos parágrafos 10 e 3° do artigo
224 deste Regulamento, as contas serão examinadas e julgadas por comissões imediatamente nomeadas PªIª" a
necessária Tomada de contas,

°
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2. Bens Imóveis

Art. 236. Os bens imóveis serão adquiridos de conformidade com as leis
gerais que regularem a espécie. devendo seu tombamento ser mantido pelas
organizações cadastrais da Aeronáutica.
Art. 237. No registro analítico de
cada imóvel, constarão as seguintes
especificações e pormenores:
a) situação, denominação, categoria
e utilização;
b) proveniência e titulo de domínio;
c) área do terreno;
d) descrição do terreno, compreendendo dimensões lineares principais.
confrontações, configuração e outras
características. quanto à sua natureza
e ao seu aspecto;
e) benfeitoria, custo de aquisição,
valor atualizado e mais esclarecimentos julgados necessários.
Parágrafo único. A reunião dos diversos r-etstros, um após outro, até
último, constituirá o inventário analítico dos bens- imóveis a cargo da Aeronáutica,

°

Art. 238. Os aumentos, as diminuições e as transformações que se operarem no valor e na consistência dos
bens imóveis devem ser anotados no
registro próprio de cada Unidade Administrativa ou organização.
Paráarafo único. As Unidades Administrativas a que esses bens estiverem confiados, à medida que forem
sendo efetivadas aquelas variações,
deverão fazer comunicação das mesmas, em todos os seus pormenores. à
organização cadastral a que estiverem
imediatamente jurisdicionadas.
Art. 239. A realização de obras na
Aeronáutica dependerá de sua prévia
inclusão em planejamento orçamentário do Ministério, de acordo com as
normas em vigor; para esta inclusão,
deverão os pedidos respectivos observar a compatibilização das obras com
o Plano Diretor -ta Organização e Serem os mesmos instruídos com os dados essenciais do projeto e do cronograma parn sua execução.
§ 10 O PJan0 Diretor de uma Organização é o conjunto de documentos que regula a Jcr-aliznçâo das Insta.
Iaçôes dessa Organização.
§ 20 O Plano Diretor será aprovado
pelo _Ministro, após sua aprectaçâo
pelo "Estado-Maior da Aeronáutica por
fniciativa do órgão Central do Sís-

tema de Engenharia do Ministério, ao
qual caberá baixar as instruções normativas para elaboração das propostas de Plano Diretor .pelas organizações interessadas.
Art. 240. A organização central cadastral, que deverá manter em evi~
dêncía o registro analitico de todos
Os bens imóveis sob a jurisdição da
Aeronáutica, fica obrigada a remeter
ao Serviço do Patrimônio da União,
pelos trâmites regulamentares:
a) de cinco em cinco. anos, uma cópia do inventário analítico geral, relativo aos bens imóveis de natureza
comum;
b) anualmente, uma cópia de cada
regtstro analítico, referente aos bens
imóveis de natureza comum, adquiridos dentro do ano considerado.
Art. 241. As organizações cadastrais
regionais, que deverão manter em evidência o registro analítico dos bens
imóveis em sua área, remeterão
à organização central cadastral do
Ministério:
a) de cinco em cinco anos, uma cõpia do inventário analítico geral, relativo aos bens imóveis, de natureza
exclusivamente militar e de natureza
comum que lhes estiverem jurisdicionados;
b) anualmente, uma cópia de cada
registro analítico referente aos bens
imóveis, de natureza exclusivamente
militar e de natureza comum, que
lhes estiverem jurisdicionados.
Art. 242. As Unidades Administrativas remeterão, mensalmente:
a) às orgamaaçôea cadastrais regionais, as alterações ocorridas no perlodo com relação ao registro analttãco dos bens imóveis, de natureza exclusivamente militar e de natureza
comum, que lhes estiverem jurtsdíclonados;
b) ao órgão Setorial do Sistema de
Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria, juntamente com '0
Caderno do balancete mensal, o tnventárfo cadastral sintético, somente
em termos de- valores globais, relative aos bens de natureza exclusivamente militar e de natureza comum,
que lhes estíverem jurisdicionados.
Parágrafo único Os elementos constantes dos inventários cadastrais stntétdcos, remetidos. pelas Unidades Ad..
mintstratívas serão utilizados:
a) para elaboração do Balanço Patrimonial, pllrte Integrante _do balan-
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ço anual do Ministério da Aeronáutica que deverá ser preparado após o
término do exercício e remetido ao
órgão Central do. Sistema Federal .d~
Admimstraçao Fmanceíra, Contabilídade e Auditoria, na época própria;
b) para integrar a Tomada de Contas, por término do exercício flnanceirov.que será encaminhada ao Tribunal de Contas da União, na época
própria.
Art. 243. Os prazos para remessa
dos documentos citados nos artigos
240, 241 e 242 deste Regulamento, são:
a) pela Organização Central Cadastral do Ministério: até o último
dia do mês de março;
b) pelas organizações regionais cadastrais: ate o último dia do mês de
fevereiro;
c) pelas unidades Administrativas:
até o dia 1<5 do mês subseqüente.
§ 1° Quando se tratar de documento a ser remetido de cinco em cinco
anos, as datas constantes deste artigo referem-se aos anos cujo número
representativo seja divisível por cinco.
§ 2" As obrigações previstas para
as organizações regionais cadastrais,
em relação aos bens imóveis, são aplicá veis às Unidades Administra tívas
que não estiverem, para efeitos cadastrais, vinculadas aos aludidos órgàos.
3. Bens Móveis

Art. 244. Os bens móveis compreendem as seguintes categorias:
a) Material permanente consídatado o material autônomo que tiver
durabilidade provável superior a dois
anos (tornos mecânicos, máquinas de
escrever, aviões e outros);
b) Material de aplicação considerado aquele que, constituindo aparentemente um todo, é empregado
come acessório do material permanente ou dos imóveis (hélices de avião,
manômetros, fechaduras e outros);
C)
Material de transformação
caso de matéria-prima in natura ou
semimanufaturada, para o necessário
emprego (madeiras, tubos metálicos,
barras de ferro e outros);
d) Material de consumo - Classificadas as coisas fungíveis, as que têm
duração presumida até dois anos e
as que se desgastem ou pereçam em
pouco tempo (lápis, lâmpadas, brocas
de aço e outros).
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Art. 245. Os bens móveis são escriturados analiticamente:
a) nas Unidades Administrativas ou
organizações que diretamente os administram;
b) nas organizações centrais provedoras.
§ 1° Qualquer material adquirido
pela Unidade Administrativa, à conta de seus recursos financeiros, será
escriturado na classe própria e considerado, para fins contábeis e de controle, como tendo sido fornecido pela
organização central provedora que tiver competência regulamentar para
o respectivo suprimento.
§ 2° Nessas aquisições deve ser observada a padronização prevista no
artigo 254.
Art. 246. As Unidades Administrativas tomarão providências no sentido de que:
a) o agente responsável em cada
dependência dê, semestralmente, um
balanço no seu material, confrontando o resultado com a sua própria escrituração;
bl no balanço do último semestre,
o responsável pela dependência, após
a conferência do material, confronte
a respectiva escrituração com a anaIít.íca do Agente Fiscalizador;
c) concluido o confronto, com a responsabilidade solidária do Agente Fis ..
cahzador pela veracidade do mesmo,
este último diligenciará para que seja
feita uma referência do resultado, em
Boletim.
Parágrafo único. Os agentes culpados serão logo responsabilizados pelas
faltas apuradas nessas conferências:
far-se-à, em seguida, a decorrente descarga do material.
Art. 247. As Unidades Administrativas remeterão:
a) até o dia 15 do mês subseqüente, a cada organização central provedora, a relação do material permanente da respet.vt va jurisdição, carregado
ou descarregado por motivo de aquisição, danos ou outros motivos;
b) até o dia 15 do mês subseqüente. juntamente com o Caderno do
Balancete mensal, à Secretaria Geral
da Aeronáutica, o inventário sintético, somente em termos de valores
globais, do material permanente eXIStente em carga no último dia do mês
anterior;
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c) ate o último dia do mês de março, dos anos terminados em O ou !5,
à organização central provedora, o

Inventário Analítico Geral do Material Permanente da respectiva jurisdição.

Art. 248. As organizações centrais
provedoras remeterão até o dia 15 de
janeiro, ao órgão Setorial de Admínistracâo Financeira, Contabilidade e
Auditoria do Ministério, o Invenrárlo
sintético, somente em termos de valores globais, dos bens móveis em estoque para fornecimento, existentes
no último dia do ano anterior ,
Art. 249. Com os elementos a qUE
se refere a letra "a" do artigo ?47

deste Regulamento, as organizações
centrais provedoras acompanharão,
em fiscalização permanente, as contas de cada Unidade Administrativa
referentes a material permanente;
farão, para esse fim, os lançamentos
mensais necessários na sua escrituração.
Art. 250. Os elementos constantes
dos inventários sintéticos de bens móveis, a que Se referem os artigos 247 e
248 deste Regulamento, serão utilizados:
a) para elaboração do Balanço Patrimonial, parte integrante do Balanço anual do Ministério, que deverá
ser preparado após o término do
exercício e remetido ao órgão CentraI do Sistema Federal de Administração Financeira, Oontabfltdade e
Auditoria, na época própria;
b) para integrar a Tomada de Contas, por término do exercício fínancetro. que será encaminhada ao Tribunal de Contas da União, na época
própria.
Art. 251. Nenhum objet-o poderá
figurar na escrituração sem o resrective valor em moeda nacional, por
menor que este seja.
ArL 252. Os bens móveis, permanentes ou não, quando perfeitamente
iguais, mas de valores diferentes, serão fundidos em um único lançamen00, tendo: por preço unitário o valor
da última aquisição ou avaliação.
Art. 253. Os bens móveis serão es·
crtturados pelo preço de sua aquisição, enquanto se conservarem em
bom estado, e pelo preço de avaliação,
quando não se conheça o custo exato,
ou 'quando forem, depreciados ou valorizados.

EXECUTIVO

§ 19 A especificação desses bens.
quanto ao peso, dimensão, superfície
e -volume, basear-se-á, em principio,
no sistema de pesos e' medidas em
vigor.
§ 2° No que diz respeito à nomenclatura, será, de modo semelhante,
observado o vernáculo na ortografia
oficial.
Art. 254. As organizações provedoras centrais provídenciarâo para que
o seu material seja devidamente padronizado, de maneira que facilite a
sua contabilidade.
TÍTULO TERCEIRO

Substituição de Gestores

Art. 255. A substituição dos diversos agentes, para efeito de passagem
de carga, transmissão de dinheiro e
outros valores, será considerada;
a) definitiva quando a agente
substituído for desligado do cargo ou
encargo;
b) interina - no caso de substituição por período previsto superior a
30 (trinta) dias continuando o agente
substituído vinculado ao cargo ou encargo, excet-o no caso de férias de
oficial general;
c) eventual em conseqüência de
gala, nojo, dispensa do serviço. férias e situações semelhantes, desde
que a substituição não ultrapasse de
30 (trinta) dias, ressalvado o caso de
férias de oficial general.
Art. 256. Na substituição definitiva
ou interina, o dinheiro e outros bens
serão transmitidos ao substituto legaI.
Art. 257. Na substit.uíção eventual,
o dinheiro será transmitido ao substituto, se a situação o indicar.
Parágrafo único. Quanto aos demais bens. o substituído poderá mdícar um dos seus auxiliares de confiança para zelar pela carga e fazer
a respectiva escrituração, sem necessidade de transmissão.
Art. 258. O substituto interino tem
responsabilidade própria, como se efetivo fosse.
Parágrafo único. Na substituição
eventual, o substituto só participará
desta responsabilidade quando houver
transmissão de dinheiro e de outros
bens.
Art. 259. Na transmissão de dinheiro e de outros valores, o substi-
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ta concordância das importâncias
existentes com as da respectiva escrituração.
§ Iv Feita a conferência, o substituído comunicará o fato ao Agente
Diretor, fazendo com que esta comunicação, que será encaminhada pelo
Agente Fiscalizador, seja acompanhada de ratificação expressa, integral
ou restrita, do substituto.
§ 2Q A comunicação em causa será
obrigatoriamente publicada em Boletim Interno da Unidade Administrativa, ficando com o subatituido urna
via ou cópia autenticada da mesma.
Art. 260. A partir do momento em
que for assinada e ratificada a comunicaçâo,
substituto é considerado,
para todos os efeitos, como Investido
do pleno exercício do cargo.
Art. 261. A escrituração do dinheiro não sofrerá solução de continuidade, prosseguindo os lançamentos na
mesma seqüência anterior.
Parágrafo único. Só será obrigatório o encerramento da escrituração,
no último dia de cada mês, na Reunião da Administração para prestação de contas, na tomada de contas,
nas substituições de gestor e no encerramento do exercício financeiro.
Art. 262. A passagem de carga relativa aos bens móveis obriga à conferência de artigo por artigo. em
confronto com as respectivas fichas
ou livros referentes à sua escrituração; será, depois, feito o confronto
dessas fichas e desses livros com a
escrituração de controle centralizada,
da Unidade Administrativa.
§ 1Q Feita a conferência pelo substituído em conjunto com o substituto,
aquele comunicará o fato ao Agente
Diretor, fazendo com que esta comunicação, que será encaminhada pelo
Agente Fiscalizador, seja acompanhada de ratificação expressa, integral
ou restrita, do substituto.
§ 29 A comunicação em lide será
obrigatoriamente publicada em Boletim Interno da Unidade Administrativa. ficando com o substituído urna
via ou cópia autenticada da mesma.
Art. 263. A escrituração das fichas
de material será encerrada com um
traço carmim, de extremidade a extremidade, logo abaixo do último lançamento, prosseguindo daí a escrituração do novo gestor.
Art. 264. Os prazos para as passagens de carga, transmissão de (linneíro e outros V:;:J:!Q:r;es l são de;
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a) até 30 (trinta) dias úteis para
os Gestores de Material, de Reembolsável e agentes detentores de carga
de Armazéns ou Depósitos de Organizações Provedoras;
b) até 10 (dez) dias úteis. para o
Agente Fiscalizador, Gestor de Finanças, Gestor de Viveres e Comandantes de unidades e Subunidades íncor-

poradas ;
c) até 8 (oito) dias úteis, para os

demais Agentes que tenham material
ou dinheiro sob sua responsabilidade.
§ 19 Os prazos referidos neste artigo serão contados a partir da dota
de dispensa de função ou de orcem
específica, publicada em Boletim Interno da Unidade Administrativa.
S 2° No caso de substituição do Comando ou Chefia, o prazo limite para
passagem de carga e transmissão de
dinheiro e outros valores pelo Agente
Diretor será idêntico àquele fixado
para seu desligamento da Unidade
Administrativa nos termos da legislação pertinente ao assunto.
Art. 265. Os prazos previstos para
as passagens de carga, transmissão de
dinheiro ou de valores, poderão ser
prorrogados no máximo por igual
prazo, a juízo do Comandante do escalão imediatamente superior, urna
vez que se justifique esta medida.
Art. 266. Se houver acúmulo de
cargos, os prazos não sofrerão redução, sendo eles contados, separadamente, para cada transmissão de responsabilidade.
Art. '267. Nos casos de extravio
deserção, doença, falecimento, suspensão das funções, desligamento urger.
te e outras situações semelhantes. a
passagem de cal ga, transmissão de
dinheiro e de outros valores será feita
por uma comissão de três membros.
nomeada pelo Agente Diretor, ímediatamente após o conhecimento do
ato ou fato, observados os prazos
constantes do artigo 264.
Parágrafo único. Em tais casos. os
resultados a que a comissão chegar,
traduzirão a responsabilidade do
substituído.
'J.'ÍTULO QUARTO

Reunião da Administração
Art. 268. Os responsáveis pelos
bens da União, confiados à Unidade
Admini§trativa1 reunír-se-ão pertodt-
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camente, sob a presidência do Agente
Diretor, para tomar conhecimento da
situação econômico-financeira, da
marcha dos serviços admlnístrativos,
do andamento dos planos de administração e de todos os assuntos correlatos que afetem a administração
da Unidade.
Parágrafo único. A reunião de que

trata o presente artigo recebe a íle-

Dominação de Reunião da Adminis-

tração.
Art. 269. Em princípio, estas reuníões serão efetuadas em dias e em
horas que não colidam com o máximo de atividades da Unidade Ad-

ministrativa, a fim de

oermítjr o

comparecimento do maior número de

agentes executores, e maior tempo de
permanência dos mesmos no local dcs
trabalhos.
Parágrafo único. Serão determinedas, em Boletim da Unidade Adminístratíva, com uma antecedência !':LÍnima de 48 horas, a data e a hora
do inicio da Reunião da Administração, sendo discriminados os assuntos
que serão tratados.
Art. 270. Tomarão parte, obrigatoriamente, na Reunião da Administração, em todo o seu decurso. o
Agente Diretor, o Agente Fiscalizador, o Gestor de Finanças e o Gestor
de Licitações, servindo o mais moderno de secretário.
§ 19 Os demais gestores deverão estar presentes no momento de expor
a parte relativa à sua responsabilidade, para o que serão previamente informados pelo Agente Fiscalizador; a
retirada rios meemos da Reunião fica
a critério do Agente Diretor.
§ 2Q OS Oficiais da Unidade Administrativa, mesmo não sendo gestores, poderão assistir às Reuniões da
Administração, com o fim especial de
se familiarizarem com os assuntos administrativos, só podendo. entretanto,
tomar parte nos trabalhos quando
lhes for expressamente determinado
pelo Agente Diretcr ,
Art. 2"71. Haverá mensalmente,
uma Reunião da Administração para
verificação, com a presença dos diversos agentes responsáveis, dos documentos de Prestação de Contas
Mensal da Unidade Administrativa,
inclusive no que diz respeito à comprovação de Suprimento de Fundos
concedidos.

Parágrafo uruco. Os documentos
ratificados pelos agentes responsáveis,
serão organizados em Balancetes, no
número de vias necessárias para encaminhamento aos destinos e organizações competentes, na forma e nos
prazos estabelecidos pela legislação
pertinente.
Art. 272. Os assuntos que interessarem à Unidade Administrativa poderão ser debatidos na Reunião da
Administração, ressalvada a prerrogativa de decisão inerente à função de
Agente Diretor.
Art. 273. Dos trabalhos realizados
na Reunião da Administração, será
lavrada uma Ata concisa. a qual será
publicada no Boletim Interno da Unidade Administrativa do primeiro dia
útil após a Reunião.
QUINTA PARTE

Outras Disposições
TÍTULO PRIMEIRO

Disposições Gerais

Art. 274. Respeitadas as pecullartdades da Administração da Aeronáutica. como Força Armada, resultante
de imperativos constitucionais, será
supletiva deste Regulamento a legislação geral aplicável à espécie.
Art. 275. Quando se tiver de baixar qualquer regulamento na Aeronáutica, deverá ele se harmonizar
com as prescrições aqui estabelecidas.
Parágrafo único. Em tais regulamentos será feita referência às atribuições e às denominações específicas
dos agentes cujas funções genéricas
constam deste Regulamento.
Art. 276. Dentro dos princípios es,
tabelecidos neste Regulamento, o Ministro da Aeronáutica baixará as instruções complementares que forem
necessárias à sua execução, inclusive
os respectivos modelos de escrituração.
Art. 277. O Ministro poderá, por
iniciativa própria ou por proposta da
Secretaria Geral da Aeronáutica,
submeter à tomada de contas ou à
inspeção Administrativa, qualquer organização jurisdicionada à Aeronáutica.
Art. 278. Os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos
pelo Ministro da Aeronáutica.
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TÍTULO SEGUNDO

Disposições Transitórias

Art. 279. No prazo de 120 dias, a
contar da data da vigência deste Regulamento, os órgãos Setortais dos
Sistemas Interessados deverac orgaruser, nas áreas de sua competência, .9s
modelos de escrituração complementares para submete-los ao Mínlstro,
para os fins previstos no artigo 276.
_ Joelmir campos de Aranpe .lI/lacedo, Ministro da Aeronáutica.
DECR~TO N.0 72.087 ABRIL DE 1973

DE

13 DE

o Presidente da República, usando
da at.nbuição que lhe confere o arneo 81 item IH, da Constituição, e
reonda
vista o disposto no artigo
ti6 da Lei n.e 3.780, de 12 de julho de
HJ60, decreta:

em

Art. L~ Fica retificado, na forma
anexos, o Decreto n." 60.880, de
21 de junho de 1967, que aprov?u o
Quadro único de Pessoal da Uníversidade Federal de Pernambuco,
fim
de reestruturar cargos em comissão e
funções gratificadas, incluir outros,
destinados a atender às Reformas
Unlv ersttár ia e Administrativa, consubstancíada nós respectivos 1!:sLatuto e Regimento Geral e de remanejar
cargos para aplicar a proporcional'i:
dade de que trata o artigo 20, da LeI
n.v 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 2.° A retificação de que nrata este Decreto não acarretará aumento de despesa, ficando suprimidos,
para tanto, na forma do Anexo, 622
cargos vagos,
Art. 3~ Fica alterado conforme ,JS
anexos os Decretos n." 51. 352, de 23
de novembro de 1961, e n," 51.766, de
1.0 de março de 1963, para retificar
a situação de enquadramento de ser
vídores enquadrados como Atendentes,
Código P-1703.7, que, na forma da
decisão da extinta Comissão de ciaasificação de Cargos, constante da Ata
de sua 268." reuníâo deveriam ter
sido enquadrados como Enfermeiro
Auxiliar, Código P-1. 706.8.
Parágrafo único. A partir de 28
de fevereiro de 1967 o enquadramento
dos servidores de que trata este artigo
fica alterado, conforme o anexo, em
cumprimento ao disposto no Decretodos

w

lei n.v 299, de 28 de fevereiro de 1967.
que alterou o Grupo Ocupacional Medicina, Farmácia e Odontologia.
Art. 4.~ Os atuais diretores de
Unidades cujos cargos tenham sido
transformados em Coordenador de
Curso e Chefe de Departamento fica
assegurado aos mesmos o direito a
perceber os vencimentos c. .ctertores à
vigência deste Decreto até o término
dos respectivos mandatos.
Parágrafo único. As funções de
Chefe de Departamento serão exercidas por Professor em regime de
tempo integral e dedicação usc-lustva .
Art. 59 Em decorrência do diSposto no artigo 20, da Lei nc 4.863;
de 29 de novembro de 1965, no artigo
31, do Decreto-lei no 81, de 21 ele
dezembro de 1966, e no artigo 39, do
Decreto-lei nv 1.121, de 31 de agosto
ce 1970, fica alterado o Estatuto da
Universidade Federal de Pernambuco,
para consignar-se que, além das atribuições
estatutárias e regimentais,
compete, ainda, ao vícc-Reítor o controle e a coordenação de áreas administrativas da Universidade.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições er~ contrárti.
Brasília, 13 de abril de 1973;
152:' da Independência e l:l5.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉD!CI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 23-4-73
(Suplemento)
DECRETO

N.9 72.088

ABRIL DE

1973

DE

13

DE

Concede autorização à empresa western GeophysicaZ Company ot Ame~
rica para operar 1/0 mar territorial
do Brasil, jixado pelo Decreto-fel
nY 1.098, de 25 de março de :!.no,
o navio especzalizado "M/V Western
Gult", de bandeira norte-americana.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, e tendo em vista o que consta do processo
MME'-9. 442-67, decreta:
Art. 1.9 E' concedida autorlzaçâo à
empresa norte-americana
wcstcm
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América,

para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n.v 1.098,
de 25 de março de 197(), com o navio
especializado "M/V Western Gulf", de

bandeira norte-americana. am trabalhos sismográfícoa, a serviço da P2trÓIeo Brasileiro S. A. -

PETROBRAS,

mediante contrato entre as mesmas
celebrado, e que substituíra ao navio
"M/V Cynthia Walker", mencionado
no Decreto n.? 66.076, de 15 de janeiro
de 1970.

Parágrafo único. Para execução dos
levantamentos sísmográffeos a que se
refere este artigo deverá ser observado -pela Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS o disposto no artigo
8.9 do Decreto n.c 63.164, de 26 de

agosto de 1968, precipuamente o que
concerne aos compromissos assinalados
nos seus incisos XIII, XIV, XV e

XVII.

Art. 2.9 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de 1
(um) ano, prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de sua caducidade a qualquer tempo,~e ocorrer
a conclusão dos serviços contratados
ou a extinção das obrigações respectivas' na forma da lei ou contrato.
Art. 3.'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puoücacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.089 -

DE 16 DE

ABRIL DE 1973

Gutorça
concessão à Rádio TV da
Amazonas Ltda., para estabelecer
u'ma estação de müiatiiiustia de sons
e imagens çtesexasõo), na c2dade de
porto velho, Território Federal de
Rond6ma.

o Presidente da República. usando
das a bríbuiçôes que lhe confere O artigo 81, item lI!, combinado com o
artigo
8.", item XV, letra "a" da
Constituição e tendo em vista o que
consta do Processo número 1.741, de
1973 do Ministério das Comunicações,
decreta:
Art. 1:' Fica outorgada à Rádio
TV do Amazonas Ltda., nos termos

dos
do artigo 28, do Regulamenta
Serviços de Radiodifusão, concessão
para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Port-o Velho, Território Federal de Rondônia, sem direito de exclusividade, utilizando o
canal 4 (quatro).
Parágrafo único. O contrato decor ,
rente desta concessão obedecera as
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Secretário-Geral tio lV11rrístérto das Comunicações, e deverá
ser assinado dentro de 60 (sessenta)
dias a contar da data da publicação
deste Decreto no Diário Otícuü da
União, sob pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o at-o de outorga.
Art. 2.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1973;
1fi2.<'> da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygmo C. Corsetti.

DECRETO N° 72. 090

~

DE 16 ne

ABRIL DE 1973

Outorga à Companhia Ríaqrcmâense
de Telecomunicações ~ CRT
concesão para executar serviço.') de
telefonia PÚblico urbano e interur
bano
em todo o Estado do
Ria
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuiçâo, €'
tendo em vista o disposto no artigo
8°, item XV, letra
"a". da mesma
Constituição, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia Riograndense de Telecomunicações ~ CRT, com sede em Porto Alegre. concessão para executar serviços
de telefonia público urbano e interurbano em todo o Estado do Rio
Grande do Sul, respeitadas as concessões regularmente outorgadas pelos poderes concedentes da época,
anteriores à vigência da Constdtuição
do Brasil de 24 de janeiro de 1067.
Parágrafo único. A medida que forem extintas, a qualquer título, as
concessões anteriores, regularmente
outorgadas no referido Estado, aa
mesmas passarão para a Compannín
Riograndense de 'I'elecomunícações ,
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Art. 2° O prazo de concessão- será

de 30 (trinta) anos, a contar da da-

ta da publicação do presente Decreto devendo o respectivo contrato ser
a;sinado com o Ministro de Estado
das Oomuntcaçôes ou autoridade- por
este designada dentro de fiO (sessenta) dias após aquela data, de acordo
com as cláusulas que com este bat-xam, rubricadas pelo Secretário-Geral do mesmo Ministério, sob pena de
se tornar sem efeito, desde logo, a
presente outorga.
Art. 3° Revogam-se as disposições
Em contrário.
Brasíha. 16 de abril de 19'13;
152" da Independência e 85° da
República.
EMtLlO G. MÉDICI

Hygmo C. Ccreetti

DECRETO

N9 72.091
ABRIL DE 1973

DE

16

DE

Declara de uil!~ . .rrsue 9tiblica) para jinS
de desapropriaçuu dois lotes de terrenos urbanas e «uae benfeitorias, situados na Czdade de Guaxupe, Estado de Minits Gerais, destinados à
construção de U1Jta estação telejônica, pela Ccnnpcntuc 'I'eleiônica àe
Minas Gerais -- eTMG.

o Preside ace ,;~a República, usando
das at.nbuiçôes que .nc confere o artigo 81. item lll, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5<,1 letra "h" c G? do Decreto~Lei no
3,365, de 21 te junho de 1941. decreta:
Art. 19 E' necrat arta oe utilidade púbuca, para fins de desapropríaçáo. uma
are a composta de dois lotes de terrenos urbanos, C0m benrettonas. localizada na conrjuéncta das Ruas João
Alkimim e Gelo Joaquim Costa, Cidade
de Guaxupé, Estado de Minas Gerais,

de propriedade da f; rma posto Santo
Antonio Ltda.; Salvador Greco e
Anuncíata Greco da Silveira, destinada a construçao de uma estação telefônica, pela Companh. a Telefônica de
Minas Gerais - CTMG.
Art. 29 A aludida a-ea de terrenos
tem formato 1l"l'8g'liis.J é composta de
dois lotes, se~~lo um da firma Posto
Santo Antônio t.rca: medindo 394.DO
rnz (trezentos e noventa e quatro metros quadradas) coui uma casa de mo-
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rada, com área cor.strufda de 81.70 m2
(oitenta e um .'T,c''\,1';'''.::: Quadrados e seten ta decímetr \S "'1 radraoos) ; o outro
lote,de proprte-tn..(1e de salvador Greco
e Anuncíata Greco ua Silveira, medindo 1. 072.70 rn2 rum mil e setenta
e dois metros quadrados e setenta decímetros quadrados), com uma casa
de morada, tendo ?.7508 ma (duzentos
e setenta e cinco metros quadrados) de
área construtua. pertazendc ambos Os
lotes uma área ue :. 466,70 mz (um
mil quatrocentos e sessenta e seis metros quadrados e setenta decimetrcs
quadrados). an-esentano., as seguintes dimensões e conírcntaçôes : começa a 36.20 m (trinta e seis metros e
vinte centímetros, da confluência (las
Ruas Joào p"'l[{,mün e Cel. Joaquim
Costa, onde fa"z 11::n ângulo interno ae
90l} 00' (noventa gt e.us é zero minuto),
segumco um alínhamento que mede
13,60 m (treze metros e Sessenta centnnetrcsj : ao fim 0.0 mesmo, faz. novo
ánguto interno de 184~ 30' (cento e 01tenta e quatro graus e trinta rrunuLOS), segutnuo um a.ínbamento
que
mede 14,40 m (quatorze metros e quarenta centímetroa) ; ccnn ontanuo.ee
OS U01S ajjnhame ntos corri o ímoveí ai:
propriedade de João Cruvínel ; ao fim
ao utumo ahn namento faz l:.OVO ângulo interno de 89-? uü' (Oitenta e nove
graus e zero minuto), segumdc
um aünnamento que mede """"
1;),50 m ctreze metros e cmquenta cennmetrosi , comroniancc com o imóvel
oe proprreua....e ce Esmerrno Rtbeno
do Vale Fuho ; ao fim deste alinhamento, faz novo ângulo interno ue
zosv Ou' touae u tos e sessenta e nove
graus e zero minuto. ,seguiD0..0 um aunnamcnto que nieoe t.2ti m (seis me':'
tros e vinte e cinco centimetrcs) , conn ontanco amua com li proprieoaue de
Esmerino Ribeiro do Vale Filho. ao
um do qual Jaz novo ângUlo interno
de 98" 00' (noventa e c.to graus e zero
minuto). seguindo um alínhamentn qUê
mede 25,35 f i (vinte e cinco metros e
trinta e cinco centímetros). conrron .
tando coro a propriedade dos herdeiros de Luiz Alfredo Magalhães; ao fim
do qual faz novo ângulo interno de
78° 00' (setenta e, oito graus e zero minuto) , seguindo um al.nhament-, que
mede 14,80 m tquatocze metros e 'oitenta centímetros: ao fim do qual faz
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novo ângulo interno de 2439 00' (dUN
zentos e quarenta e três graus e zero
minuto) . seguínôc um alinhamento que
mede 14,90 m (quatorze metros e no-

venta centímetros)

confrontand-, es-

tes dois alinhamentos com imóvel de
propriedade de Joaquim Araújo; ao fim

do último alinhamento, faz novo ângulo interno de 809 00' (oitenta graus
e zero minuto), seguindo um alinhamento que mede 22.08 m (vinte e dois

metros e oíto centímetros), confrontando com a Ru3. J<'aquim Costa; ~,
finalmente, com o último ângulo de
1279 00' (cento e vinte e sete graus e
zero minuto), seguindo um alinhamento que mede 36,20 m (trinta e seis

metros e vinte centímetros). confron-

tando com a Rua João Alkimim, encontrando o ponto onde se iniciou esta
descrição, estando os imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaxupé sob os
n.ss 6.350, L-3-J, fls. 263, data de 20 de
maio de 1955, 815.080. L-3R fls. 42 data
de 12 de maio de 1971 f' 15.081. L-3-R.
fls. 42, data de 12 de maio de 1971 tudo
de acordo com a Planta Topográfica
DECRETO

EXECUTIVO

SP nc 3572063, elaborada pela Companhia Telefônica áe ;..âlr-as Gerais e demais documentos constantes do Processo no 06972-72 do Ministério das
Comunicações.
Art. 39 Fica a COmpanhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a promover a desaprooríacào da referida
área de terrenos e respectivas benfeitorias, na forma da legislaçã-O vígente, com seus recU1'SO~ próprios.
Art. 4Q Nos termos de artigo 15 do
Decreto-Lei, n? 3_365. de 21 de junho
de 1941, modíftcadc peía Lei nc 2.786,
de 21 de maio de 1956 a desapropriação
é declarada de eará.rer urgente para
efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 aa abril de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.

Nv 72. 092 ~ DE

EMÍLIO G. MEDrCA
Hygino C. ooreetu

16

DE ABRIL DE

1973

Aprova tabela discriminativa de cargos em comissão e de funções gratificadas do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social, e dá outras providéncias.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo 181, itens H
c HI, do Decreto-lei n,» 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o artigo 11 da
Lei rP 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa
dcs cargos em comissão e das funções gratificadas do Quadro de Pessoal ~
Parte Permanente - do Ministério do Trabalho e Previdência Social. resultante da adaptação à estrutura estabelecida pelo Decreto nv 67,325, de 2
de outubro de 1970, alterado pelo Decreto nc 68.0S0, de 14 de janeiro de
1971, e pelo Regimento Interno da Divisão de Segurança e Informações,
aprovado pela Portaria nc 3.177, de 27 de maio de 1971 do Mrmstérlo do
Trabalho e Previdência social.
Art. 2Q A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelas
dotações próprias do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de abril de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 23-4-73.
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DECRETO N9 72.093 -

DE

17

DE ABRIL DE

1973

Dispõe sobre a classitícação e a tronstormacõo de cargos, junções e encargos
de Gabinete para as Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior, do Quadro permanente do Ministê1io da Fazenda.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 181, itens I,lI e lII, do Decreto-lei rP 200, de 25 de fevereiro de 1967;
00 artigo 99 da Lei nv 5.843, de 6 de dezembro de 1972; no artigo 79 da
Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo
DASP-1681, de 1973, decreta:
Art. 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior. DAS-101,
e Assessoramento Superior, DAS-I02, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda, os cargos,
funções e encargos de Gabinete constantes do mesmo Anexo.
Art. 29 As gratificações relacionadas no Anexo II ficam suprimidas,
para o fim de compensar a despesa decorrente da execução deste decreto.
Al't. 39 Ficam incluídos no Decreto nR 71.235, de 10 de outubro de
1972, e no seu Anexo, no nível 2, o secretário-Geral Adjunto e os dirigentes
dos órgãos de primeira linha da Inspetoria Geral de Finanças do Ministério da Fazenda, órgão central de sistema, excluídos os últimos do nível l.
parágrafo único. Ficam Incluídos, no nível 1, os dirigentes dos órgãos
de primeira linha da Secretaria-Geral e o secretário-Executivo do Centro
de Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal (CETREMFA), do mesmo
Ministério.
Art. 49 A transformação de funçóes gratificadas e encargos de gabinete
nos cargos em comissão de que trata este decreto somente se efetivará com
a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento das referidas funções e encargos, constantes da situação anterior
<lo Anexo L.
Art. 59 O provimento dos cargos compreendidos no Anexo T deste
decreto é da competência exclusiva do presidente da República, na forma.
dos artigos 59 e 11 do Decreto nc 71. 235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fazenda.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em corrtrárlo.
Brasília, 17 de abril de 1973; 1529 da Independência e 859 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Deljim Netto

---

Os anexos mencionados mos arts. 19 e 29 foram publicados no D.O.
de 30-4-73.
DECRETO N' '12.094 ABRIL DE

DE 17 BE

1973

Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sobre os terrenos que menci-ona.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo

205 do Decreto-lei nc 9.760, de 5 de
setembro de 1946, decreta:
Art. 19 Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil, em
transferência de aforamento:
1 - Albino Gayoso Fonterosa e Josenne Alonso Domínguez, de nacionalidade espanhola, do terreno de
acrescido de marinha situado na Rua
São Martinho nc 9, no Estado da
Guanabara, conforme processo proto-.
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cotizado no Ministério da 'Fazenda sob
o n.? 13.027, de 1970;

2 - Manuel Negreíra Peon, de nacíonalidade espanhola, das frações
ideais de 0,000695 e 0,000758 do terre-

no nacional interior situado na Rua
Senador Dantas nv 117, correspondentes. respectivamente, aos apartamentos 2.139 e 1.720, IlO Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob

EXECUTIVO

mentes 1.014 e 1.129. !lO Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nc 46.368, de 1970.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 17 de abril de 1973:
1529 da Independência e 859 da
República.

o n.v 49.564, de 1972;

EMÍLIO G. MÉDICI

3 - Edith Dorothea Erna Liebau e
Adolf August Liebau, de nacionalidade alemã, do terreno de acrescido
de marinha designado por lote número 70. da quadra 23 do ioteam-nto
Recreio de Cabo Frio, em Cabo Frio,
no Estado do Rio de Janeiro, conforme processo protocolizado no Ml11l5~

Antônio Deljim Netto

térlo da Fazenda sob o n.v 53.050, de
1972;
b) a adquirir o direito de preferência. ao aforamento:
Gudrun von 'I'henen Menna Barreto,
de nacionalidade alemã, da fração
ideal de 130/2070 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica
no 3.150, correspondente ao apartamento 901, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob 0 número
41.653, de 1971;
c) a adquirir o direito de revigoraCão de aforamento:
1 - Renato Pastare, de nacionalidade italiana, da fração tdeal de 2/
216 do terreno de marinha situado na
Rua Joaquim Silva no 11, correspondente à sala 1.206, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
nv 39.618, de 1971;
2 - Dolores Rodrigues Castro, José Gonda Perez e Amadeo Lopez Lopez, de nacionalidade espanhola, do
terreno de acrescido de marinha situado na Rua Thomaz Ra.belo número 33. no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o nv 64.689,
de 1970;
à) a adquirir o direito de confirmação de aforamento:
Rachile Rachmann, de nacíonandade letoniana, de duas frações ideais
cile 1/364 cada, do terreno de marinha
situado na Avenida Atlântica número 3.806, correspondentes aos aparta-

DECRETO N9 72. 095 ABRIL DE 1973

DE

17

OE

Torna sem etetto aorooettamento de
disponível no Quadro de Pessoal co.
Ministério da Marinha, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, f'!
tendo em vista o que consta do Processo nv 177-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) ,
decreta:
Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de esorevente-rratdlógrafo, código AF-204.7 . .10 Quadro
de Pesso-al - Parte Permanente - do.
Ministério da Marinha, de Elza de
Souza Coelho, disponível em igua!
cargo do Quadro de Pessoal 11<1 mstítuto de Previdência e Ass, uc:a dos
Servidores do Estado. et etuado pelo
Decreto nc 68.679, de <lS de maio de
1971. punlícado no Duuta 0/lCWl, de
26 seguinte, visto ter sido a mesma
nomeada, por acesso, para o cargo de
Escriturário, código AF-202.8-A, com
efeito retroativo a data anterior à da
sua colocação no regime de disponíb1lidaae.
Art. 2Q Fica, igualmente, incluído
na alínea "a" do item IV do Anexon do Decreto nc 71.367, de 14 de novembro de 1972, publicado no Diórío
Gtíciai, de 16 subseqüente, o nome da.
servidora de que trata o artigo anterior, acrescentando-se mais um car-.
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de Escrevente-Datilógrafo. código
AF-204.7, no relacionamento constaote do Anexo I do mesmo Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data da SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de abril de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

go

Adalberto de Barros Nunes

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

Antônio Dias Leite JúniOr

DECRETO NQ 72.096 ABRIL

Lei n« 2. '786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a Invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
abrangidas por este Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de
un3;
152Q da Independência e 85Q da
República.

DE

18

DE

DE J9'/3

Declara de utilidade oubUca. para fins
de desapropriação áreas de terras
situadas no
Es-taà,() do Espirito
Santo

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra "b", do Código de Aguas.
e no Decreto-lei n.v .3.365, de 21 de junho de 1941, e ainda o que consta no
processo MME 708.025-72, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas de utilidade pública, uara fins de desapropriação, áreas de terra necessárias à
construçâo de uma subestação no mu-:
ntctpío de Mimoso do Sul, Estado do
Espírito Santo.
Art. 2Q As áreas de terra referidas no artigo anterior compreendem
aquelas constantes da planta de situação nv DTE-G-A2-72, relativa ao
projeto aprovado por ato do Diretor
da Divisão de Energia Elétrica e
Concessões do Departamento Nacional de Aguae e znergta Elétrica, no
processo MME 708.025-72.
Art. 39 Fica autorizada a ESPlrtto Santo "tentrais Elétricas S. A, a
promover a desapropriação das referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15, do Decreto-lei nc 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela

DECRETO N.O 72.097 ABRIL DE

DE

18

DE

1973

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão no Estado do Espírito
Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851,
de 16 de julho de 1954 e o constante
do processo MME 708.025_72, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa,
áreas de terra situadas na faixa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação de
Cachoeira de Itapemirim e a futura
subestação de Mimoso do Sul, nos municípios de Cachoeira de Itapemírfm
e Mimoso do Sul, Estado do Espírito
Santo, cujo projeto e planta de situação n." 13. 19-AX-0l, foram .a:pr_o~
vados por ato do Diretor da DIVlSao
de Energia Elétrica e Concessões do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
708.025-72
Art. 2.° Fica autorizada a Espírito
Santo Centrais Elétricas S. A. a pro.
mover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
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Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da

constituição de servidão

administrativa

necessária em favor

da Espírito Santo Centrais Elétricas
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à em,

presa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.o Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da ser.,
vidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Espírito Santo Centrais
Elétricas S. A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzidas pela Lei
n.v 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior'

DECRETe. N ~ 72.098
,\BRIL

DE

DE

18

DE

1973

COncede a B, A. Mineração da Trindade o direito de lavrar minério àe
ferro ru: Município de
Mariana.
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atrtbulçao qUe lhe confere o artigo 81, item lU, da Constdtutção, nOS
termos do Decreto-lei TI.O 227, de 28
-de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

EXECUTIVO

neração), alterado pelo Decreto-lei
n.? 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada aS. A.
Mineração da Trindade
concessão
para lavrar minério de ferro em
terrenos de propriedade da Companhia Siderúrg-ica Belgo-Míneíra no
lugar denommado Germano, Distrito
de Santa Rita Durão, Município de
Mariana, Estado de Minas Gerais, numa área de
quatrocentos e trinta
hectares e vmte e oito ares (430,28
na), delímírada por um retângulo,
que tem um vértice a mil e ctnq .ienta metrôs O. 050m) , no rumo
verdadeiro de vinte graus trinta e
cinco minutos sudoeste (20° 35' SW),
da confluência do córrego Casa Velha
com o rio Piracicaba e os lados divergentes. desse- vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
três mí. quatrocentos e setenta metros (3.470m), sul (S); mil duzentos
E' quarenta metros (1.240m),
leste
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51. do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo -Código não expressamente mencionadas neste Deereto .
Parágraf- ~ úníco . Esta concessão
tíca sujeite à.>, estipulações do Regulamento
aprovado pelo Decreto
n. ÇI 5-1.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n,s 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear ,
Art. 2.° O concessionárlo fica .obrtgado a recolher aos cofres públicos
~ tributo!', devidos à União, em cumprímento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3." êe o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe írx umbem, a concessão para
"avrar sere óeclarada
caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66,
~'\.\ Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do solo e
subsolo para rins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por tdtuk, este
Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
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Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 f1lste Decreto entrará em
v-gor na data de sua publicação, revogadas a. drsposiçôes em contrário.
(DNP~_

-

1. 721-67).

Brasília, 18 de abril
1520 da
Independência
República.
EMÍLIr

G.

de 1973;
e 850 da

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO ·NQ 72.099 ABRIL DE 1973

DE

18 DE

Concede à Mineraçflo Potyra S. A.
o direito de lavrar ecneeíita no Mu~
nicuno de Lages, Estado do Rio
Grande do Norte.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 19-67 (Código de
Mlrseração) alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Mineração
Potyra S. A. concessão para lavrar
scheelita em terrenos de propriedade
do 81'. Raul Pereira da Silva no lugar
denominado Bomfím, Distrito e Município de Lages, Estado do Rio Grande
do Norte, numa área de setenta e três
hectares dezesseis ares e trinta e dois
centrares (73,1632 ha) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quatrocentas e trinta e um
metros (431 m) , no rumo verdadeiro
de cinqüenta e quatro graus noroeste
(54!? NW), do ponto de confluência do
riacho das Nuvens com o riacho do
Bomfim e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e noventa e seis metros (396 m) , oeste
(W); quinhentos e cinqüenta e dois
metros (552 m) , sul (8); duzentos
metros (200 m) , oeste (W); trezentos
e quarenta metros (340 m) , sul (8);
duzentos metros (200 mr. oeste (w);
quinhentos metros (500 m) , sul (8);
quatrocentos e noventa e seis metros
(496 m) , este (E); duzentos e noventa
e dois metros (292 m) , norte (N);
trezentos metros (300 m) , este (E);
mil e cem metros (1.100 m) , norte
.(N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
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artigos 44, 47 e suas alineas e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Es ta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art , 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6!? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dtsposíções em contrário.

(DNPM -

805.791-69).

Brasília, 18 de abril de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.100 ABRIL DE 1973

DE

18

DE

Concede à Empresa de Desenvolvimento de Recursos Minerais "CODEMIN" S. A. o direito de lavrar minério de níquel no Município de Niquelândia, Estado de
Goiás.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos ter-
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mos do Decreto-lei n- 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei n- 318, de 14

de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada a Empresa
de Desenvolvimento de Recursos Mi-

nerais -

"CODEMIN" S. A. conces-

são para lavrar minério de níquel em

terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Serra Pelada ou Serra do
Campo, localizado na Fazenda Cabe-

EXECU'IIVO

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DNPM -

8.120-66).

Brasilia, 18 de abril de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

çuda, Distrito e Município de NíqueIândía, Estado de Goiás, numa área
de quinhentos hectares (500ha.), de-

limitada por um retângulo, que tem
um vértice a quinhentos metros .....
(500m), no rumo verdadeiro de trinta
e nove graus trinta minutos sudoeste
(39°30' SW), da confluência dos dois

córregos mais altos que formam o córrego cabeçuda e os lados divergentes
<lesse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e
quinhentos metros (2.500m), norte
{N); dois mil metros (2.000m). oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resolução na 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concesslonárro fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tribut-os devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrtgaçôes que se
Ih81 incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4<> As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub.solo para fins de lavra, na forma do
artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrtto no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra. do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

DECRETO

N.9 72.101 ABRIL DE 1973

DE

18

DE

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização
gratuita, do
terreno que
menciona, situado no Município àe
Campo Largo, Estado de Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
1.9 , do Decreto-lei n.v 178, de 16 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, de terreno com ....
32.375,OQm2 (trinta e dois mil trezentos e setenta e cinco metros quadrados). situado no Município de Campo Largo, Estado do
Paraná, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.c 400.861,
de 1972.

Art. 2.9 O terreno a que se refere: o artigo anterior se destina a
um posto de produção de mudas de
essências florestais, já em funcionamento no local.
Art. 3.9 A cessão 01'>1 autorizada
efetivar-se-á mediante termo a ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União e tornar-se-á
nula, sem direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada utilização
diversa da prevista
no artigo 2.9,
oeste decreto ou, ainda, se ocorrer
inadimplemento ae cláusula contratual.
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Art. 4.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1973;
1525) da Independência e 85.9 da
Repúb1ica~

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima

DECRETO N.O 72.102 ABRIL DE 1973

DE

18 DE

Retifica o Decreto n.O 67.609, de 18 de
novembro de 1970, que reclassificou
os cargos de Revisor do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Agricultura e dá outras providências.

o Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o que consta dos Processos
n.ss 5.405 de 1970, e 1.017 de 1971,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1." Fica retificado, na forma
da relação nominal anexa, o enquadramento dos Revisores do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Agricultura, aprovado
pelo Decreto n.v 67.609, de 18 de novembro de 1970. alterado pelo de
n." 69.685, de 3 de dezembro de 1971.
Parágrafo único. A retificação a
que se refere este artigo e seus efeitos financeiros vigoram a partir de
21 de outubro de 1969.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

o anexo mencionado no art , 19 foi
publicado no D. O. de 23-4-73.
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DECRETO N9 72.103 ABRIL DE 1973

DE

18 DE

Concede a Ceramus Bahia S.A. Produtos Cerâmicos o direito de lavrar
argila nos Municípios de Simões
FZlho e camaçarí, Estado da, Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111, da constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado »elo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Ceramus
Bahia S. A. Produtos Cerâmicos concessão para lavrar argila em terrenos
de propriedade de Haroldo Dias Nunes e Alvaro Dias Nunes no lugar denominado Fazenda Ba.lxão, Distrito
de Simões Filho, Municípios de Simões Filho e Camaçari, Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 na.}, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a duzentos e setenta e cinco metros (275m), no rumo verdadeiro oe
quarenta e seis graus sudoeste (469
SW), do canto esquerdo da ponte sobre o Rio acenes da estrada encascalhada que liga a BA-093 a Camaçarí e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros. mil metros (1.000m).
norte (N); setecentos e cinqüenta
metros (750m), oeste (W); mil metros (1.000m), norte (N); mil metros
(1.000m), oeste (W); mil metros
(1. OOOm), sul (S); .etecentos e cinqüenta metros (750m), leste tE);
mil metros (1.000m), sul (S); quinhentos metros (500m)" leste (E);
mil metros (1.000m), sul (8); duzentos e cinqüenta metros (250m), leste (E); mil metros (1.000m), sul ~S);
duzentos e cinqüenta metros (250m).
leste (E); mil metros (l.OOOm), sul
(8); mil metros (l,OOOm), leste "E);
mil metros (1.000m), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250m) I
oeste (W); mil metros (1.000m), norte (N); duzentos e cinqüenta metros
(250m), oeste
(W); mil metros
(1.000m), norte (N); quinhentos metros (500m), oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 esuas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencion-adas neste Decreto.
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Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726. de 19 de fevereiro de
-1963, e da Resolução nc 3, de '30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia'" Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei :19 1.038, de ~1 de outubro de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-ção.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
(DNPM-801.529-68) .

Brasília, 18 de abril de 197:.l;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.104 ABRil. DE 1973

DE

18

DE

Dispõe sobre -o cargo de Delegado junto à Comissão Permanente de Comunicações Militares Interamerica1U1.S•

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de conformidade com o disposto no artigo 29, do Decreto nc 72.021, de 28
de março de 1973, decreta:
Art. 19 Fica considerado cargo militar o de Delegado Bra-sileiro ·junto
à Comissão Permanente de Comunicações Militares Interamerlcanas, em
Fort Olaytcn, Zona do Canal do Panamá.

EXECUTIVO

Art 2Q Fica acrescida ao item H
do artigo 19 , do Decreto nv 72.021, de
28 de março de 1973, a letra abaixo:
"f) Comissão Permanente de
Comunicações Militares Interamericanas";
Art. 39 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1973:
1529 da Independência e 859 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N9 72.l()5 ABRIL DE 1973

DE

18

DE

Retifica o artigo 19, co Decreto número 66.198, de 11 de fevereiro de
1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de ~8
de fevereiro de 1967 (Código de MIneração), alterado pelo Decreto-lei
no 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 O artigo 19, do Decreto número 66.198, de 11 de fevereiro de
1970, passa a vigorar com a seguint-e
redação:
"Art. 19 Fica outorgada à Empresa de Agua Santa Claudia S.A.
concessão para lavrar água m!neral no lugar denominado Baírro Adrianópolis, em terrenos de
sua propriedade, no Distrito e
Município de Manaus, Estado rio
Amazonas, numa área de sessenta
e nove ares e oitenta centiates
(0,6980 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um
vértice a cinqüenta e três metros
{:; cinqüenta centímetros (53,50m}.
no rumo verdadeiro de onze graus
dez minutos sudoeste (119 10'SWl,
do canto sudoeste (SW) do prédio da seção de engarrafamento
da água Santa Cláudia e os lados
a partir desse vértice, os seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros: quarenta e nove metros
(49m), leste (E); trinta e sete
metros e cinqüenta centímetros
(37,50m), norte (N); dois metros
e cinqüenta centímetros (2,50m),
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leste (E); trinta metros (30m),
norte (N); dois metros e vinte e
cinco centímetros (2,25m), leste
(E); trinta e seis metros (36m),
norte (N); dois metros e vinte e
cinco centímetros (2,25m), teste
(E); trinta e nove metros e cinqüenta centímetros (39,50m), norte (N); quarenta e oito metros
(48m), oeste (W); trinta e quatro metros e· cinqüenta centímetros (34,50m), sul (S); dois metros e cinqüenta centímetros
(2,50m), oeste (W); trinta e seis
metros (36m), sul (S); três metros (Smj , oeste (W); trinta metros (30m). sul (S); dois metros
e cinqüenta centímetros (2,50m).
oeste (W); quarenta e dois metros e cinqüenta centímetros
(42,50), sul (S). Fica estabelecido
para o Decreto número sessenta
e seis mil cento e noventa e oito
(66.198) uma área de proteção de
quarenta e três ares e setenta e
cinco centiares (0,4375 ha.), delimitada por um retângulo, que
tem um vértice a cento e quarenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (142,50m), no rumo
verdadeiro de quarenta e cinco
graus nordeste (459 NE), do vértice IX do polígono da área de
lavra, e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros (250m)
oeste (W); cento e setenta e cinco metros (175m), sul (S)."
Art. 29 A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
Livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-5.988-63J.

Brasília, 18 de abril de 1973:
1521,1 da Independência e 851,1 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.106 ABRIL DE 1973

DE

18

DE

Regulamenta a Lei n.O 5.868, de 12
de dezembro de 1972, que institui o
Sistema Nacional de Cadastro Rural e dá outras providências.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lI! da Constituição e tendo
em vista o que dispõe a Lei n.? 4.504
de 30 de novembro de 1964, e a Lei
n." 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
decreta:
CAPÍTULO I

Do Sistema Nacional de Cadastro
Rural

Art. 1.0 O Sistema Nacional de Cadastro Rural, instituído com o obje,
tívo de promover a integração e sistematização da coleta, pesquisa e tratamento de dados e informações sobre
o uso e posse da terra, compreenderá
a implantação e manutenção dos se,
guíntes cadastros, previstos na Lei
n. o 5.868, de 12 de dezembro de 1972
e legislação complementar:
I - Cadastro de Imóveis Rurais;
H - Cadastro de Proprietários eDetentores de Imóveis Rurais;
IH - Cadastro de Arrendatários e
Parceiros Rurais;
IV - Cadastro de Terras Públicas.
Art. 2, ° Os cadastros a que se refere o "ll tigo anterior, integrantes do
Sistema Nacional de Cadastro Rural,
têm como finalidades primordiais:
I - O levantamento sistemático
dos Imóveis rurais, para conhecimento das condições vigentes na es,
trutura fundiária das várias regiões
do País, com o objetivo de:
a)
fornecer dados e elementos de
orientação na programação dos instrumentos de Política Agrícola, a ser
promovida e executada pelos órgãos
federais, estaduais e municipais
atuantes no setor da agricultura;
b) fornecer dados e elementos de
informação necessários à formulação
e execução dos Planos Nacional e Regionais de Reforma Agrária e de Colonização;
C) fornecer
os dados e elementoa
necessários à aplicação dos critérios
de lançamentos fiscais atribuidos ao
INCRA, e à concessão de isenções e
demais benefícios previstos na Cons-
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tituição Federal e na legislação complementar;
II - O levantamento sistemático
dos proprietários e detentores de imóveis rurais, para conhecimento das
condições de efetiva distribuição e
concentração da terra e do regime de
domínio e posse vigentes nas várias
regiões do País, com vistas a:
a) fornecer dados e elementos na,
cessários ao controle da distribuição
das terras e da sua concentração, com
relação aos seus proprietários ou detentores a qualquer título;
b) fornecer dados e elementos necessários ao controle das terras tituladas a pessoas físicas ou jurídicas
de nacionalidade estrangeira, com
vistas à aplicação por parte dos órgãos competentes das normas legais
que disciplinam a propriedade, o uso
e a posse de terra por estrangeiros;
c) fornecer dados e elementos necessários à classificação dos proprietários, em função do conjunto de
seus imóveis rurais;
d) fornecer dados e elementos ne,
cessárfos à aplicação dos critérios de
lançamentos fiscais, referentes a tributos e contribuições parafiscais, atribuídos ao INCRA pela legislação em
VIgor;
III - O levantamento sistemático
dos arrendatártos e parceiros rurais,
para conhecimento das reais condí.,
ções de uso temporário da terra, vigentes nas várias regiões do Pais, visando:
a) fornecer dados e elementos necessários à análise e avaliação dos
vários tipos e formas de detenção ou
posse da terra, vigentes em cada re,
gião do País,e sua adequação ao
principio de função social da propriedade, como definido no artigo 2.° e
parágrafos da Lei n." 4.504, de 30 de
novembro de 1964;
b) fornecer dados e elementos necessárlos à emissão de Certificado de
Cadastro de Arrer-datáno ou de ParR
ceiro Rural:
cj fornecer dados e elementos necessàrlos ao controle dos contratos
agrários de uso temporário da terra,
na forma do disposto no Capitulo V
do Decreto n.o 59,566, de 14 de novembro de 1966;
IV ~ O levantamento sistemático
das terras públicas
federais, estaduais e municipais, visando ao COR
nhecimento das disponibilidades de
áreas apropriadas aos programas de
Reforma Agrác íu e Colonização e da
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situação dos posseiros e ocupantes de
terras públicas;
V - A obtenção de dados e elementos necessários às análises micro-eco,
nômícas e às amostragens nas várias
regfôes do País, para fixação dos índices previstos nas alíneas do para..
grafo 1.0, do artigo 46 da Lei n.s 4.504
de 30 de novembro de 1964.
VI - A obtenção de dados e elementos, que orientem os órgãos de
assistência
técnica e creditícia nas
tarefas de formulação de seus respectivos planos de assistência ao produtor rural,
Art. 3.° No atendimento às fínalidades enumeradas no artigo ante..
rior, os cadastros de imóveis rurais,
de proprietários e detentores de imóveis rurais, de arrendatários e parceiros e de terras públicas, serão realizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - ....
INCRA, valendo-se inclusive dos acordos e convênios que permitam sua rá.,
pída e eficaz execução na forma estabelecida no Capitulo I, Título III
da Lei n.s 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e nos termos do disposto na
Lei n." 5.868, de 12 de dezembro de
1972.
Art. 4.° As pessoas obrigadas à declaração de cadastro na forma do disposto no artigo 2.° da Lei n.s 5,868,
de 12 de dezembro de 1972, deverão
fornecer os dados exígídos pelos formulários e questionários, nos prazos
fixados e de acordo com as normas
previstas em Instrução Especial do ..
INCRA, aprovada por portaria do Mí.,
nístro da Agricultura na forma do ar..
tigo 43 deste Decreto.
Art. 5.° Os cadastros serão continuamente atualizados pela inclusão :113
novas unidades ou pela alteração. sujeita à comprovação, dos registros 1~
unidades já cadastradas, na forma
prevista na Lei n," 4.504, de 30 de novembro de 1964, e legislação complemental.".
Art. 6.° De cinco em cinco anos serão feitas revisões gerais dos cadastros integrantes do Sistema Nacío.,
nal de Cadastro Rural, com o obje ..
tívo de atualizar os registros cadastrais existentes e aperfeiçoar os métodos e Instrumentos de pesquisas
coleta e tratamento de dados e informações rurais.
Art. 7,° O Cadastro de Imóveis Rurais a que se refere o artigo 46 da
Lei n.s 4.504, de 30 de novembro de
1964, e o item I, do artigo 1.0 da Lei
n.s 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
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.organizado de forma a abranger to-dos os Ü~ÓvuJS rurais do País, visa a
atender às fínalídades enumeradas
nos itens I, V e VI do artigo 2.° deste
Decreto.
Art. 3.' Pa-a o cálculo da Taxa de
Serviços Cadasttsís, a que se refere
'o artigo 5.° do Decreto-lei n.s 57, de
18 de novembro de 1966, será adotado
o seguinte -mtérío:
Para .e

com área até
será a taxa
'calculada à razão de \/25 (um vinte
-e cinco avos) rlo major salário-mínimo vigente no Pais;
II Para os imóveis com área
'compreendida entre 20 ha (vinte hectares) a 1.000 ha (um mil hectares),
'ao cálculo procedido na forma do
item I, acrescentar-se-á 1125
(um
vinte e cinco avos) do maior saláriomínimo vigente no País, para cada
-50 ha (cinqüenta hectares) ou fração
'excedente;
lU - Para os imóveis rurais com
.areas superiores a 1. 000 ha (um mil
hectares) ao cálculo procedido na forma do item rr, acrescentar-se-á 1125
(um vinte e cinco avos) do maior salário-mínimo vigente no País, para
-cada L 000 ha (um mil hectares) ou
[ração excedente.
I

-

il.'1ÓVP'ÍS

20 ha (vinte néctares)

parágrafo único. A cobrança da remuneração a que se refere o artigo
01,° da Lei 5.868, de 12 de dezembro
de 1972, será disciplinada em Instrução Especial do INCRA, na forma
previs ta no artigo 43 deste Decreto.
Art. 9.° O Cadastro de Proprietános e Detentores de Imóveis Rurais,
·It que se refere o item lI, do artigo
1.0 da Lei n.s 5.868, de 12 de dezembro de 1972, organizado a nível na-ctonal, tem por objetivo atender às
finalidades previstas nos itens II e
VI do artigo 2.° deste Decreto.
Parágrafo único. Todos os proprie'tàrtos, titulares do domínio útil ou
.possuidores a qualquer título de ímó,
vel rural são obrigados a preencher
-a declaração de cadastro a que-se refere este artigo, nos mesmos prazos
fixados para a cadastramento dos
respectivos imóveis rurais.
Art. 10. O Cadastro de Arrendatá..
'rim; e Parceiros Rurais, a que se refere o ítem III do artigo L° da Lei
-n." 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
organizado a ni vel nacional, alcan-çando todos os arrendatários, .ubarrendatários, parceiros e sub.parcei.ros, em tanto que usuários temporá..
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rios da. terra, visa atender as finalídades referidas nos itens lU e VI do
artigo 2.° deste Decreto.
Parágrafo único. Os princípios e
definições estabelecidos no Capitula
I, do Decreto n.s 59.566, de 14 de novembro de 1966, relativos aos contratos agrários e às partes contratantes,
servirão de base para a classificação
do tipo de contrato e a qualificação
dos usuários temporários da terra,
para fins de Inscrição no cadastro
previsto neste artigo.
Art. 11. Os
formulários, fichas,
questionários e demais documentos essencíais ao Cadastro referido no ar.,
tigo anterior, fixados e aprovados na
forma do artigo 43 deste Decreto, ga.,
rantirão a coleta dos seguintes dados:
I - Tipo de contrato;
II - Identificação e localização do
[móvel objeto do contrato, bem como
seu número de inscrição no Cadastro
de Imóveis Rurais;
III - Dados sobre a identificação
do arrendatário ou parceiro rural:
a) se pessoa física, nome completo,
endereço para correspondência, nacionalidade,
naturalidade, data de
nascimento, número do Cadastro de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, tipo de documento de identidade e número, grau de instrução
e número de inscrição no Cadastro
Rural;
b) se pessoa jurídica, denominação
endereço para correspondência, nacionalidade, número do cadeetro Ge~
ral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda e número de inscrição no
Cadastro Rural;
IV - Informações sobre as atividades rurais do arrendatário ou parceíro:
a) número de imóveis que possui
no País;
b) número de subarrendatáríos ou
sub-parceiros do declarante;
c) indicações sobre pessoas da família e sobre assalariados permanentos ou temporários;
d) produto principal da parceria ou
arrendamento;
V - Condições do contrato de arrendamento e parceria rural:
a) se escrito ou verbal, prazo em
anos, preço e forma de pagamento;
b) se atender aos requisitos legais
expressos no Capitulo II do Decreto
n.v 59,566, de 14 de novembro de
1966.
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Dístrfbuíção das áreas dadas

em arrendamento ou parcerla, segundo o tipo de exploração a que se·
jam submetidos, e valor total da produção obtida no ano anterior ao da
daclaraçâc;

VII - Informações sobre o proprietário arrendador ou parceiro outorgante: nome completo, ou denominação se pessoa jurídica, e condições
do cedente em relação ao imóvel;
VIII -

Estimativa de valor para

os bens cedidos em arrendamento ou
parceria.

Art. 12. Os proprietários ou detentores a qualquer titulo de imóveis rurais, que os explorem mediante arrendamento ou parceria rural, ficam
obrigados a apresentar ao INCRA 3.5
declarações de cadastro de cada um
dos arrendatários e parceiros, nos
mesmos prazos fixados para o cadastro do respectivo imóvel rural.
Parágrafo único. A declaração de
cadastro, quando não apresentada pelo
proprietário, como previsto neste artigo, será prestada pelo arrendatário
ou parceiro diretamente ao INCRA.
Art. 13. O cadastro de arrendatários e parceiros rurais, implantado em
todo o Pais, nos mesmos prazos fixados para cadastro de imóveis rurais,
será permanentemente atualizado, voluntariamente ou de oficio pele
INeRA.

Parágrafo único. Para os arrendamentos e parcerias rurais contratados
após a implantação do Cadastro a
que se refere este artigo, o prazo para
a entrega da declaração, por qualquer
das partes contratantes, será de 60
(sessenta) dias, contados da data dó
início da vigência do respectivo contrato.
Art. 14. Aos arrendatárloa e parceiros rurais cadastrados na forma
prevista neste Decreto, será remecido um Certificado de Cadastro que
valerá para os fins de direito, e corno
prova de sua condição de produtor
rural.
Prs-ágrafo único. O Certificado a
que se refere este artigo será emitido
pelo INCRA de acordo com o estabelecido em Instrução Especial, na
forma do artigo 43 deste Decreto, e
seu prazo de validade será fixado em
função da vigência do respectivo contrato, constante da Declaração de Cadastro.

CAPfTULO II

Do Imposto sobre a propriedade

Territorial Rural

Art. 15. O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural será determinado a partir de Um valor básico, correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor da terra nua,
multiplicado pelos coeficientes de
dimensão,
localização, de condições.
sociais e de produtividade, nos termos
do artigo 50 e parágrafos 15) a 4.Q da.
Lei n.v 4.504, de 30 de novembro de
1964.

Art. 16. O valor da terra nua, nOB·
termos deste Decreto, será o referente à área total do imóvel rural, excluídos o valor das benfeitorias Incorporadas ao imóvel, o valor das
florestas nativas e o das áreas consideradas isentas de tributação.
Art. 17. O coeficiente de dimen ~
são, calculado nos termos deste Decreto, levará em conta o número de
módulos apurados em função da área
total agrfcultável do conjunto de imóveis rurais de um mesmo proprietário.
Art. 18.

O coeficiente de localiza-

ção, calculado nos termos deste De-

creto, levará em conta:
I - Uma nota de Iccallzação, função da .zona típica do município em
que se situa o imóvel em relação aos
mercados regionais;
II - Uma nota de condição de acesso, função das distâncias, natureza e
condições das vias de acesso do imóvel à sede do município onde se localiza.
Art. 19. O coeficiente de condtcões sociais, calculado nos termos deste Decreto, definirá o grau de alheamento ou de dependência e parttctpaçâo do proprietário nas responsabilidades da administração e nos frutos
da exploração do imóvel, conforme estabelece o § 3.° do artigo 50 da Lei:
n.s 4.504. de 30 de novembro de 1964.
e resultará da combinação de três fatores:
I - Fator de Participação e Dependência, que definirá as condições
do proprietário e conjunto familiar,
no que tange ao grau de participação
das áreas do imóvel e ao de dependência em relação aos frutos de exploração do mesmo;
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II _ Fator Ocupação, que definirá

a situação do imóvel rural quanto ao

atendimento das condições minin:~s
de sua ocupação SOCIal e das factlldades concedidas para. habitação das
pessoas residentes no Imóvel;
TIl - Fator Responsabilidade na
Exploração, que definirá a sítuacâo do
proprietário em relaçao ao regime adotado na exploração do imóvel, segundo as formas diretas, em parceria
e/ou arrendamento.
Art. 20. O coeficiente de Produtividade, calculado nos termos de~te Deereto, definirá as cond~çoes w.cn:co~
econômicas de exploração do Imóvel
rural na proporção em que e~ta se
faça' com r.en~abi1idade mf.erlOr ou
superior a jímites estabelecidos no~
termos do § 4.9 do arbígo 5Q da LeI
n.c 4.504, de 30 de novembro de. 1964,
e resultará na combínaçac de dOIS fatores:
1 _ Fator Exploração, que será
obtido pela média aritmética de duas
notas:
a) nota de utilização da Terra,
obtida pela comparação entre a área
total explorada e a área total agrtcultá vel do imóvel;
.
b) nota de Nivel de jnvestímento,
obtida pela comparação entre o valor
dos investimentos e o valor total do
imóvel;
II _ Fator Rendimento Agrícola, que
será obtido por comparação e~tre o
rendimento efetivo de de~er!Dmados
produtos básicos e valores Iímítes preestabelecidos .
Art. 21. Os dados a serem considerados para a fixação do tributo,
obtidos a partir da declaração apresentada pelos proprietários e detentores de imóveis rurais e sob sua inteira responsabilidade, ou fixados pelo
INCRA, quando não constarem da declaração ou forem por este Impugnados destinam-se a caracterizar os
proprietários e respectivos imóveis
rurais, bem como a fornecer os elementos necessários ao cálculo do valor básico do tributo e dos coeficientes de dimensão, de localização, de
condições sociais, e, de produtividade
definidos neste Decreto.
Art. 22. Os dados a que faz alusão o artigo anterior, para identificação do imóvel rural, do seu titular, da
natureza do domínio, posse ou ocupa-

EXECUTIVO

93

çâo, e da sua destinação principal

compreenderão:
I - Para caracterização do imóvel:
a) denominação:
b) localização quanto ao Estado e
Município em que se situa, bem como
por meio de dados complementares:
sua lccalízaçâo em relação às vias de
acesso;
II - Para caracterização do titular
do imóvel:
a) se pessoa fisica: tdenttncação
incluindo nome, data de nascimento'
natural~dade,,nacionalidade, grau
Instrução, numero de ínscríção no
Cadastro Rural, endereço para correspondência e numero de Cadastro
de Pessoas Ffsícas do Ministério da
Fazenda;
b) se pessoas jurídicas: nome, natureza, nacionalidade; sede social, attvídade principal, capital registrado e
sua composição, número de ínecrt-.
çâo no Cadastro Rural, endereço para
correspondência e número de Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
III - Para caracterização da natureza. do domínio, posse ou ocupação,
e da situação Jurídica do imóvel:

de

a) titularidade do detentor: proprletârto, titular de domínio útil ou possuidor a qualquer título;
b) discriminação dos títulos transcritos no registro imobiliário, suas
características e áreas correspondentes;
c) na ocorrência de simples posse,
sua origem, área, tempo de ocupação
e litígios ou contestações.

IV - Indicação do percentual da
área do imóvel ocupada em eventuais
atividades não agrícolas, com específícaçâo dos valores das tcnrettortse
utilizadas nessas atividades, entre outras: loteamentos, extração mineral,
comércio, indústria, educação, asststêncla social e hospitalar.
Art. 23. O valor da terra nua poderá ser declarado ao preço do ano
da declaração e não incluirá o valor
das florestas nativas, o valor das áreas
consideradas isentas de tributação e o
valor dos bens incorporados ao ímóvel, a seguir enumerados:
I - Casa de moradia e instalações
recrcattees do contribuinte; .
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II - Construções tais como: casas
de moradia de empregados, galpões,
banheiros para gado, cercas, valas ou
currais, e quaisquer edificações para
instalações de beneficiamento ou Industrialização;
UI - Equipamentos e instalações
especiais;

IV V -

Culturas permanentes;
Animais de pequeno, médio

e

grande porte;
VI - Valor de florestas plantadas e
de pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 1.0 O valor da terra nua declarado será impugnado quando inferior
ao valor mínimo do respectivo município, conforme estabelecido em tabela
elaborada pelo pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, constante de Instrução Eg-

pecial na forma do artigo 43, aprovada pelo Ministro da Agricultura,
prevalecendo, em tal caso, esse último valor, ou o resultado de avaliação
direta.
§ 2.° A tabela referida no parágrafo anterior será ajustada anualmente, de acordo com índices de correção monetária, fixados pelo Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral ou resultantes de avaliações cadastrais.
§ 3.° O valor da terra nua, declarado pelo contribuinte e não Impugnado pelo órgão lançador no primeiro
lançamento, poderá ser anualmente
corrigido no máximo na mesma proporção em que for feita a correção dos
valores mínimos constantes da tabela
mencionada no parágrafo anterior, não
sendo considerado esse aumento no
cálculo dos coeficientes.
Art. 24. Os dados considerados
para a determinação do coeficiente
de dimensão serão os seguintes:
I - Identificação do imóvel rural
e seu titular, localização e área total do imóvel, nos termos do artigo 22;
11 - Discriminação das áreas exploradas por tipo de exploração,' conforme especificação a ser definida em
Instrução Especial na forma do artigo 43, aprovada pelo Ministro da
Agricultura.
IH - Discriminação das áreas aproveitáveis mas não exploradas.

EXECUTIVO

IV imóvel.

Area total agricultável na

V - Os módulos das várias zonae.
típicas, por tipo de exploração ou
para os casos de exploração não definida, constantes da tabela a ser baixada em' Instrução Especial, na forma do artigo 43.
§ I'' A área agricultável a ser considerada para o cálculo dos coef'tctentos de progressividade e regressivldade definidos no artigo 50 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de
1964, será obtida subtraindo-se da
área total do imóvel as áreas inaproveítáveís para qualquer dos tipos ele
exploração referidos no artigo í4 do
Decreto n« 55.891, de 31 de marco. de
1965, e as isentas de tributação.
§ 2° As condições topográficas dd
solo e drenagem determinarão as
áreas inaproveitáveis para exploracão
sob qualquer das formas referidas '1'J
artigo 14 do Decreto n« 55.891, de :.>1
de março de 1965.
Art. 25. Para a determinação OiJ
coeficiente de localização, serão considerados os seguintes dados:
I - Município em que se situa o
imóvel de acordo com a declaração do
proprietário, na forma da alínea "U'
do item II do artigo 22, e a respectiva
zona típica, constante da tabela a ser
baixada em Instrução Especial.
H - Distância, em quilômetros, ua
sede do imóvel à sede do município
onde se situa, bem como as condições
e qualidade das vias de acesso.
Art. 26. Para a determinação du
coeficiente de condições sociais serão
considerados os seguintes dados:
I - Quanto ao Fator Partlcípação e
Dependência do proprietário e conjunto familiar:
a) indicação positiva ou negatrve
quanto à participação na administração do imóvel;
b) indicação positiva ou negativa
da dependência quanto aos frutos da
exploração do imóvel;
c) indicação positiva ou neguttva
quanto à moradia no imóvel ou município, se residente em outro munlcípio ou fora do País;
d) indicação positiva ou negativa
da participação de dependentes nu
força de trabalho do imóvel;
e) indicação da atividade principar
e localização da sede social quando o
declarante for pessoa jurídica.
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11 _ Quanto ao Fator Ocupação;
a) indicação do número de casas ue
moradia;
- d
'
tot a ] ce
b) indicaçao
o nu~ero
as que moram no Imóvel;
~onúmero total de módulos d9 imoI calculado na forma do artigo 29
ver,
to'
deste Decre ,
to
d) região de zoneamen
em que 80
situa o imóvel;
.
e) indicação do numero de assalariadoS permanentes.
I1
Quanto ao Fator Responsab1rd~de~a Exploração: . indicação da.'!
!
objeto de parcerra e/cu arren~rea~nto e das áreas exploradas díret:~ent€ sob a responsabilidade do declarante.
.
._
Art. 27. Para a determínaçâo 9'J
f"ciente de produtividade, serao
:;g~;iderados os seguintes dados:
I _ Quanto ao Fator Exploração.
1 _ Nota de utilização da Terr a:
) determinação da. área total ,cx
16rada do imóvel, obtida pelo ::;omap.,
wrw das áreas exploradas por
. tipo oe
-o
nos
termos
do
item
11 do
aça
expor·
I
,
artigo
24;
.
d
á
a
•
ta]
b) determIUaçao
a re .o
,1o
imóvel, nos termos do R 10 do artigo
24;2 _ Nota de Nível
.
d e I nves t'iment o:

lar do investimento Incorporaobtido pc:lo somatório
dos valores citados nos Itens I a VI
do artigo 23;
.'
.
b) valor total do .ímôvel, obtido peta
dos valores CItados no Item ano
~It:I~r inclusive o das florestas natur~~~, mais o valor da terra nua;
n _ Quanto ao fator rendimento
. olá no que se refere aos produagrrc
,
tos básicos
da lavoura e pecu á ri'a'.
a) área e quantidades ~olhidas de
cada um dos produtos .básICOS; .
b) os índices de rendimento flxad;)~
ara cada produto '!?aslCo e~ tabela
~nstante da Instruçao EspecIal.
Art 28. Quando o proprietário 1.'::1xar de apresentar,. eI? sua declaraç.,":o
ara cadastro do imóvel rural, quais~uer dos dados enume~ados neste C~ ..
pítulo, ou as respectivas comprovações previstas neste regulame1!to, serão conside~ados. para efeito de
cálculo do tribute:
I _ Os dados p?~ve~tura existentes
e passíveis de uttlizaçao na determídOa) a;a imóvel,

9,5

nação dos valores intermediários fie
cálculo;
II - Os valores mais desfavorávete
das notas, graus, fatores ou cocrtcten.
tes, quando os dados sejam lnsuflcientes ou inadequados à sua determinação;
III - Os valores padrões estabetecídos neste Decreto, para os casos especificos.
§ 10 Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária _ ...
INCRA, caberá notificar o contrlbutnt~ para fornecimento dos dados om i.
tidos ou considerados ínsatlstatóríoa
na sua_declaração, ou respectiva comprovação..Caso os ~ados ou comprovaçoes solicitados nao sejam íornecí .
dos dentro do prazo fixado na notificação, o INCRA lançará o tributo
na forma indicada neste artigo.
§ 20 Os dispositivos deste artigo '.;e·
rão aplicados aos imóveis cujos :::0'1tribuintes não fizerem declaração
para cadastro na época própria, conforme estabelecido no artigo 5°, procedendo-se ao lançamento "ex offlcío"
dos tributos devidos na forma prevls.ta no parágrafo 1°, artigo 2°,0.a
LeI n'' 5.868, de 12 de dezembro de
1972.

Art. 29. Para determinação do coeficiente de dimensão, observar-se-á a
seguinte sistemática:
I - Cálculo da área agrtcultável
nos termos do parágrafo lodo a.rtago
24 deste Decreto;
II - Determinação do numero fie
módulos do imóvel, a ser calculado da
seguinte forma;
a) o numero de módulos do imóvel
será obtido pelo somatório do núme-o
de módulos calculado para cada tipo
de exploração mais o número de !'IlÓdulos calculado para a área agrtcultável mas não explorada do imóvel;
b) o número de módulos de cada
tipo de exploração será obtido pela
divisão da área explorada em cada
tipo da exploração pelo módulo estabelecido, segundo tabela prevista no
item V do artigo 24 deste Decreto;
c) o número de módulos da área
agrtcultável, mas não explorada, será
obtido dividindo-se essa área pelo
módulo estabelecido para os tipos àe
exploração não definida constante da
tabela a que se refere o item V do
artigo 24 deste Decreto;
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III - O módulo do imóvel será
obtido pela divisão da área total agrícultável pelo número de módulos
calculado de acordo com o item lJ
deste artigo;
IV - A determinação do numero
de módulos do conjunto de imóveis de
um mesmo proprietário será feita pelo
somatório do número de módulos dos
di versos imóveis ou frações de tmó
veís:
V - A determinação do coenctcnte
de dimensão será obtida pela aplicação da tabela de valores progresslvoa
constante do § 10 do artigo 50 da Lei
n'' 4.504, de 30 de novembro de l{164,
em função do número de módulos do

conjunto de imóveis do mesmo proprietário.
§ 1" Quando o contribuinte, em SUá
declaração, deixar de discriminar. por
tipo de exploração, as áreas uttlizadas, admitir-se-á para o imóvel em
questão, o módulo relativo ao caso de
exploração não definida, para a zona
típica onde se situe, conforme tabela
referida no item V do artigo 24, considerando-se, para cálculo do item 11,
a área total do imóvel.
§ 2° Quando o contribuinte em sua
declaração, deixar de indicar os dados necessários para a determinação
da área agr-ícultável, nos termos do
ê
lodo artigo 24 será considerada a
área total do imóvel para os cálculos
a que se referem os itens 11 e 111 deste artigo.
Art. 30. Para a determinação do
coeficiente de localização, observarse-á a seguinte sistemática:
I - A zona típica do município em
que se situe o imóvel corresponderá
uma nota de localização, nos termos
do item I do artigo 18 deste Decreto,
tomando-se como referência os mercados regionais, com a variação de
1.1 (hum e hum décimo) a 0,9 (nove
décimos), de acordo com tabelas e
normas a serem baixadas em Instrução Especial na forma do artigo 43;
11 - As condições e qualidades das
vias de acesso corresponderá uma
"nota de condições de acesso", nos
termos do item 11 do artigo 18 deste
Decreto, tomando-se como referência
a distância do imóvel à sede do Município em que se situe, com variação
de 0,5 (cinco décimos) a 0,1 (hum décimo), de acordo com a tabela a ser
baixada na forma do artigo 43.
111· - O somatório das notas de
localização e de condições de acesso,
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determinadas nos termos dos itens
anteriores, corresponderá ao coeficiente de localização do imóvel, com a zar iação de 1,0 (hum) a 1,6 (hum e seis
décimos), nos termos do parágrafo 21
do artigo 50 da Lei n? 4.504, de 30 de
novembro de 1964.
Parágrafo único. Os imóveis situados na zona típica D, definida na
Instrução Especial a que se refere o
artigo 43, terão coeficiente, de localização igual a 1,0 (hum).
Art. 31. Para a determínacão do
coeficiente de condições sociais, observar-se-á a seguinte sistemática:
I - No caso de pessoa física: à
condição de o proprietário morar ou
não no imóvel ou no mesmo município, à participação ou não na Ad-ninístração, à participação ou não de
seus dependentes nos trabalhos do
imóvel. ao seu grau de depeudêncía
quanto aos frutos do imóvel corresponderá o fator de participação, variando de
(zero) a 5 (cinco) conforme tabela a ser baixada em Instrução
Especial na forma referida no artigo 43.
II - No caso de pessoa jurídica: em
função da atividade principal e IDealização da sede da empresa, o. fator
de participação variará de O (zero) a
3 (três), conforme tabela a ser baixada em Instrução Especial a que se
refere o artigo 43.
111 - A relação entre o número de
pessoas' residentes no imóvel e o nú ...
mero de módulos do imóvel, conjugada com a relação entre o número
de casas existentes no imóvel e a
quarta parte do número de pessoas
residentes no imóvel, segundo a região de zoneamento a que se refere
o artigo 43 da Lei ns 4.504, de 30 de
novembro de 1964, e nos termos do
item 11 do artigo 19 deste Decreto,
fornecerá o fator de ocupação, variando de O (zero) a 4 (quatro) conforme tabela a ser baixada em Instrução Especial, na forma disposta
pelo artigo 43, também deste Decreto;
IV - Conforme o modo de axplo ...
ração direta, em parceria e/ou arrendamento, será o fator responsabilidade na exploração, variando de O (ae__
rol a 4 (quatro), consoante tabela a
ser baixada em Instrução Especial,
na forma prevista no artigo 43.
V - A soma dos três fatores acima, dividida pela constante 10 (dez),

°
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e subtraída da constante 1.6 (hum e
seis décimos), fornecerá o coeífciente
de condições sociais.
§ 1" Para efeito do cálcuto do fatal' de participação, consíderar-se.á o
imóvel administrado pelo próprio
proprietário, quando constar da declaraçâo que a admínístraçãc e exercída em conjunto. pelo proprtetárro e
seus familiares ou pelo proprietário e
administrador.
§ 20 Ocorrendo no imóvel comodato
ou parceria entre condôminos ou entre descendentes e ascendentes, as
áreas assim exploradas serão consideradas como de responsabilidade direta do proprietário.
§ 3'" Para os casos de imóveis _0111
área total de até 3 (três) módulos,
quando explorados pelo dectatante e
sua tamílta, dependentes exclusivamente dos frutos da respectiva expioração, sem assalariados, arrendatários ou parceiros, serão atribuidas as
notas máximas dos fatores componentes do coeficiente de condições sociais
Art. 32. Para a determinação do
coeficiente de produtividade, obser.,
var-se-á a seguinte sistemática:
1 A relação entre a área total
explorada e a área total agrtcultáveí,
nos termos do item I, alínea "a", do
artigo 27, definirá a nota de utfhza,
çao da terra, com variação de 0,1
(hum decímo) a 0,5 (cinco décimos),
conforme tabela a ser baixada em
Instrução Especial, na forma disposta
pelo artigo 43, também deste Decre-

to.
Il - A relação entre o valor dos
investimentos e o valor total do imóvel, nos termos do item I, alínea "b",
do artigo 27 deste Decreto, rtefínirá
a nota de investimento com variação
de 0,1 (hum décimo) a 0,5 (cinco décimos) conforme tabela a ser baixa<ia em Instrução Especial, na forma
disposta pelo artigo 43.
In - A soma das notas de utaltza.çâo da terra e de investimento, dividida por 2 (dois), determinará o Fator Exploração;
IV -- A relação entre o rendimento agrtcola, por hectare, de cada produto básico explorado no imóvel e
.os índices de rendimento fixados para cada produto básico, dará o fator
rendimento agrícola, I:Om a variação
-de 0,5 (cinco décimos) a 1,5 (hum e

cinco décimos), conforme tabela constante de Instrução Especial, baixada
na forma disposta no artigo 43;
V - A soma dos fatores Exploraçao e Rendimento agrícola, dividida
por 2 (dois), dará, por comparação
com tabela constante de Instrução Especial baixada na forma do artigo 1~,
o Coeficiente de Produtividade, variando de 0,4 (quatro décimos) a 1,~
(hum cinco décimos).
§ 10 Quando houver exptoraçáo de
mais de um produto básico, o fator
de rendimento agrtccla será a média
ponderada das notas de cada produto, tomando-se para cálculo a área
explorada pelos respectivos produto-

res.

§ 2." Quanl1C o Fator Exploração
fOI igual a 0,5 (cinco décimos), o fator
ri~ndiment() sgrfcola,
isoladamente,
por comparação com a tabela citada
()O item V deste artigo, fornecerá o
Coeficiente de Produtividade.
CAPíTULO III

Reclamação e Recursos Físcaie
3R Do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Terrttortai
Rural, contatnuíções e taxas, poderá
c ccntrtbuinta reclamar ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - - lNGRA, até o final do
r-azo para pagamento sem multa
Art.

i08

tributos.

1.0 Reoebída a reclamação, o
Instituto Nacional de Oolonlzação 6
Reforma Agrária - INCRA precerierá a ve rIõcacão e diligências para
comprovaçac do alegado, nos termos
deste Decreto, cabendo o ônus deesas providências ao reclamante, se Improcedente as alegações.
§ 2." A reclamação terá efeito suspensivc &- cobrança do titulo, até
a notificação ao reclamante da der isãproiaca-ta .
Art. 34. Das decisões contrárias
8(' reclamante caberá recurso voluntário para o terceiro Conselho
Contribuintes dentro do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contadas da data do recebimento da nottrícação .
§

"0

Art. 35. Deferida a reclamação de
que trata o artigo 33 ou julgado pro,
cedente o recurso de que trata o artrgo 34, o In.stttuto Nacional de
Ionização e Reforma Agrária

co.
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meRA providenciará "ex oificio" as
retíflcaçôes cabíveis.

CAPíTULO IV

Di8poSlçõe.~

Gerais e Transitórias

Art. 36. Para gozar da imunidade

prevista no s rugo 7.° da Lei número

5.868, de 12 de dezembro de ~ 972,
o prcprtetárl-c· de imóvel rural de
area não excccrente a 25 ha (vinte e

C.J1CO hectare-s} quando o cultive 's6
cu com SUJ. família, e não possua
outro, declar ará, perante 0- Instituto
Nacional de COlonização e Reforma
Agrária - PilCRA, que preenche OS

ou complementar informações
que
tenham sido prestadas pelo usutru
tárío ou foreiro e que lhes possam ser
lesivas.
Art. 41 . .d. concessão do benencto
de que trata o artigo 10 da Lei número 5. 86e, de 12 de dezembro de
1972, será dtsciplinada em Instrução
Especial na forma prevista pelo artrgo 43.
Art. 42. Para efeito de classtncacào e tri>ul.h~;ão, consideram-se, como UTIld unidade operacional,
os
imóveis rurais pertencentes ao mesma proprteõar \1,) e situados no mesmo

requisitos Indispensáveis a essa ímu-

município.

r.Idade ,

Parágrafo úníco , poderão OS proprietários requerer ao INCRA que <\
c.asstncaçàc e tributação, de
quet) ata este a-t.go, seja feita para cada.
.move. fscla'ramente .
Art. 4;). As normas, classiftcaçoes,
r-enas, quratêonárfos. tabelas e cemais requísttcs indispensáveis a execução deste Decreto, serão elaboraaos pelo jnstttuto Nacional de Colon.zaçáo e Reforma Agrarta INCRA, em
Instruções Especíais,
aprovadas pr~ . (; Ministro da Agr1CUl~
tura.
Art. 44. .:J imóvel rural será erasSi ficado como "empresa rural", na
ftzrma do disposto no artigo 4.°, item
vi, e artíg» 5G, § 7.°, da Lei número4.504. de 30 de novembro de 1964~
desde que sua exploração satisfaça as.
seguintes exigências:
I - Que a área utilizada nas vár tas explorações represente percentagem supertcr a 70% (setenta porcento) de sua área agrícultável. equt.
parando-se, para esse ftm, às áreas.
cultivadas us pastagens, as matas'
naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeítorras:
II ~ Qre obtenha coeficiente de.
condições sociais e de produtívtdacteigualou interior a 1 (hum).
Art. 45. O presente Decreto entrará em v.gor na data de swa publicação, revogadas as disposições em.
contrário.
1973;'
Brasília, 18 de
abril de
152.° da Independência e 85.° C1a
República.

§ 1.0

Poderá o INCRA, tendo em

vista os el'~ . n entos colhidos na Declaração de C-adastro do Imóvel Rural, deferir "ex offtcío" a Imunidade
de que trata este artigo.
§ 2.° vertncada em qualquer tem1X' a falsidade da declaração, o prop-Ietário ficará sujeito às comínaçóes do parágrafo primeiro do artigo
.J." da Lei n." 5.868, de 12 de desem1:.10 de 1972.

ArL 37 A<Js declarantes é faculem qualquer tempo, requerer
a.terações 10s dados constantes das
declarações. para cadastro prestadas
-0.0 rnstnuto Nacional de Colorrízaçãc
e Reforma Agrária - INCRA.
Art. 38 Para efeito de
lançamente de tributos a cargo do rnstj.,
tuto Nacional de COlonização e Reforma Agvárra - INCRA, serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art . 39. Para fins de transmissão
,.to qualquer sttulo, divisão em partnna judicial ou amigável, divisão
-te condomínk., nos termos dos arttgoz65 00 Le:. n.s 4.504, de 30 de
novembro de 1964 e 8.° da Lei número 5. 86B, ÓP 12, de dezembro de
1972, nenhum imóvel rural poderá
ser desmembrado ou dividido
em
área de tamanho inferior à prevista
nc artigo 8.~ "da Lei n.« 5.868, de 12
de dezembro de 1972.
tadc,

Art. 40. Compete ao usurrutà.no,
bem como ao foreiro prestar a declaraçâo para
cadastro do Imóvel
rural, ficando responsável pelas In..
formações prestadas e pelo pagamento dos tributos lançados.
Parágrafc

úníco . E' facultado ao

trtular de domínio direto retdfíear

EMÍLIO:.:.r

MÉDICI

L. F. C1rne Lima.
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DECRETO N° 72.107 - DE 18 nE
ABRIL DE 1973
converte em Monumento Naci~al o
Município de Porto Seçuro, no Estcuio da Batua, e dá outras provi-

aéncias.

O Presidente da República, uaandc
da atribuição que lhe confere o .irtdgo 81, item lU, e tendo em vista o
disposto no artigo 180, da Constrtuição. e

Considerando a necessidade urgcnte de ser assegurada proteção especial
ao acervo arqUltetõnico e natural do
MUnlcipiO de Porto Seguro, no E',,%ado
da Bania e, em especial,. o .Monte Pascoai, situado em seus jtmítes:
Considerando, ainda, que nessa salvaguarda atenue aos mals. caros remanescentes do lOiCIO da, mstorta pátrta ali imciaoa pelos mtegrantes da
frota uabralína, desde a, visão do Meute Pascoal aos pnmeiros
contatos
com a nova cerra, decreta;
Art 1" Fica erigido
raonu.nemc
Nacionar o Mumcipío ue Porto begUro Estado da Bahia, cuja area a-bana:. sitio da antiga Oapítama, e IUl?ares mstorrcos adjacentes. em especial,
u Monte Pascoai, serao mscrttos nos

Livros do Tombo do Patrimônio Histonco e nrueneo Nacronaí ,
Art. 2° Na área do
Monumento
Nacional de Porto Seguro apnc.u-aea regime especial ae proteção, _ nos
termos do tombamento determmado
no artigo 1'> deste Decreto.
Ar't , 3" O Ministério da Educação
e Outtura, através do jnstrtuto do t-atrtmônío Histórico e Artístico Nacional, promovera, com O concur~o dos
órgãos competentes e Fun9a.ç~es. do
Estado da Bahia e do Muntcrpro interessado, a adoção do plano urh>l.m'3~
tico adequado à preservação do 3:c~r
vo arquitetônico e natural dos 51tlOS
históricos de Porto Seguro, quanto ao
desenvolvimento e a valorização da
cidade e territórios adjacentes.
Parágrafo único. Para atender às
necessidades prementes de planejamento e execução dos serviços de conservação das edificações e logradouros integrantes do acervo hlstórtco, e
bem assim, do estabelecimento e urbanização de bairros novos e estâncias
diversas em Porto Seguro, como também para orientação e assistência aos
empreendimentos privados na área do
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Município, poderá ser instituída uma
Fundação OlJ organizada uma oocíedade Civil com personalidade jurtdíca.
Art.. 4° Os Mmistértos do Planejamenta e Coordenação Geral, do Interior, das Minas e Energia e dos
Transportes, na esfera de suas atribuições, orientarão a elaboração de
projetos vísando ao desenvolvimento
e valorização da Cidade e do MuníCíPIO, prestando-lhes o concurso e a
assistência a que fizerem jus.
Art. 5° O Mimsterto da Indústrra e
do Comércio, através do Conselho Nacional de Turismo e pela ........•••
EMBRATUR, elaborará, em cotaboração com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional e csórgâos competentes do Estado e do Município, um plano adequado para incrementar o turismo em benefício (,O
Monumento Nacional de Porto Seguro.
Art. 60 O Ministério da zducacao e
Cultura, pelo Conselho Federal âe
Cultura, incluirá no Plano Nacional
de Cultura, as medidas complementares de assistência e incentivos decorrentes da salvaguarda, valorização e
difusão dos bens históricos existentes
no Mumcipío de Porto Seguro.
Art. 7° Nas propostas orçamentárias para os futuros exrcicíos serão
tncluídos,de acordo com crrtéríos
adotados no planejamento das despesas da administração federal, as dotações que devam atender ao custeio
das medidas indicadas neste Decreto, inclusive C(Jm as obras de restau..
ração previstas pelo Instituto da Patrtmônfc Histórico e Artístico Nacional.
Art. 8° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publtcacão,
revogadas as disposíçóes em contrário.
Brasília, 18 de abril de 1973;
1520
da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Márw David Andreazza
Antonio Dzcs Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
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DECRETO N9 72.108 -

DE

18 DE ABRIL DE 1973

Abre ao Mirusterto do Interior - Secretaria-Geral - Entidades Supervisl0nadas, o crédito suplementar de Cr$ 14 .140.000,00, para retorço de
dotação orçamentária consignada no vigente Orçament'J.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei nv 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. te Fica aberto ao Mln ístério do Interior, em favor da SecretariaGeral - Entidades Supervisionadas, o orédttc suplementar de
.
CrS 14.140.000,00 (quatorze milhões, cento e quarenta mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada &0 subanexo 19.00, a saber:
19.00
19.03

MINISTÉRIO DO INTERIOR
Secretaria-Geral
Entidades
síonadas

1903.0108.1883

crs

1,00

Supervi-

Projetos a Cargo da Superintendência do

Desenvolvimento da Amazônia
3.2.7.2
Entidades Federais
03 -- Outros Custeios

14.140.000
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Orçamento ao
subanexo 19.00, a saber:
eis 1,00
19.00 - MIN1STÉRIO DO INTERIOR
19.03 - Secretaria-Geral Entidades Supervisionadas
Projeto - 1903.0108.1883
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros Remuneração
de Serviços pessoais
14.140.GOO
do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, obedecerá a seguinte programação:
c-s 1,00
59.00 - MINISTÉRIO DO INTERIOR
Art. 39 O presente crédito, no Orçamento Próprio da Supertntendência
a)
Suplementação
59.03
Supertnterxíéncia do Desenvolvimento da
Amazõnia - SUDAM
5903.0108.1041
Estudos Básicos de Planejamento Espacial, setorial e Regional
14.140.000
b)
Cancelamento
59.03 - Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM
Projeto - 5903.0108.1041 . . .
14.140.000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brastlta, 18 de abril de 1973; 1529 da Independência e 85Q da
Repúbüca .
EMíLIO G. MÉDICI

Antó'TltQ Delfim Netto
João Paulo dos Reis veuoso
Jose Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 72.109 ABRIL DE 1973

DE

23

DE

Declara de uunaoae pública, para
fins de desapropriação, um lote de
terreno urbano, sem benfeitorias a
ser desmembrado de maior porçao
necessário à instalação de estação
automática de telefones, no Distrito de Jaraguá, na Vila Nossa Senhora da Conceição, Município de
São Paulo, Estado de São Paulo.
pela Companhia Telefônica-Brasileira - CTB.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, -e
tendo em vista o disposto nos artigos
5", letra "h", e 6°, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
um lote de terreno urbano, com 596,31
m2 (quinhentos e noventa e seis metros quadrados e trinta e um decímetros quadrados), sem benfeitorias,
propriedade da firma Fernandes Machado & era. Ltda., a ser desmembrado de maior porção, localizado
na Rua Princesa Izabel, sem número,
Distrito de Jaraguá, Vila Nossa Senhora da Conceição, MunIcípio de São
Paulo, Estado de São PaJ.lo, destinado à construção da estação automática telefônica daquele Distrito, pela
Companhia Telefônica Brasileira -

CTB.

Art. 2° O referido terreno, sem
benfeitorias, com forma irregular,
tem frente para a Rua Princesa Izabel, e apresenta as seguintes caractenstícas e confrontações: Frente: nu-.
ma extensão de 16,OOm (dezesseis
metros) (segmento AB), em linha reta, pela Rua Princesa Izabel, rumo
20" 57' NW (vinte graus e cinqüenta
e sete minutos Noroeste), fazendo ângulo interno de 91° 13' (noventa e
um graus e treze minutos) e deflexão de 88° 47' (oitenta e oito graus e
quarenta e sete minutos) em reta..
çao aos fundos do terreno; em se..
guída, desenvolve um arco círcuíar
à direita, numa extensão de 27,48m
(vinte e sete metros e quarenta e
alto centímetros) (curva BC), pela
Rua Princesa Izabel, até a confluência da citada rua com a Rua da .b:s·
tação; Lado Direito: numa extensão
de 35,60m (trinta e cinco metros e
sessenta centímetros) em linha reta
(segmento CD), rumo 33° 32' SE ...
(trinta e três graus e trinta e doís

minutos Sudeste), confrontando com
a propriedade da firma Fernandes
Machado & Cia. Limitada, área remanescente. Fundos: numa extensão
de, 23,33m (vinte e três metros e
trmta e três centímetros) em linha
reta (segmento DA), rumo 70° 16' S'W
(setenta graus e dezesseis minutos
Sudoeste), confrontando com a propn~dade de Miguel Warde, faz ângulo Interno de 76° 12' (setenta e seis
graus e doze minutos) e deftexão de
103" 48' (cento e três graus e quarenta e 9ito minutos) para _ direita,
em relação ao lado direito do terreno, estando o imóvel registrado no
8° Cartório de Registro de Imóveis
d~ Comarca de São Paulo, Estado de
Sao Paulo, sob o n'' 54.922, data de 22
de março de 1966, tudo de acordo com
a planta n.v ~T-40.112-A. alaborada
pela Companhia Telefônica .ôrastlelra
e demais documentos constantes dó
processo n.~ 7. ~05-72. do »nmstõuo
das Comunícações ,
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira autorizada' a promover a desaproprtaçao do referido ter':'
rena, na forma da Legislação vigente;
com seus recursos próprios.
Art. 4° Nos termos do artigo 15
do Decreto-lei n" 3.365. de 21 de jU:
nho de 1941, modificado pela Lei numero 2.786, de 21 de maio de 1956
a. desapropriação é declarada de ca~
ráter _urgente, para efeito de imediata
ímissão de posse.
.Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação rt:voga das as disposições em contrârio,
Brasília, 23 de abril de 1973'
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 72.110 ABRIL DE 1973

DE

23

DE

De~tara

de utilidade pública. para
jms de desapropriação, um terreno urba'1!'0, com benfeitorias, situa~ na euiaâe de São João da Boa
vista, Bstaâo de São Paulo õeoun,!d.o à ampliação do serviço telet~n~co local, pela Companhia Tele ...
tõtuca: Brasileira - CTB.

O Pr~sid;e1]-te da República, usandod.as abrlbuições que lhe confere o ertigo 81, item UI, da COnstituição, e:
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tendo em vista o disposto nos artígos 59, letra "h", e 60? do Decretolei no 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
-públíoa, .rara fins de desapropriação,
um terreno urbano com área de ...
390 OOm2 (trezentos e noventa metros
quàdrados), com benfeitorias, situado
na rua Campos Sales ne 712, esquina
com a rua Senador Saraiva, de propriedade dos menores José Geraldo
da Cruz Pradela, Carlos ECiuardo da
Cruz Pradela e Maria Bernadete da
Cruz Pradela, destinado à ampliação
de serviço telefônico local, no Muuicíplo de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo.
Art. 2.9 O referido terreno tem rormato retangular e apresenta as seguintes características e confrontações: mede 15,OOm (quinze metros)
na linha de frente, confrontando com
a rua Campos Sales; mede 26,OOm
(vinte e seis metros) no lado direito, confrontando com a propriedade
de Joaquim Tomaz de Andrade; mede 26,OOm (vinte e seis metros) no
lado esquerdo, confrontando com a
sua Senador Saraiva; mede 15.'JOm
(quinze metros) na linha de fundos
confrontando com a propriedade dos
herdeiros de Manoel Pires Cardoso,
devidamente transcrito no Cartório de
!Registro de Imóveis e Anexos, do
Município de São João da Boa Vista,
no liV10 3-AX, às folhas 238v-239
sob o nv de ordem 47.874, em 22 de
outubro de 1971. As benfeitorias são
.constituida.s por um prédio de três
pavimentos; o primeiro, formado pelo
embasamento e subsolo; o segun.ío,
pelo térreo; e o terceiro, pelo superior,
perfazendo uma área total
construída de 787,30m2 (setecentos e
oitenta e sete metros quadrados e
trinta decímetros quadradoa) , tudo
de acordo com a planta no 40,114-A,
elaborada pela COmpanhia Telefônica Brasileira - CTB e demais documentos constantes do Processo Ma
nc 8.084-72.
Art. 39 Fica a Companhia Telefônica Brasileira - CTB autorizada 9promover a desapropriação do reterído imóvel e respectivas benfeitorias,
na forma da legislação vigente, com
seus recursos próprios.

Art. 49 Nos termos do artigo is,
do Decreto-lei ne 3.365, de 21 de ju-

nho de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de carãter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 59 Este decreto entrará em vtgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de
abril de 19":3;
1529 da Independência e 859 da
República.
'
EMÍLIO

G. MÉDIcI

Hygino C. Corsetti

DECRETO Nº 72.111
DE 23 DE
ABRIL DE 1973
Autoriza o aterro, pelo Estado do
Espírito Santo, de uma área de mar
íocalizaaa na parte N arte do litoral
do Município de Vitória e a cessão)
sob o regime de aforamento, dos terrenos que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
a-rtigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decretolei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 19 É autorizado o Estado do
Espírito Santo a realizar o aterro de
uma área de mar, com aproximadamente 1.100.000,00 me (hum milhão e
cem mil metros quadrados), assim delimitada: ao Norte, pela linha da preamar média de 1831, numa extensão
aproximada de 2.500,00 m, desde a
Praia do Suá, término do aterro realizado pelo Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, até a Ponta
do Prata, na divisa com o late Clube;
ao S ul, pelas faces Norte das Ilhas do
Boi, do Bode e do Sururu e pelos
enrocamentos que as ligam; a Leste,
pela futura orla marítima, desde a
Ponta do Prata até a ponte de acesso
à Ilha do Frade e, daí, até a Ilha do
Boi; a Oeste, pelo enrocamento. a
partir da Ilha do Sururu até o aterro
realizado pelo Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis e, contornando este, até a Praia do Suá,
conforme elementos constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o no 47.712, de 1971.
Art. 29 As obras de aterro a que
se refere o artigo anterior deverão
estar concluídas no prazo de dois (2)
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anos a contar da data deste decreto,
ficando o Estado do Espírito Santo
responsável por quaisquer ônus decorrentes do empreendimento autorizado.
Art. 39 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a ceder ao
Estado do Espírito Santo, sob o regime de aforamento, independente do
pagamento do valor do domínio útil,
o terreno formado em decorrência do
aterro autorízado no artigo 19, excluídas as áreas de interesse imediata de
órgãos jederats .
Art. 49 O terreno referido noartacc
an tenor se destina à execuçao, no
prazo de cinco (5) al;1,?S, do projeto de
urbanização da regtao, a cargo da
Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano - COMDUSA,
entidade da Administração Indireta
do Estado do Espírito Santo.
Art. 59 O cessionário se obrigará a
restituir, sempre que necessário, a
juízo da cedente. terrenos contidos na
área objeto da cessão, para Instalação
de serviços federais, sem qualquer
ônus para a União Federar.
Art. 69 O Estado do Espírito Santo
ficará isento do pagamento do foro,
enquanto o imóvel permanecer no~ seu
patrimônio, bem como. de laudêmíc
nas transferências que VIer a efetuar.
Art. 79 A presente cessão tornarse-á nula, sem direito a qualquer ~ll
denízaçâo. inclusive por benfeitorias
realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser ~ada. destdnação
diversa ou se ocorrer ínadímplemerrto
de cláusula do contrato a ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrrmônio da União.
Art. 89 Este Decreto .ent~ará em
vigor na data de sua publlcaçào, revogadas as disposições em contrario.
Brasília 23 de abril de 1973;
152.0 da' Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICl

termos do artigo 89, "in fine", da Lel
nv 2.004, de 3 de outubro de 1953, de..
creta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração introduzida no artigo 59 dos Estatutos da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, COnforme deliberação
de sua Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 23
de março deste ano, o qual passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 5° O Capital Social é de
Cr$ 5.943.701. 952,00 (cinco bllhões, novecentos e quarenta e
três milhões, setecentos e um mil
e novecentos e cinqüenta e dois
cruzeiros), divididos em
.
5.943.701.952 (cinco bilhões, r 0vecentos e quarenta e três .nílhões, setecentos e uma mil e "10vecentas e
cinqüenta e
duas
ações), no valor nominal de '"
cada
Cr$ 1,00 (um cruzeiro)
uma, sendo 5.581.431.078 (ctn-o
bilhões, quinhentos e oitenta e
um milhões, quatrocentas e trinta
e uma mil e setenta e oito) ações
ordinárias nominativas e
.
362.270.874 (trezentos e sessenta.
e dois milhões, duzentas e setenta mil e oitocentas e setenta e
quatro) ações preferenciais nominativas ou ao portador".
Art. 2.9 Este decreto entrará em
vlgor na :data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO

;\!.~

72 .113

I1J'RIL DE

DE

23

DE

1973

Alteru o Re.gu~amento para a Diretoria de Intendência da Marinha,
aprovadA:. pelo Decreto n.s 68.456,
de 31 dP- março de 1971.

Antônio Delfim Netto

O Pres'dentc da República, usando
DECRETO

N9 72.112 ABRIL DE 1973

DE 23 DF.

Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRAS

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e nos

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lI! da Constituição, decreta:

Art. 1.0 O item lI, do artigo 5.°, do
Regulamen'.... aprovado pelo Decret-o
1._.° 68.458, d-e 31 de março de 197~,
passa a vlgotar com a seguinte redação:
"lI um Oficial-General Ou
um Capítâc-de-Mar-e-Guerra, da.
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Ativa, de Corpo de Intendentes
da Marinha - Vice-Diretor".

Aru. 2,° Est~ Decreto entra em vigor
na data de U;'}l publicação, revogadas
rt.s díspocícões em contrário.
Brasília, n oe abril de 1973;
da. Independência e 85° da
República
152 0

EMíLIO

O.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
DECRETO N." 72.114 ABRIL DE 1973
Concede

autorização

as

DE

23

EXECUTIVO

tratados 0:1 a extinção das obrigações
respectivas, na forma da lei ou do
contrato.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as .disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DE

empresas

DECRETO N° 72.115 ABRIL DE

Oceanic Contractors, ltu:., e Cnristiani Níelsen. -

trutores S.

A.

Engenheiros e Cons-

para operarem no

mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n° 1.098, de 25 de
março de 1970, as embarcações "Me
Dermott Tidelands 10" e -neuian
Candies", de bandeira norte-americana, em substituição às embarcações "Tuie Mar 23" e "Gulj Secs",

respectivamente, a sertxço da Petró-

leo Brasileiro S. A. PETROBRAS.

.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Prooesso MME 601.366-73, decreta:
Art. 1" E' concedida autorização às
empresas Oceanic Contractors Inc ,
norte-americana, e Christlaní .J., ...elsen
- Engenheiros e Construtores S. A.,
sediada no Brasil para operarem no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei n'' 1.098, de 25 de março
de 1970, com as embarcações "Me Dermott Tidelands 10" e "Beulah Candles", de bandeira norte-americana a
serviço da Petróleo Brasileiro s. A.
- PETROBRÁS, mediante o contrato
entre as mesmas celebrado para a
execução de serviços de projeto, construção e lançamento de um oleoduto
submarino, no litoral do Estado de
Sergipe, em substituição às embarcações "Tide Mar 23" e "Gulf Beas",
mencionadas no Decreto n'' 71. 643, de
29 de dezembro de 1972.
Art. 2° A autorização vigorará pelo
prazo de 1 (hum) ano prorrogável mediante novo Decreto, sem prejuízo de
sua caducidade, em qualquer tempo,
se ocorrer a conclusão dos serviços con-

DE 23 DE

1973

Muda a sede de Organizações Militares e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar';'
tigo 81, ítem UI, da Constituição, e.
c e conformtcluc s com o disposto nos
artigos 12 e 46 do Decreto-lei n.s 200.
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art.!." São transtendos ae sede:
- o 2.9 Grupamento de
Fronteira.
.- da cidade ce Guarapua va
(PR)
para a cidade de Cascavel (PR);
-- o 1.0 Ba talhão de Engenharia
oe Construçêc - da. cidade de Calcó
(RN) para 11 cidade de São Gabriel
na Cachoeira (AM).
Art. 2.° O Ministro do Exército
fica autorizado a expedir os atos necessários à execução deste- Decreto.

Art. 3.° h:s~e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIC

G

MÉDICI

Orlando Geisel
GECRETl· N," 72.116
ABRIL DE

DE

24

DE

1973

Retittca o necreto

TI.O 71.927, de 19
de março tte 1973, que autorize o
tuncionamsotc da Faculdade rrancana de Filosofia.

o Preslrtente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

ATOS

no

tigo 81, item UI, da Constituição, de-

DECRE~'C

creta:
Art. Lo s'tca retificado, na forma

abaixo, o Decreto n,« 71. 927, de 19
de março de 1973. que autoriza o
nmcicnarr.onto da Faculdade Franr- ana de Filosofia:
No artigo J ",
Once se lê:
"Ciência

Sociais"

Leia-se:
.....Estudo- sociais"

Art. 2." aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 21 de abril de 1973;
152" da Independência
e 85" da
Repúnâca ,
EMÍLIo ti.

MEDICI

Jarba_' C7

Passarinho

DECRETO N9 72.117 ABRIL DE 1973

DE

24 DE

Concede reconhecimento do curso de
Engenneiros Eletricistas da
Escola
de Engenharia da Universidade Católica de Petrcac.is,
Rio de Ja-

neiro.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 2H de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em VIS-

ta o que consta do Processo número

241.018-72, do Ministério da Educação

e Cultura, decreta:
Art. 19 Ê concedido reconhecimento do curso de Engenheiros metnctstas da Escola de Engenharia. da Universídade Católica de Petrópolis, OOm
sede na Cidade de Petrópolis, Estado
d) Rio de Janeiro.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as r:isposiçõe.s em contc àrio.
Brasília, 24 de abril de 1973;
15..9 da Indepen ..ência e 85.9 dA..
I.-.... pública.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

105

PODER EXECUTIVO
N~

72.118
r.BRIL DE 1973

DE 24 DE

Jiutonza a nincíonarnenio da Faculdade de Ciências Contábeis e .1 dminístratuas mantida pela. Funáacao San?(lanense de Ensino, de
São João da Boa Vista, SP.

o Presíoent.s da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artr,«. 81, .t.am III, da Oonstttuíção..
ce acorde -vm o artigo 47, da LeI

n.s 5.540

de '<!IJ dt novembro de 1968.

arterado peio Decreto-lei n." 842, de
9 0::1_ setemo-o de 1969, e tendo em

v.sta
qu consta ao Processo GMBSB n.? 002.135-73 do Ministérío da
.s'cucacào ~ cultura, decreta:
An. I.'' Fu.a autorizado o funcionamento da saculdade de CIências
r-ontateís l;. Administrativas, com OS
cursos de Ciencías Contábeis e Administração, mantida pela Fundação

Banjoanense de Ensino, com sede na.
cidade de P.:hJ João da Boa Vista,
.i..."tadc da S8,~' Paulo.
Art. 2," B.:5-k decreto entrará em
vigor ne data de sua 'pubhcaçâo, revogadas e- n.rposíçôes em contrario.

Brasília, ~·;l de abril de 1973;
de jndependêncía
e 85
da
República.

1!}2

Q

Q

EMÍLU

'lo

Jarbas G

MÉDICI

Passarinho

DECRETO N° 72.119 ABRIL DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o tuncionamento elo curso de
EstudOs Sociais da Escola Swperior
de Estudos Sociais de Brusque, mantida pela Fundaçao Educacional tis
Brusque, SC.
-

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere .c artl·
go 81, item H'I , da Constituíçao. ríe
acordo com o artigo 47, da Lei númerc 5.540, de 28 de novembro de 1965J,
alterado pelo nec. eto-Ieí n9 842. de
9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo número
210.963-'13, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o tunoíonxmento do curso de Estudos Sociais.
com habilitação de 2Q grau em Moral
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e Civismo, da Escola Superior de Es .
tudos Sociais de Brusque, u-anttde
pela Fundação Educacional de Brus-

que, com sede ..a cidade de Brusque,
Estado de Santa Catarina.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, 1'~
vogadas as disposições em contrá.nc ,
Brasília, 24 de abril de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72 .120 -

DE

24

DE

ABRIL DE 1973

Concede reconhecimento aos cursos de
Ciências Sociais, Estudos SOciais,

Letras

(lo

grau)

e Letras (duração

plena), Matemática e Peâaçoaia da.
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Trée Corações, mantida
pela Fundação Trtcorâtana de Educação - Três Corações - MG.

O Presid-ente da República, usando

das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de

acordo com o artigo 47 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 196H,
alterado pelo Decreto-ler n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 254.2:&7-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento
aos cursos de Ciências Sociais; Estudos
Sociais; Letras (I'' grau); Letras (duração plena), com as habilitações PQTtuguês-Francês e Português-Inglês;
Matemática; e Pedagogia, habilitações de Orientação Educacional, Administração Escolar de 1° e 2° graus e
Inspeção Escolar 1" e 2" graus, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Três Corações, mantida pela Fundação Tricordiana de Educação com
sede na cidade de Três Corações, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as d.sposiçôes em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973;
~52° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETON"

72.121 - DE 24 DE
ABRIL DE 1973

Autoriza o funcionamento do Centro
de Educaçâo Técnica da Fundaçâo
de Educação para o Trabalho de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei n." 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n." 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Que
consta do Processo GM/BSB número
000444-73 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. I" Fica autorizado o funcionamento do Centro de Educação 'I'ecníca
da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (UTRAM1G),
destinado a ministrar cursos c, Formação de Professores de disciplinas
especializadas das habilitações proüssionats do ensino de 2" grau, com sede
n- c.cs.de doe Belo Hortzonte. 1<:sr.~rll'\ de
Minas Gerais.
Art. 2" Este decreto entre rá em vigor na data de sua publicação. revogaC.s as disposições em contrário.
Bra-Iha, 24 de abril de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.1:'2 ABR!L DE 1973

DE

24

DE

Aproveita no Ministério da Aeronáutica servidor disponivel, e dá outras
providências.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ae tdgo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista que ao caso é de aplicarse, pvr analogia, o disposto no artigo
99, § 29_ do Decreto-lei nc 2011, de 'c'l5
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19 Fica aproveitado nc carvc
de Trabalhador, código GL-402.1, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Aeronáutica,
Edgar Dárlo Pinto, em dísponíbilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras
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de Saneamento, em vaga constante
da Tabela anexa ao Decreto n." 68.600,
de 7 de maio de 1971.
Art. 29 O disposto neste ato nao
homologa situação que, em virtude de
'Sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha n.
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras de Seneamento remeterá ao do Mínístérte
da Aeronáutica, no prazo de 30 (trlnta) dias, contados da vigência deste
Decreto. os assentamentos runcíonals
do servidor mencionado no artigo 1.0.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 72.123 ABRIL DE 1973

DE

24

DE

Concede reconhecimento â Faculdade
de Educação Física de santo André,
mantida pela Assoczação de Ensino
"João Ramalho", com sede na catede de Santo Andri, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da LeI número 5.540. de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 246.119-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento
à Faculdade de Educação Ftsíca de
Santo André, com os cursos de Educaçãc Física e Técnica Desportiva, licenciatura, mantida peja Associação
de Ensino "João Ramalho", com sede
na cidade de Santo André, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este decreto entrará em VIgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.124 ABRIL DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o funcionamento da Facuidade de Filosofia, Ciências e Letras
«José Olympio" com sede na cidade
de Batatais, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI. da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo n'' 261.230-71
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "José Olympío". com
os cursos de licenciatura plena em Letras, licenciatura plena em Matemática e licenciatura plena em Pedagogia,
nas habilitações de Administração Escolar. Supervisão Escolar e Inspeção
Escolar, com sede na cidade de Batatais, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 72.125 ABRIL DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação Jacobina, com o
curso de pedagogia, mantida pela
Associação de Educação e pesquisa,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigc 81, item IIl, da Constituição, de
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acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterada pelo Decreto-lei n'' 842, de 9

de setembro de 1969, e tendo em vista

o que consta do Processo n'' 228.476 de
1972 do Ministério da Educação e Cul-

tura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação Ja-

cobina. com o curso de Pedagogia. licenciatura plena nas habilitações de

Magistério, Orientação Educacional,
Supervisão Escolar e Administração
Escolar 10 e 2° graus, mantida pela Associação de Educação e Pesquisa, com
sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Al't. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga-

das as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973;
1520 da Independência e 85° da

República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 72 .126 ABRIL DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação"Farias Brito" da
Associação Paulista de Educaçao e
Cultura decorrente do áesmemõrcmento do curso de pedagogia.

O Presidente da República, usando
das atrfburçôes que lhe confere o artigo 81, item IIl. da Constltutçáo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 0.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo ns 227.154-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação "Farias Brito" da Associação Paulista de
Educação e Cultura, decorrente do
desmembramento do curso de PedagoDECRETO Nv 72,128 -

gta da Faculdade de Filosofia,

Ciên-

cias e Letras "Fartas Brito", com sede
na cidade de Guarulhos, Estado de
São Paulo.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições -em contrário.
Brasília. 24 de abril de 1973;
1520 da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

---

N° 72.127 ABRIL DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o nmctonamento do curso de
Pedagogia do Centro de Ciências:
Humanas e Sociais, mantido pelo
Instituto Isabel, Rio de Jane~í'O, GB.

a Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n" 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
que consta do Processo n'' 204.734-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art , 1° Fica. a utortsado o funcionamento do curso de Pedagogia do centro de Ciências Humanas e Sociais,
com as habilitações, curta e plena, em
Administração Escolar para 1° e 2°
graus, Supervisão Escolar para 10 e 2°
graus e Orientação Educacional, mantido pelo Instituto Isabel, com sede na
cidade do Rio de J aneíro, Estado da
Guanabara.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973;
152 da Independência e 85° da
República.
0

EMÍLIO G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DE

24

DE ABRIL DE

1973

Dispõe sobre a classificação e transformação de cargos, funções e encargo
para as categorias de Direção Superior e Assessoramento Superior, dO
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, dos Quad.ros de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e do
Hospital dos Servidores do üetoa»,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
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artigo 181, itens II e IIl, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 19-67.
no artigo 9!,J, da Lei nv 5.843, de 6 de dezembro de 1972, no artigo 79 , da
Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processe
no DASP 1.723, de 1973, decreta:
Art , 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das categorias de Direção Superior e
Assessoramento Superior, do Grupo - Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado e do Hospital dos Servidores do Estado, os cargos
em comissão, funções gratificadas e encargos de Gabinete constantes do
mesmo Anexo,
Art. 29 Os cargos de Escrevente-Datilógrafo. AF .204. 7. relacionados
no Anexo H, ficam suprimidos para o fim de compensar a despesa dccorrente da execução deste decreto.
Art. 39 A transformação das Iunçôes gratificadas e do encargo de
Gabinete nos cargos em comissão de que trata este decreto somente se
efetivará com a publicação dos respectivos a tos de provunentc, mantidos,
até então, o preenchimento das referidas funções e encargo constantes da
situação an terior do Anexo I.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas pelos recursos consignados nas unidades orçamentárias próprtas
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e do
Hospital dos Servidores do Estado.
Art. 5Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubucaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1973; 1529 da Independência f' 85Q da
República.

EMtLIo G. MÉDICI
Júlio Barata
O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.O. de 26-4-73.
DECRETO N° 72.129 ABRIL

DE 25 DE

DE 1973

Concede reconhecimento à Universidade de Mogi das Cn.t:zes, 'fwmtt'la
pela Organização Mo~wna de Edu-.
cação e Cultura, na ctdade de MOgl
das Cruzes - SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere ~ o artigo 81, item lII. da Ccnst.itutção, de
acordo com o artigo 47, da Lei mune1'0 5.540, de 28 de novembro de 19(;B.
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em VIsta
o que consta do Processo GM/BSB
ns 002.109-73, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° É concedido reconhecimento à Universidade de Mogí das
Cruzes, mantida pela Organizacao
Mogíana de Educação e Cultura, com
sede na cidade de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 25 de abrrl de 1973:
152" da Independência e 3°j" da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRE'r'O N° 72.130 ABRIL DE

DE 25 DE

1973

Autoriza o funcionamento dos CUtSOS
de Pedagogia e Letras da Fucuutcde de Filosofia, Ciências e Letras de
Itararé, mantida pela Ass;)ciação
ltarareense de Ensino -- Itararé
- SP.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81,. item III,. da Constituicãc, de
acordo com o artigo 47, da Lei núme-
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ro 5.540, de 28 de novembro de 1963,
alterado pelo Decreto-lei n'' 342. de 9

ExECUTIVO

DECRETO N" 72.132 ABRIL DE

DE 25 DE

1973

de setembro de 1969, e tendo em vista

o que consta do Processo GM/BSB
nv 001850-73 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. In Fica autorizado o zuncionamento dos Cursos de Pedagogia,
Iicenciatura plena de 10 e 2° graus e
Administração Escolar, 1° e ~o graus:
Letras, habilitação em Inglês-Português, 1° ciclo, da Faculdade de Ftlosofia,. Ciências e Letras de Itararé,
marrtída pela Assocíaçâo Itarareense

de Ensino, com sede na cidade de
Itararé, Estado de São Paulo.

Art. 2° Est-e Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacéo re-

vogadas as disposições em '~ontr~rio.

Brasília, 25 de abril de l!:l73'
152" da Independência e 85" d~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 72.131
ABRIL DE

DE 25 DE

1973

Concede reconhecimento à Fncuuísuie
de Ciências Econômicas, mantida
pela Fundação Universidade de
Itaúna - MG.

A utoriza o funcionamento -ta ecciüdade de Educação Física, mantuic
pele Sociedade de Educação do
Triângulo Mineiro Uberaba Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Ccnstdtuiçao, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 196?,
alterado pelo Decreto-Ieí n" 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista,
o que consta do Processo n- 361.351-71,
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação
Fisica com a licenciatura em Educação Física e habilitação em Técnica
Desportiva, mantida pela Sociedade
de Educação do Triângulo Mineiro,
com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de abrrl de 1973;
152 n da Independência e 35" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 342 de 9
de setembro de 1969, e tendo
VIsta'
o que consta do Processo n" 228.538-72
do Ministério da Educação e CUltura:
decreta:

em

Art. 1" :É: concedido reconhecimento à Faculdade de Ciências Econômícas, mantida pela Fundação Universidade de Itaúna, com sede na CIdade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este Decreto entrar á em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár-io.
Brasilia, 25 de abrrl de 1973;
152" da Independência e <J5" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N" 72. 133 DE 25 DE
ABRIL DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. PE ..
TROBRAS, imóveis situados no
Município de Osório, no Estado do
Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n'' 3.365, de 21
de junho de 1941, tendo em vista o
artigo 24, da Lei ns 2.004, de 3 de
outubro de 1953, e atendendo a necessidade de serem ampliadas as
atuais instalações do Terminal Marítimo Almirante Soares Dutra, que a
Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS possui em Osório, Estado do
Rio Grande do Sul, decreta:
Art. 1" São declarados de utilidade
pública, para fins. de desapropriação

ATOS

pela Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, uma área de terreno e
as benfeitorias que na mesma se en...
contram, de propriedade de quem de
direito, área essa situada no Muniotpíc de Osório, no Estado do Rio
Grande do Sul, à direita do I'ermí...
nal Marítimo Almirante Soares Dutra, com a
superfície
de
..•
105.243,5486 m2 (cento e cinco mil
duzentos e quarenta e três
metros
quadrados e cinco mil quatrocentos
e oitenta e seís centimetros quadrados), de formato geométrico retanguIar, cujos vértices são definidos pelas seguintes coordenadas UTM: M1~
A - 6.683.156.15 N e 578.354.80 E;
M2-A - 6.682.739.50 N e 577.925.56
E;
M3_A
6.682.865.74 N e
577.803.02 E; e M4-A - 6.683.282.39
N e 578.~32 .2? E, tudo conforme píanta planímetrtca perímetraj PETROBRAS-DETRAN n'' 052~022-005, ane...
xa ao Processo MME-602. 030<'3.
Art. 2° A Petróleo Brasileiro
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i:; ,

1972. que declara zonas príorttárías,
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Guanabara. para fins de reforma. agrária, passa a vigorar COm a seguinte redação:
"Art. 1.9 .•..........•...••...••
II - As áreas integradas pelos
mun'c.pios de Itaguai, Mangaratíba Angra dos neta. Parati, Magé, Cachoeiras de Macacu, Silva.
Jardim e Castrmro de Abreu, noEstado do Rio de J aneíro. "
Art. 2.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, 26 de
abril
152.° da Independência
República.

de
1973;
e 85.° da

EMíLIO G. MEDICI

L. F. Cirne Lima.

A.

-r- PETROBRAS ficará autorizada a

promover e executar> com recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
a desapropriação do domínio pleno
da área mencionada no artigo 1Q e
das benfeitorias ali existentes.
Art. 3° Nos termos do artago 15 do
Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei llO 2,786,
d~ 21 de maio de 1956, a desapropria,
çeo dos bens constantes deste Decreto
e declarada de caráter urgente.
Art., 4° O presente Decreto entrará
em VIgor na data de sua publicação,
revogadas as drsoostções em contrano.
Brasília, 25 de abril de 1973;
152° da Independência e 35° da

Repúbnca.

EMíLIO ti. MÉDICI
Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO, N." 72.134 ABRIL DE 1973

DE

26

DE

Altera o artigo L°. do Decreto nÚmero 70.986, de 16 de agosto de 1972.

DECRETO N.o 72.135 , ABRIL DE 1973

Art. 1.0 O item lI, do artigo 1.0, do
Decreto n," 70,986, doe 16 de agosto de

26

DE

Promulga o Acordo sobre Cosnarôo :
Brasil
Bstaâos Unidos.
O preside

_.~

da República

Havendo 'o Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da
América, sobre Camarão, sido concluido em 9 de maio de 1972;
E havendo o referido Acordo entrado em vigor em 14 de fevereiro de 1973~
nos termos do seu Artigo XI;
Decreta que o mesmo. apenso por
cópia ao presente Decreto. seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
de 1973;
Brasília, 26
de
abril
152,° da Independência e 85.° da.
h

"lbL~J..

ErJIÍLIO G.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item lII. da Constituição, decreta:

DE

MÉDICI

Mário Gibson: Barboza

o acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de 2'1
de abril de 1973.
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DECRErO NO 72 .13-~ ABRIL DE

DE

26

DE

1973

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, um Lerreno
urbano, sem benfeitorias, siuuuio na
cidade de Ponte Nova, Estado de
Minas Gerais. aeetmcâc à construção da estação telefônica daq1L~la
cidade, pela Comsxmhià Telefônica de Minas Gerais - 'eTMG.

(., Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o :lrtigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto nos artigo-s
.â,v, letra "h" e 69 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 19 E' declarado de utilldace
pública, pa. a fins de desapropriação,
um terreno urbano, sem benfeitoria.').
localizado na Av. Caetano Marinho
ns 144, Cidade de ponte Nova, Estado
de Minas Gerais, com área de aproxímadamente 738,41 m2 (setecentos e
trinta e oito metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrado-: ,
propriedade de herdeiros de Pedro
Nunes Pinheko, a saber: Bemadette
Nunes Pinheiro, Francisca de Assis
Pinheiro, Maria Nazareth Pinheiro,
João do Carmo Pinheiro, Antônio 6)
Carmo Pinheiro, Pedro do Carmo Pinheiro, Luiz de Gonzaga Pinheiro,
Virginia da Conceição Pinheiro, que
também assina Virgínia Pinheiro Castanheira, Ma.garida Maria Pínhelro
Cortes, casada com Francisco Teixeira de Figueiredo Corres, João Evangelista Pinheiro, Marta da Concetção
Pinheiro, casada com José Maria d'l
Silveira Júnior, Irmã Maria José Pinheiro, Dr. Antônio Fernando Pinheiro, conceição Pinheiro e José Ma.lia Pinheiro, destinado à construção
de uma estação telefônica pela Companhia Telefônica de Minas Gerais.

Art. 2Q O aludido terreno, registrado no Registro de Imóveis de Ponte
Nova, no livro 3-V, sob os números de
ordem 1.600 a 1.614, fls. 295 a 2fl7,
datas de lQ de setembro de 1972, apresenta as seguintes características:
começa na estação topográfica B, situada na divisa deste imóvel com o
imóvel de propriedade do Sr. Joaquim Uba-ldo Perek a, na Avenida
Caetano Marinho. A partir desta estação, segue-se um alinhamento ~i11
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direção à estação topográfica D, medindo 19,45m
(dezenove metros e
quarenta e cinco
centímetros) até
esta estação; em 1lJ. deflexáo de
87° 10' (Oitenta e sete graus e des
minutos) à esquerda, segue-se um
alinhamento em direção à estação
topográfica G, medindo 38,35m (trinta e oito metros e trinta e cinco centímetros) até esta estação; confrontando com propriedade do 81'. João
Salomão em 2.lJ. deflexão, de 1Q6.Q 45'
(cento e seis graus e quarenta e cinco minutos) à esquerda, segue-se
um alinhamento em direção a estação topográfica F, medindo 17,83rn
(dezessete metros e oitenta e três centímetros) até esta estação; confrontando com a Rua Artur Bernardes
em 3l!o deflexão, de 76Q 30' (setenta. e
seis graus e trinta minutos) à esquerda, aegue-se um alinhamento em
direção f' estação topográfica B, ponto de pac tida, medindo 42,SOm (quarenta e dois metros e cínquenta centímetros) até esta estação, onde termina o levantamento, tudo conforme
a planta SP nc 3.572.053, e demais
documentos constantes do Processo
nv 6.970-72, do Ministério das Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia TelefOniea de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação do referido terreno, na ro, ma da legislação
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4Q rrcs termos do artigo 15, do
Decreto-lei no 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente paca efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de abril de
1973;
152Q da Independência
e 85Q da.
República.
EMÍLIO

G. MÊDICI

Hygino C. conetu
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DECRETO N.9 72.137 ABRIL DE

DE

26

DE

1973

Introduz alterações na relação anexa
ao Decreto n.O 71.376, de 14 de novembro de 1972, que retificou o DeJ
ereto n.'? 63.566, de 6 de novembro
de 1968.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
tendo em vista o disposto no parágrafo único, do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962, e
o que consta dos Processos números
3.205-72 e 6.162-72, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1.0 Ficam introduzidas, na re,
lação nominal que acompanhou o De,
ereto n.v 71.376,· de 14 de novembro
de 1972, as alterações constantes do
anexo, destinadas à alteração do enquadramento
dos servidores Nilton
Martins Gonçalves e Maria da Luz
Silva de Albuquerque, em solteira Maria da Luz Silva, amparados pelo parágrafo único do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
aprovado pelo Decreto n.v 63.566, de
6 de novembro de 1968.
Art. 2.9 Os servidores a que se refere
o artigo anterior, menores de dezoito
anos em 15 de junho de 1962, serão
considerados enquadrados na situação
Iuncíonal em que figuram na relação
nominal anexa a este decreto, a partir da data em que cada um adquiriu
a condição de eleitor e, quando for o
caso, tenha cumprido suas obrigações
militares, conforme apuração a ser
feita pelo órgão de pessoal civil do MiJ
nistérto da Marinha.
Art 3.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

O anexo mencionado no art. 29 foi
publicado no D.a. de 27-4-73.

DECRETO N9 72.138 ABRIL DE

DE

26

DE

1973

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pela Concessionária do POrto de Santos, Companhia
Docas de Santos, o imóvei constitutivo da área que menciOna. necessária à ampliação da faixa -ncrtuàría
entre o canal da Mortxma e o canal
de saneamento n9 4, no Municípto
de santos - EStado !te São paULO,
e dá outras providências

O Presidente da Repúb.Ica, usando das atrlbuíções que lhe confere o
artágo 81, item lII, da Constituição e.
nos termos do Decreto-Ieí nv 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 19 Fica declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
por parte da Companhia Docas de
Santos, o imóvel de propriedade da
SALMAC - Salicultores de .105s0r6Macau Sociedade Anônima, ou SUcessores, SItuado no Muníoípto de Santos - Estado de SãQ Paulo, na retaguarda do cais existente entre o canal
da Mortona e o canal de saneamento
nc 4, necessário a ampüação da raíxa portuária, nesse mesmo local, representado no desenho da referida
Concessionária, de referência 1~VII 8408, anexo' ao Processo n« MT34.719-73 e com as seguinl€s características e benfeitorias:
Um terreno, parte de área meter
com a forma aproximada de um paralelogramo e superfície de 1. 916 mã
(um mil, novecentos e dezessets metros quadrados), confrontando pelos
lados norte, leste e oeste com os
a tuajs terrenos da faixa portuária,
ocupados pela Companhia Docas de
Santos, on~e mede, respectivamente,
57,22 m (cmquenta e sete metros e
vinte e dois centímetros) , 58,48 In
(cínquenta e oito metros e quarenta
e oito centímetros) e 76.15 m csetenta e seis metros e quinze centímetros)
e pelo lado sul. com terreno remanescente da mesma SALMAC - Salículteres de Mossoró-Macau Socíedado
Anônima, ou sucessores, onde mede
42,16 m (quarenta e dois metros e dezesseis centímetrosj , exístmdo no terreno acima descrito parte de um armazém para depósito de "ai, com área
de 884,00 m2 (Oitocentos e oitenta e
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quatro metros quadradosj : parte de
uma plataforma e respectivo abrigo,
com área de 453,18 m2 (quatrocentos
e cínquenta e três metros quadrados
e dezoito decímetros quadrados); um
edifício para serviços e instalações
sanitárias, COm dois andares e área
total de 662,26 m2 (seiscentos e s€s.senta e dois metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados); písos externos .pavimentad\)s com 477,50
m2 (quatrocentos e setenta c sete metros quadrados e cínquenta decímetros
quadrados); desvio ferroviário de bí-

tola mista, com extensão de 60,30 m
(sessenta metros e trinta centdmetrosi ; muro de fecho, com extensão
de 51,12 m rctnquenta e um metros
e doze centímetros); portão de acesso
e dispositivos mecânicos diversos.
Art. 29 A Companhia Docas de
Santos. concessionária do POJ:to de
Santos, fica autorizada a promover a
desapropriação de que trata, este Lreereto, correndo as respectivas despesas à conta dos recursos do Fundo de
Melhoramento do Porto- de Santos
que serão escrituradas em conta t1~
CaPital Especial do referido Porto.
Art. 3Q A desaproPriação a que se
refere o presente Decreto é considerada de urgência, nos termos do artigo 15, do Decreto-Jeí nv 3 365 de 21
de junho de 1941, com a nova ;edação
dada pela Lei nv 2.786, de 21 de maio
d~ 1956, para efeito de imediata 1mISsao de posse.
Art. 49 Este Decreto entrará em vt,
gor na dat~ de sua publicação revogadas as dísposíções em 00ntráÍ-io.
Brasília, 26 de abril de 1973
152Q da IndependênCia e
;
República.
85Q da
EMíLIO G. MEnrcI
Mário David Andreazza

DECRETO N° 72.139 - DE 26 DE
ABRIL DE 1973

tigo 81, item H'I, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969
e tendo em vista o que consta do
Processo GM/BSB nv 001916-73 do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da habilitação em Educação
Moral e Cívica do curso de Estudos
Sociais do Instituto de Ciências São
Marcos, mantido pela Sociedade Civil
de Educação São Marcos, com sede
na cidade de São Marcos, Estado de
São Paulo.
Art. 2 0 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de abril de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECREI'O

N9 72 .140 ABRIL DE

,/l-nrova o

DE 26 DE

1973

Estatuto da Universidade
Federal do Piauí.

O presidente da Repúnttea. usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da Constl tuiçâo, e
tendo em vista o que eonata no Processo nc CFE-l. 793-72, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta.
Art. 19 Fica aprovado') Estatuto da
t:!niversídade Federal do Piauí, tnantida pela Fundação Universidade Federal do Piauí. sediada na Cidade de
Teresina - Estado do ste.m Cl ue com
este é publicado, assinado pelo Minis:'
tro de Estado da Educação e Cultura.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua puolíeação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMíLIO G. MtDICI

Autoriza o funcionamento da habilitação em Moral e Cívica do curso
de Estudos Sociais do Instituto de
Ciências São Marcos, mantido pela
Sociedade Civil de Educação São
Marcos, com sede na cidade de São
Marcos, S.P.

a Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

l""

Jarbas G. Passarinho

ESTATUTO DA UNIVERSID_~DE
FEDERAL DO ~IAUt
TITuLO I

Da Universidade
Art. lP A Universidade Federal do
Piauí é uma instituição de ensino su-
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perfor, mantida pela Fundação Universidade Federal do Ptaut (Lei nÚ4
mero 5.528. de 12·11-68) com sede na
Cidade de Teresina - .Estado do
Piaui.
Art. 2Q A Universidade gozará de
autonomia didático-científica, administrativa, financeira e disciplinar,
que será exercida na forma da legislação vigente. do presente Estatuto e
de seu Regimento Geral.
CAPíTULO I

Objetivos e funções
Art. 3Q A Universidade, que tem
por objetivo cultivar o saber em todos
os campos do conhecimento puro e
aplicado, incumbe:
a)
ministrar ensino em terceiro
grau e em graus posteriores, formando profissionais e especialistas capazes de contribuírem relevantamente
para o aceleramento do processo de
desenvolvimento econômico e cultural
regional e nacional;

bv realizar pesquisas e estimular
atividades criativas que venham contribuir para
enriquecimento do conhecimento cientifico e cultural;

°

c) estender à comunidade, atraves
de. cursos e servíços especiais, suas
atívtdades de ensmo e pescuisa,

CAPíTULO II

Dos prinCipios de organízaçãc
de sua estrutura

EXECUTIVO
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e) universalidade
de campo, relo
cultivo das áreas fundamentais dos
conhecimentos humanos e de áreas
técnico-profissionais;
f) flexibilidade de métonos e cntérios com vistas às diferenças individuais dos alunos, às pecul.a-Idades regionais e às possibilidades de combinação dos conhecimentos para nOVOs.
cursos e projetos de pesquisa.
Parágrafo único. A fim de que sejam observados os príncrpíos estabe-.
Iecídos neste artigo, fixam-se as seguintes normas:

I - Os Centros de Ciências e o de
Tecnologia, que coordenarão os Depar..
tamentos serâo definidos como órgãos
slmultâneaments de 'ensino, pesquisa
e extensão nos respectivos campos de
estudo;
Il - O ensino, a pesquisa e a extensão desenvolver-se-ão mediante a
cooperação das unidades responsáveis
pelos estudos compreendtdos em cada
curso ou projeto de pesuuísa:
lU - Além dos Centros de Cíêncjas
e de 'I'econologta a Universidade terá
órgãos suplementares, de natureza
técnica, cultural, recreativa e assistencial para seus corpos docente, discente e administrativo.
Seção 2: Da estrutura

Art. 5Q OS Departamentos reunir..
se-ão em cinco unidades de coordenação, a saber:
Centro de Ciências da Saúde;
Centro de Ciências Humanas e
Letras;
c) Centro de Ciências ela Natureza;
d) Centro de Ciências da Educação;
e) C~n tro de Tecnologia.
Parágrafo úníoo, A tnstalaçâo de
qualquer dos Centros acima Exigirá a
existência de, pelo menos, f-rês Depar.,
a)

b)

Seçâo 1: Dos princípios

Art. 4.Q A Universidade organizarse-á com observância dos seguintes
princlplas:
a) unidade de patrimônio e admtnistraça.o;
b) organicidade de estrutura, com
b~e em departamentos reunidos em
unidades denominadas Centro de Cíêncías e de Tecnologia, de coordenaçao setoríaf

C) indiSSOCiabilidade das funções ce
ensino e pesquisa vedada a duplícaçâo
de meios para fins idênticos ou eqUlvalentes;
a)
racionalidade de orgunízaçãn
OOm utilizaçâo plena de recursos hu~
manos e matena1s;

tementes.

Art. 6° O Departamento gerá a menor parte da estrutura universitária
para todos os efeitos de organização
administrativa e didático-cientifica e
de distribuição de pessoal.
Parágrafo único: Na criação dos
Departamentos serão observados os seguintes requisitos:
a) agrupamento de disciplinas afins
abrangendo área significativa de co•.
nhecímentos;
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b)

disponibilidade de instalações e

equipamentos;
c) número de professores não ínfe.,
rior a 10 (dez) e, no conjunto, em
proporção adequada ao desenvolví.,
mente da pesquisa na respectiva área;
Art. 7° Serão os seguintes os órgãos
Suplementares:
a) o Setor de Informática, que ob.,
jetivará o processamento de dados, a
coleta e divulgação de informações,
a preparação de documentos e material didático e a manutenção de bibliografia geral e especializada;
b) o Setor Comunitário e Esportivo,
que visará a consolidação e integração do estudante no sentimento comunitário, de par com o aprimoramento de suas aptidões físicas;
C) o Setor de Artes que terá em
mira despertar, orientar e proporcionar condições de desenvolvimento artístico, valorizando as manifestações
de arte regional e possibilitando o in ...
tercâmbío das atividades desenvolvi...
das no setor.
Parágrafo único. A implantação
gradativa dos órgãos Suplementares
far ...se-á:
! - à medida em que for constatada a necessidade dos serviços a serem prestados;
II - de acordo com as disponibilidades de equipamento, recursos financeiros e recursos humanos especialízados;
TIl - dentro dos princípios de organicídade de estrutura e não duplí...
cidade de meios para fins idênticos.

TíTULO II

Da Administração Universitária
Art. 8.Q A Administração Universitária far-se.. . á em nivel superior e ao
nível dos Centros de Ciências e órgãos Suplementares.
CAPÍTULO I

Da Administração Superior
Art. 9° A Administração Superior
terá como órgãos deliberativos o Conselho de Administração, o Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão, e o
Conselho Universitário e, como órgão executivo a Reitoria.

Seção I -

Dos órgãos Deliberativos
Superiores

Art. 10. O Conselh~ de Administração será o órgão deliberativo e consultivo da Universidade em matéria
administrativa e será integrado pelos
seguintes membros:
av o Reitor, como Presidente;
b) o Vice-Reitor, como Vice.. . Presí.,
dente;
c) os Pro.. . Reitores de Administração e de Planejamento;
d) os diretores dos Centros de Ciências e de Tecnologia e dos órgãos
Suplementares;
e) dois representantes do corpo discente, com mandato de um ano.
Parágrafo único. O Conselho de
Administração deliberará em plenário
ou através das seguintes câmaras que
o compõem:
a) Câmara Administrativa
b) Câmara de Planejamento
Art. 11. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão será o órgâo superior deliberativo e consultivo da Universidade em matéria de ensino, pes....
quisa e extensão, e será integrado pe....
los seguintes membros;
a) o Reitor, como Presidente
b) o Vice-Reitor, como Vice-Presi...
dente;
C) Os Pro-Reitores de Ensino e Pesquisa e de Extensão;
d) um representante do colegiado
do primeiro ciclo escolhido por seus
pares;
e) um representante por Conselho
Departamental, escolhido por s-eus pares;
f) dois representantes do corpo discente, Com mandato de um ano.
Parágrafo único. aConselho de Ensino, Pesquisa e Extensão deliberará
em plenário ou através das seguintes
câmaras que o compõem;
a) Câmara de Ensino e Pesquisa
b) Câmara de Extensão
Art. 12. O Conselho Universitário
será o órgão máximo deliberativo da
Universidade para definir a política
universitária e funcionar como ins...
tâncía de recursos e, tendo o Reitor
como Presidente e o Vice...Reitor como
Vice.. . Presidente, será composto:
a) pelos membros do Conselho Administrativo e do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão;
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Parágrafo único. Os Pro ...Reitores
serão designados, dentre professores
da Universidade, pelo Reitor e exercerão suas funções por delegação deste, cabendo-lhes a presidência das respectivas Câmaras.
CAPÍTULO II

Da Administração de Unidades e
Centros de Serviços
Art. 18. A administração dos Centros de Ciências e do de Tecnologia
será exercida, nas diferentes esferas
de ação, pelos seguintes órgãos:
a) Conselho Departamental
b) Diretoria
c) Departamentos
Art. 19: O Conselho Departamental será o órgão consultivo e deliberativo dos Centros de Ciências e de
Tecnologia e será composto dos se...
guintes membros:
a) o Diretor, como Presidente;
b) o Vice...Diretor, como Vice...Prestdente;
c) os Chefes dos Departamentos;
d) dois
professores por Departamento, eleitos por seus pares;
e) um estudante regularmente matriculado em disciplina ministrada na
Unidade, com mandato de um ano.
Art. 20. A Diretoria será o órgão
executivo encarregado de superíntender, coordenar e fiscalizar as atividades dos Centros de Ciências e de 'I'ecnología.
§ 10 A Diretoria será exercida pelo
Diretor e, nas faltas e impedimentos
deste, pelo Vice-Diretor.
§ 25' Nas faltas e impedimentos símultâneos e eventuais do Diretor e do
Vice-Diretor, a Diretoria será exer ...
cída pelo professor mais antigo no
magistério da Universidade, dentre os
chefes de Departamentos do respectivo
Centro.
Art. 21. O Diretor e o Vice...Diretor
serão nomeados de acordo com a legislação vigente, dentre os nomes índicados pelo Conselho Departamental
mediante votação secreta, em listas
sêxtuplas organizadas pelo menos trtnta dias antes de concluir-se o mandato do titular em exercicio.
Art. 22. Antes de findo o seu mandato o Diretor poderá:
a) ser afastado de suas funções, em
conseqüência de intervenção na Uni...

118

ATOS De

PODER ExECUTIVO

c) especialização e aperfeiçoamento
d) extensão
b) ser destituído por ato da autorl29. Os cursos de graduação poArt.
"dade competente, mediante proposta
derão ser ministrados em curta duhomologada pela maioria absoluta do
ração ou em duração plena, h~b~lita
Conselho Universitário.
rão à obtenção de grau de pronssíonal.
Parágrafo 'unico . As disposições
ou acadêmico e estarão abertos aos
deste artigo apllcam.se ao Vice-Dicandidatos que tenham sido classifiretor quando no exercício da Diretocados em Concurso Vestibular e que
ria.
hajam concluído estudos de segundo
grau.
Art. 23. Os Departamentos serão
órgãos de articulação didático-cientí§ 1° - O Concurso Vestibular, uní;
fica e deliberação, em sua própria esficado em seu conteúdo, centralizado
fera, para elaboração de planos de tra..
em sua execução e abrangendo os cobalho e atribuição de encargos de en;
nhecimentos comuns às diversas ror..
sino, pesquisas e extensão aos docenmas de educação do segundo grau, sem
tes que o integram.
ultrapassar este nível de complexidade, terá por objetivos:
Art. 24. Integrarão o Departamento os respectivos professores e auxia)
avaliar a formação e aptidão
liares de ensino, e um estudante regu.,
intelectual dos candidatos para seguir
larmente matriculado em disciplina
estudos de terceiro grau;
nele ministrada, este último com manb) classificar os candidatos até o lidato de um ano.
mite das vagas fixadas na forma do
edital próprio.
Art. 25. Cada Departamento terá
um Chefe e um Subchefe, que serão
§ 2° ~ Os cursos de graduação,
designados pelo Reitor, dentre profes- quando ministrados e~ plena: durasores integrantes de listas tríplices
ção, compreenderao d01S (2) ?lClc:s de
elaboradas pelo Departamento em sesestudos, ~orrespondendo o. primeiro a
são da qual participe a maioria de
grandes areas de oonhecímento e o
seus membros.
segundo à formação profísslonalc com
uma ou mais habilitações específícas .
Parágrafo único. O mandato do
Chefe e do Subchefe será de dois anos,
Art. 30. Os cursos de pós-graduapreferentemente exercido em regime
ção
terão por finalidade aprofundar
de tempo integral, vedado o exercício
e desenvolver os estudos feitos a ní.,
do mandato por mais de duas vezes
vel de graduação, conduzindo aos
consecutivas.
graus de mestre e de doutor, e serão
abertos a portadores de diploma de
Art. 26. Os diretores dos órgãos
3° grau, que, mediante seleção, deSuplementares serão designados pelo
monstrem capacidade intelectual e
Reitor.
profissional para o desenvolvimento
TÍTULO III
criativo nos diferentes ramos do sa;
bel'.
Do Regime Didático e Científico
Art. 27. A organização dos trabalhos
Art. 31. Na forma em que dispuser
universitários far-se-á visando a uma
o Regimento Geral, a ocoordenação
integração crescente das unidades e
executiva dos estudos de graduação e
de suas atividades fins.
pós-graduação caberá aos Diretores
dos diferentes Centros e, no plano didático-cíentífico, aos Conselhos DeCAPÍTuLO I
partamentais respectivos.
Do Ensino
§ 1° Quando tiver que deliberar em
matéria didático-científica, o ConseArt. 28. A Universidade poderá ar ....
lho Departamental atuará como cole;
ganizar as seguintes modalidades de
giado de curso, e, neste caso, contacursos, além de outras que se fizerem
rá, necessariamente, COm um repre...
necessárias, atendidas as suas natusentante de cada unidade que partirezas e a necessidade de integração
cipe do respectivo ensino.
no processo de desenvolvimento da reâ
2° A coordenação do primeiro cigião:
elo de estudos dos cursos de graduaa) graduação
ção estará afeta ao "Colegiado do 1°
Ciclo", que será constituído por reb) pós-graduação
dade, decretada pelo Conselho Uni",
versitário;
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nresentantes dos Departamentos que
participam de seu ensino.
§ 3" Os representantes do "Colegiado
do 1° Ciclo" e de cada Conselho Departamental _no Co.nselho de Ensin~ e
Pesquisa serao eleitos pelo respectivo
colegiado, entre Os professores que o
compõem.
Art. 32. Os cursos de especíalízação e aperfeiçoamento deetíner-se-ãc
a araduados de cursos superiores, tendo'" os primeiros. por objetivo preparar
especialistas em setores restritos de
estudos, e os últimos atualizar e melhorar conhecimentos e técnicas de
trabalho.
Art. 33. Os cursos de extensão terão por objetivo a difusão de conhecimentos e técnicas de trabalho, para
elevar a eficiência e os padrões culturais da comunidade.
Art. 34. O currículo de cada curso
abrangerá uma seqüência de disciplinas, ordenadas, quando for o caso, por
meio de pré-requisitos, cuja integralização dará direito ao correspondente diploma ou certificado.
Parágrafo único. O controle da 'integralização curricular será feito pelo
sistema de créditos, na forma do Regimento Geral.
Art. 35. Os currículos do i.c Ciclo e
dos cursos de graduação constituirão

anexos 00 Regimento Geral.
Parágrafo único. Os currfculos dos
cursos correspondentes a profissões
reguladas em lei, bem como os que sejam criados pelo Conselho Federal
de Educação. incluirão como obrigatórias as disciplinas que abranjam o
mínimo das matérias estabelecidas
para cada curso. e não poderão ser
integralizados em tempo inferior ao
estabelecido por aquele Conselho.
Art. 36. Cada disciplina terá um
programa que indicará o conjunto de
estudos e atividades correspondentes
ao desdobramento de uma matéria,
com um mínimo de horas pré-fixadas,
em um período letivo.
Parágrafo único. O programa de
cada disciplina será aprovado pelo
respectivo Departamento e, em seguida, pelo Conselho Departamental
responsável pelo respectivo curso,
observado o disposto no art. 31.
Art. 37. A fim de assegurar os
direitos de membro do Corpo Discente, a Universidade concederá registro:

a) ao estudante
classificado em
Concurso vestibular da Universidade;
b) ao estudante de outra instituição de Ensino Superior cuja transferência tenha sido aceita pela Universidade;
c) ao portador de diploma de curso
superior que seja admitido nos termos
do Regimento Geral;
d) ao estudante estrangeiro admitido mediante convênio cultural;
e) ao aluno especial admitido na
forma do Regimento Geral.
Parágrafo único. Será cancelado
o registro do estudante que:
a) não integralizar os créditos necessários para obtenção de diploma ou
certificado dentro do prazo máximo
estabelecido nos respectivos currículos.
b) não alcançar no 'conjunto os mínimos de aproveitamento fixados no
Regimento Geral.
Art. 38. A matrícula será feita
por disciplina em serviço central, respeitados todos os pré-requisitos, limites mínimos e máximos de créditos
por período letivo. compatibilidade de
horários e demais exigências a que se
condicione.
Art. 39. Nos cursos de graduação
e pós-graduação, o rendimento escolar será aferido por disciplina e terá
em conta, também, os aspectos de assiduidade e eficiência nos estudos.
Art. 40. Haverá por ano dois (2)
períodos letivos regulares, cada um
com um mínimo de 90 dias de trabalho escolar efetivo, excluído o tempo reservado a exames.
Parágrafo único, Haverá, também,
um período letivo especial, para assegurar a plena utilização dos recursos
da Universidade.
Art. 41. O Calendário Escolar será
aprovado anualmente pelo Conselho
Universitário.

CAPíTULO II

Da Pesquisa
Art. 42. A pesq uisa será encarada
como função específica voltada para
a busca de novos conhecimentos e
técnicas, e como recurso de Educação
destinado ao cultivo da atitude cíentifica indispensável a uma correta
formação de grau superior.
Art. 43. Os projetos de pesquisa
deverão utilizar, prioritariamente, os
dados da realidade local, regional e
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nacional. sem contudo perder de vista as _generalizações em contextos
mais amplos, dos fatos descobertos e
de suas interpretações.
CAPÍTULO In

Da Extensão
Art. 44. A Universidade contribuirá, através de atividades de extensão,
para o desenvolvimento material e
cultural da comunidade.
Art. 45. A extensão poderá alcançar o âmbito de toda a coletividade,
ou dirigir-se a pessoas e ínstituíções
públicas ou
privadas, abrangendo
cursos e serviços que serão realizados
no cumprimento de planos específi-

cos.
TÍTULO IV

Da Comunidade universitária
Art. 46. A comunidade universitá-

ria será integrada pelos corpos docente, discente, técnico e administrativo.
Parágrafo único. Observado o que
dispuser o Regimento Geral, o Conselho Universitário expedirá normas
sobre o regime disciplinar a que ficarão sujeitos os membros da comunidade universitária, submetendo-o ao
Conselho Diretor da Fundação (Artigo 11, letra "i" do Estatuto da Fundação) .
CAPÍTUQ

I

Do Corpo Docente

Art. 47. O corpo docente da Universidade, formado por quantos exerçam em nível superior atividades
inerentes ao sistema indissociável de
ensino e pesquisa, abrangerá as seguintes categorias:
a) professores do quadro;
b) professores visitantes;
c) professor-assistente.
Art. 48. Os professores do quadro
e os visitantes serão escalonados nus
seguintes níveis, em ordem decrescente:
a) professor titular;
b) professor adjunto;
C) auxiliares de ensino.
Art. 49. Os professores não perderão essa condição quando designados para função administrativa ou
técnica.
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Art. 50. O pessoal docente será
admitido pelo Reitor, por indícaçao
do Departamento interessado. aprovada pelo Conselho Departamental respectivo.
§ 1.0 Os professores terão o regime
de trabalho especificado nos respectivos contratos, que serão regidos pela
Legislação do Trabalho.
§ 2.° O regime de trabalho dos professores do Quadro terá como norma
o tempo integral.
§ 3.° Para atender a peculiaridades do ramo de ensino ou pesquisa,
assim como para recrutamento de especialistas, poderão integrar o Quadro, nos níveis previstos no artigo
anterior, docentes com regime de trabalho em tempo parcial.
§ 4.° Os professores visitantes terão o regime de trabalho especificado
nos respectivos contratos,
§ 5.° Os serviços e encargos inerentes à atividade docente serão especificados no Regimento Geral e em
regimento próprio.
Art. 51. A admissão como professor do Quadro íar-se-é mediante
concurso público de títulos ou de títulos e provas, este último aplicável
apenas no caso de professor assistente.
Art.. 52. Para admissão ao magistérto da Universidade. na forma do
artigo anterior. exigir-se-á que o candidato seja diplomado em nível superior e apresente:
a) qualificação pós-doutoral, comprovada pelo exame de títulos e trabalhos, para nível de professor titular;
b) diploma de Doutor obtido, validado ou revalidado em instituição
credenciada, para o nível de professor adjunto;
c) diploma de Mestre obtido, validado ou revalidado em instituição
credenciada, com significativa atividade intelectual, para o nível de professor assistente.
Parágrafo único. A admissão, no
nível de professor titular, de candidatos cuja produção científica, cultural e profissional seja de alto "alar a
juízo de comissão designada pelo
Reitor, mediante indicação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
poderá ser feita s-em a exigência da
letra "b" deste artigo.
Art. 53, A admissão como auxiliares de ensino, de graduados em curso
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superior, para iniciação, nas atividades docentes, far-sa-á mediante proposta dos departamentos e pelo prazo
de dois anos prorrogável na forma do
Regimento Geral.
Parágrafo único. O auxiliar de ensino deverá obter no prazo de quatro
anos, diploma de curso de pós-graduação. ou certificado de aprovação
nas respectivas disciplinas. sob pena
de que não se renove o seu contrato
de trabalho.
Art. 54. Para admissão em função
de qualquer nível ~o corpo docent~, da
Universidade exigir-se-a como título
básico, sem prejuízo de outros" requísitos que o candidato possua diploma
de curso superior que inclua, no todo
ou em parte, a área de estudo correspondente ao departamento interessado.
Art. 55. A dispensa de pessoal docente do Quadro será feita pelo Reitor acolhendo parecer favorável do
Departamento a que pertencer o professor, aprovada pelo Conselho Departamental respectivo.
Art. 56, Observados os níveis e
quantitativos previstos no Quadro da
Universidade, a lotação e a movimentação de professores serão disciplinadas no Regimento Geral.
CAPÍTULO II

Do Corpo Discente
Art. 57. A Universidade terá alunos regulares e especiais:
§ 1,0 Regulares serão os alunos registrados em cursos de graduação ou
pós-graduação, com direito aos respectivos diplomas, após o cumprimento integral dos respectivos currtculos ,
§ 2.° Especiais serão os alunos que
se matricularem. com direito a certificado após a conclusão dos estudos,
em:
a) cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão ou de outra natureza;
b) disciplinas isoladas de curso de
graduação ou pós-graduação e sujeitos, em relação a estas, às exigências
estabelecidas para os alunos regulares.
§ 3.° A passagem à condição de estudante regular não importará, necessariamente, no aproveitamento de
estudos concluídos com êxito por aluno especial.
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§ 4.° O Regimento Geral poderá estabelecer limitações à matricula dos
alunos especiais.
Art. 58. O ato de admissão na
Universidade importará em compromisso formal de respeito ao presente
Estatuto e aos Regimentos e normas
baixadas pelos órgãos competentes,
bem como às autoridades que deles
emanam, constituindo falta punível o
seu desatendimento ou transgressão.
Art.. 59. Com o objetivo de promover a maior integração do corpo discente no contexto universitário e na
vida social. deverá a Universidade &:1plementando-Ihe a formação curricular
especifica:
a) estimular as atividades de educação física e desportos, mantendo
para tanto orientação adequada e instalações especiais;
b) incentivar os programas que visem à formação cívica, indispensável
à criação de uma consciência de direitos e deveres do cidadão e do profissional;
C) assegurar a realização de programas culturais, artísticos, cívicos e desportivos por parte dos alunos;
d) proporcionar aos estudantes, por
meio dos cursos e serviços de extensão, oportunidades de parbiclpação em
projetos de melhoria das condições de
vida da comunidade, bem como no
processo de desenvolvimento regional
e nacional.
Art. 60. Os alunos de alta renda
familiar estarão sujeitos ao pagamento de anuidade e os de recursos menores O",] insuficientes receberão auxilias mediante;
a) bolsas restituíveis para matrícula, material didático, habitação. alimentação ou finalidade análoga, ao
que não disponha de meios suficientes;
b) bolsas especiais para iniciação
científica.
§ L° As bolsas referidas neste artigo estarão condicionadas ao exame
de casos individuais e serão financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou pagas
cem os recursos oriundos de anuidades e de restituição das próprias bol-

sas.

§ 2.° Na determinação das categorias de renda familiar, serão observados os critérios fixados por decreto
do Poder Executivo Federal.
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.Art. 61. No, limite dos seus recurSOS e sem prejuízo de suas responsab -lidades para com os demais memb~oS da coletividade unive~si~ária, a
universidade prestará assístêncía ao
corpo ~i-",:ce~te,.abrangendo, entre 0:1tras imcIatlvas.
a)
programas, de alojamento, alientação e saúde, que poderao ser

~tribUídOS ;

b) promoções de natureza recreativa, artística e cultural.
Art 62. A Universidade criará
funções para o ,contrato de monitores,
a serem escolhldos d~ntre os alunos
d 5 cursos de graduação que demonstraem capacidade. de dese.ml?e~ho D?

âmbito de determinadas díscíplmas já

cursadas.

parágrafo único .. .A capacidade de
desempenho sera ajuizada pelo exame
da vida escolar dos estudantes e por
meio de provas específicas feitas de
acordo com os planos d?s departamentos, na forma do Regimento Ge-

ra.l .

Art. 63.
O corpo discente terá
representação, com direito a voz e
voto, em órgãos colegiados d~ '9"niveridade bem como em cormssoes, na
forma' deste Estatuto e do Regimento
aeral.
§ 1o
A representação estudantil
terá por objetivo a cooperação entre
administradores: pr~fes~res e alunos
no trabalho uníversltário.
§ 2.0
A escolha ~os representantes
estudantis será fel.ta por meio de
eleições do corpo. discente, na forma
rescrita no Regfmentc Geral, sendo
~legíveis aI?enas ,a1;llloS que preencherem crttértos mmimos de aproveitamento escolar.
§ 3.0
A representação estudantil
não poderá exceder um quinto do total dos membros dos colegiados ou
comissões, na forma deste Estatuto e
do Regimenro Geral.
Art. 64. Os representa~tes dos estudantes nos órgãos colegiados poderão fazer-se assessorar por mais um
aluno, sem direito a voto, quando o
exija a apreclaçao de assunto peculiar
a um curso ou setor de estudos.
Art. 65.
Os alunos regulares da
UDlversIdade poderão organizar-se em
diretÓrIOS de: ân:bito setorial e de ârpbíto universItáno. na forma que d15puser o ~egimento Geral, com os seguintes fins:

a) cooperar para a solidariedade e
o bom entendimento da comunidade
universitária;
b) resguardar o patrimônio moral e
material da Universidade e preservar
as tradições estudantis e a ética escolar;
c) organizar reuniões e certames
de caráter cívico, social. cultural
científico, artístico e desportivo, vi:
sando ao aperfeiçoamanto da formação universitária;
d) promover intercâmbio e colaboração com entidades congêneres.
Parágrafo único. A organização e
o funcionamento dos Diretórios atenderá a normas prescritas no Regimento Geral e dependerá de aprovação do respectivo Regimento pelo
Conselho de Administração.
Art. 66. Aos Diretórios é vedado
exercer atividade ou fazer propagancl;a. de caráter político-partidário, relIgIOSO ou racial, bem como incitar
promover ou apoiar falta coletiva ao;
trabalhos escolares.
Parágrato único. Pela infração deste artigo, o Conselho de Admínístraçâo poderá suspender ou destituir
a
diretoria do Diretório.

CAPÍTULO rrt

Do Corpo Técnico Administrativo

Art. 67. A contratação do pessoal
técnico e' administrativo da Universidade far-se-á segundo a Legislação
do Trabalho.
. Ar.t. 68. Na distribuição do pessoal
técnico e administrativo aos diversos
serviços da Universidade, serão observado~ os
quantitativos e categorias
previstos no cuaorc.
§ 1." Nas áreas respectivas a movimentação do pessoal a que se refere
este artigo compete ao Reitor e aos
diretores de unidades e órgãos suplementares.
0
§ 2.
O Conselho de Administração
aprovará o Regimento do Pessoal Técnico e Administrativo.
Art. 69. O provimento de cargos
em comissão será feito pelo Reitor.
TíTULO V

Dos Diplomas Certificados e
Títulos
Art. 70. Aos alunos regulares que
venham a concluir cursos de gradua-

'123

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ção e pás-graduação, com observância
das exigências contidas no presente
Estatuto, no Regimento Geral e !lOS
respectivos planos particulares, a Universidade conferirá os graus a que
façam jus e expedirá os correspondentes diplomas.
Art. 71. Aos alunos especiais que
venham a concluir cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão,
bem como o estudo de disciplinas isoladas, com observância das exigências
constantes dos respectivos planos ou
programas, a Universidade expedirá
os correspondentes certificados.
Art. 72. A Universidade poderá
atribuir títulos:
a) de Professor Emérito, a seus professores aposentados que tenham alcançado posíção eminente no ensino
ou na pesquisa;
b) de ProfesSOr "Honoris Causa", a
professores e cientistas ilustres, não
pertencentes à Universidade, que lhe
tenham prestado relevantes serviços;
c) de Doutor "Honorís Causa", a
personalidades que se tenham dísttnguido, seja pelo saber, seja pela atuação em prol das Artes, das Ciências,
da Filosofia, das Letras ou do melhor
entendimento entre os povos.
TíTULO VI
Do Patrimônio e Regime Financeiro

Art. 73. A Fundação e a Universidade terão patrimônio comum, que
será gerido na forma do Estatuto da
primeira.
Art. 74. A Universidade poderá
solicitar ao Conselho Diretor da Fundação que institua fundos especiais,
para atividades e programas específicos.
Parágrafo único. Os fundos especiais poderão ser constituídos por doações, legados, rendas do patrimônio
comum e saldos de orçamento interno.
Art. 75. Ficarão a cargo dos órgãos da administração Central da Universidade os pagamentos e recebimentos, bem como a escrituração de toda
a sua despesa.
Parágrafo único. l!: vedada a retenção de renda nos setores da Universidade, devendo o produto de qualquer arrecadação ser recolhido ao
órgão próprio da administração centraI.

Art. 76. O Reitor poderá delegar
aos diretores de unidades e orgaos
suplementares a competência para
realização de despesas urgentes, dentro de limites prefixados.
Art. 77. O aproveitamento dos saldos orçamentários será feito com
observância do que dispuser o Conselho Diretor da Pundaçâo, por proposta do Conselho de Administração.
TíTULO VII

Disposições gerais e transitórias
Art. 78. Nas eleições da Universídade, havendo empate, considerarse-á eleito:
a) o docente mais antigo no seu
magistério e, entre os de igual antigüidade, o mais idoso;
b) o estudante que tenha integralizado o maior número de créditos e,
persistindo o empate, o de mais idade.
Art. 79. Sempre que os Centros
e Departamentos não tiverem seus
dirigentes investidos regularmente e
até que isto ocorra, a direção respectiva será exercida por professor designado diretamente pelo Reitor.
Art. 80. Enquanto não forem constituídos os órgãos deliberativos superiores da Universidade. na forma prevista neste Estatuto e no Regimento
Geral, suas atribuições serão exercidas
pelo Conselho Diretor da Fundação
ou, mediante delegação deste, pelo
Reitor ou por órgãos provisórios.
Art. 81. Até 31 de dezembro de
1977, poderão habilitar-se à categoria
de professor assistente candidatos
que não exibam o título de mestre 0:1
doutor, desde que sejam graduados em
curso superior no setor de estudos
considerado e hajam concluído curso
de especialização nesse mesmo setor,
constituindo, entretanto, titulas preferenciais o diploma de doutor e o de
mestre e o estágio probatório como
auxiliar de ensino, na ordem apresentada.
Art. 82. Até 31 de dezembro de
1977, poderão habilitar-se
categoria
de professor adjunto candidatos que
não exibam o título de doutor, desde
que sejam professores assistentes e
apresentem o titulo de mestre no setor de estudos respectivo, obtido em
curso credenciado, constituindo, entretanto, título preferencial o diploma
de doutor.
à
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Art. 83. Até 31 de dezembro de
1977, haverá na Universidade a categoria especial de "Professor Colaboradar", com características próprias

de admissão regime de trabalho e
remuneração.
Art. 84. Enquanto não se configurarem as condições estipuladas no
parágrafo único do artigo 5.°, em relação a determinada unidade universitária, os estudos e atividades respectivos ficarão compreendidos em departamento subordinado diretamente
à Reitoria.
Art. 85. Enquanto não se eonfígurarem as condições estabelecidas no
parágrafo único do artigo 6.°, em re-

lação a qualquer área do saber. os
estudos respectivos ficarão compreendidos em departamento que, a juízo
do Reitor, tenha com ela maior afinidade.
Art. 86. O curso de graduação em
Administração de Empresa, de responsabilidade do Centro de Ciências Humanas e Letras, funcionará na cídade de Parnaíba, sob a direção executiva de um Coordenador nomeado
pelo Reitor, por indicação do Diretor
do Centro.
Art. 87. Ficam extintos os cargos
de Diretor e Vice-Diretor da Faculdade Federal de Direito do Piauí. integrada à Universidade Federal do
Piaui, na forma do artigo 18 e seus
parágrafos, do Estatuto aprovado pelo
Decreto n v 68.631, de 19 de maio de
1971.
Art. 88. O Regimento Geral será
submetido ao Conselho Federal de
Educação, no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da vigência deste Estatuto.
Parágrafo único. Enquanto não for
aprovado pelo Conselho Federal de
Educação e homologado pelo Ministro
da Educação e Cultura o Regimento
Geral, o Reitor baixará normas visando à imediata aplicação do presente
Estatuto, revogados quaisquer estatutos, regimentos ou normas setoriais.

Art. 89. O presente Estatuto, aprovado por Decreto Presidencial, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Estatuto aprovado pelo Decreto n.s 66.651, de 1 de
junho de 1970. - Jarbas G. Passarinho.

DECRETO N° 72.141 ABRIL DE 1973

DE

26

DE

Dá nova redação a disposztivos do Regulamento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), aprovado pelo Decreto n° 59.820, de 20 de
dezembro de 1966.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o item
III, do artigo 81, da Constituição,
decreta:
Art. 1° O parágrafo 2° do artigo 56,
o artigo 59 e o parágrafo 3°, do artigo
70, do Regulamento do Fundo de Garantia do 'I'empo de Serviço (FGTS),
aprovado pelo Decreto n'' 59.820, de 20
de dezembro de 1966, com as modificações introduzidas pelos Decretos números 61.405, de 28 de setembro de
1967, 66.619, de 21 de maio de 1970,
69.265. de 22 de setembro de 1971, e
71. 636, de 29 de dezembro de 1972, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 56
§ 1°

.
.

§ 2.9 O Banco Centralizador que
importâncias transferidas pelos
Bancos Depositários ficará sujeito,
a partir do sétimo dia da transferêncla. à correção monetária tnmestral, de acordo com as Instruções e coeficientes expedidos pelo
B.N.H., e a multa compensatória
na razão de 2% (dois por cento)
para cada período igual cu inferior
a 10 (dez) dias".
"Art. 59. A empresa que não
realizar os depósitos previstos neste Regulamento, dentro dos prazos nele prescritos, Ilcará sujeita
a correção monetária trimestral,
de acordo com as tnstr-: ~Õ-2S e coeficientes expedidos pelo B. N. H.
e responderá pela capitalização dos
juros, na forma ~1 ')5 artigos 18 deste Regulamento e 2° do Decreto
n" 69.265, de 22 de setembro de
1971.. obrigando-se, ainda. excetuada a hipótese do artigo 22, às multas estabelecidas na legtslaçao do
imposto de renda."

"Art. 70
§ 1°
§ 2°

.

.
.
.

§ 3° O Banco Depositário que
deixar de entregar ao B. N. H.,
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na forma por este indicada e dentro do prazo previsto neste artigo,
os depósitos recebidos, ficará sujeito à correção monetária trimestral, de acordo com as Instruções e
coeficientes expedidos pelo B.N.H.,
e à multa compensatóría na razão
de 2% (dois por ce-nto) para cada
período igualou inferior a 10 (dez)
dias" .
Art. 2° Este Decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MI!:DICr
Antônio Delfim Netto
Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 72 .142 ABRIL DE 1973

DE

26

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, situado
no 2° Subdíetrttc do 1° Distrito da
Cidade de Campos, Estado do Rio
de Janeiro, destinado à ampliação da
atual estação telefônica, pela Companhia Telefônica Brasileira ~ CTB.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
8~. item lU, da Constituição, tendo em
vista o disposto nos artigos 5°, letra
"h", e 6°, do Decreto-lei n'' 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. l° E' declarado de utilidade públíea, para fins de d-esapropriação, um
lote de terreno urbano, sem benfeítonas, localizado na Rua Treze de Maio,
onde existiam os prédios números 80,
84 e 86, no 2° Subdistrito do 1° Dístrtto
do Centro Urbano (la Cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, proprtedade da firma Prolar S. A., destinado à ampliação da estação telefônica,
pela Companhia Telefônica Brasileira

-

CTE.

Art. 2° O lote de terreno tem o rormato de um poligono irregular, com
uma área de 1.487,00m2 (um mil quatrocentos e oitenta e sete metros quadrados) e apresenta as seguintes dimensões e confrontações: mede 27,OOm
(VInte e sete metros) de frente para ao
Rua Treze de Maio; o lado direito tem
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o comprimento de 67,OOm (sessenta e
sete metros) em dois segmentos que
mede 20,10m (vinte metros e dez centímetros) e 46,90m (quarenta e seis metros e noventa centímetros), a partir
da linha de frente, confrontando com
o imóvel de nv 90 da Rua Treze de Maio
d·e propriedade da Companhia Telefô~
níca Brasileira; a linha de fundos mede 19,80m (dezenove metros e oitenta
centímetros) em três segmentos, com
dimensões de 6.00m (seis metros)
O,BOm (oitenta centímetros) e 13,OOni
(treze metros) e confronta-se com lotes de terrenos e prédios da Rua Dr ,
Lacerda Sobrinho. de propriedade de
Bento Gomes Rangel e mais com quem
de direito; o lado esquerdo tem o compnmento de 62,3Dm (sessenta e dois
metros e trinta centímetros) em três
segmentos que medem 32,40m (trinta
e dois metros e quarenta centímetros)
D,90m (noventa centímetros) e 29,Ooni
(vinte e nove metros), a partir da linha de frente confrontando com o imóvel de nv 74 da Rua Treze de Maio de
propriedade de Izabel Sá Cardoso.' estando o imóvel registrado no Cartório
de Registro de Imóveis do 2° Ofício da
Cidade de Campos, Estado do Rio de
Janeiro, sob o n'' 18.143. Livro número
3-5, fls. 139, data de 24 de abril de
1956, tudo de acordo com a planta topográfica n" üRM-5-20.D75-1, elaborada pela Companhia Telefônica Brasileira ----;- CTB, e demais documentos
constantes do Processo n- 7.022-72, do
Ministério das Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica
Brasileira autorizada a promover a
desapropriação do referido lote de terreno urbano, na forma da legislação vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4° Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei n.c 2.786, de
21 doe maio de 1956, a desapropriação
é declarada de caráter urgente, para
efeito de imediata imissão de POSSe.
Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
152° da Independência e B5° .da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Hygino C. Corsetti
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DE

26

DE

Declara de utilidade pública. para fins
de desapropriação, uma área de terreno urbano. com benfeitorias, eituada no lugar denominado São José. Distrito de Santo Amaro, Município de São paulo, Estado de São
Paulo, destinada à construção de
uma Estação Telefônica, pela Companhia Telefônica Brasileira - CTB.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.9 , letra "h", e 6.9 do Decreto-lei nú-

mero 3.365, de 21 de junho -de 1941,

decreta:

Art. 10 E' declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano com ....
1.580,54'm2 (mil quinhentos e oitenta

metros quadrados e cinquenta e quatro decímetros quadrados), com benfeitorias, a ser desmembrada de maior
porção, de propriedade de Hans Allemann e Aloizia Allemann, localizada
na Estrada Paeaventi, entre as passagens "A" e "B", no lugar denominado
São José, Distrito de Santo Amaro
Município de São Paulo. Estado de SãÓ
Paulo, destinada à construção _" uma
estação telefônica, pela Companhia
Telefônica Brasileira - CTB.
Art. 2" O terreno tem formato írregutar e apresenta as seguintes características e confrontações: mede
.
34,79m (trinta e quatro metros e setenta e nove centímetros) na linha de
frente, confrontando com a Estrada
Paraventi, apresentando ainda dois
chanfros com 3,50m (três metros e cínquenta centímetros), cada um. nos encontros da referida via com as Passagens Particulares "A" e "B"; mede
37,55m (trinta e sete metros e cínquenta e cinco centímetros) no lado cnreito,
confrontando com a Passagem Particular "A"; mede 37,60m (trinta e sete
metros e sessenta centímetros) no lado esquerdo. confrontando com a Passagem Particular "B"; mede 39,90m
(trinta e nove metros e noventa centímetros) na linha de fundos, confrontando com o remanescente de maior
porção da propriedade de Hans Allemann e Aloizia Allemann . A benfeítorb é constituída por uma pequena
construção de alvenaria de tijolos com
área de 74,23m2 (setenta e quatro me-

tros quadrados e vinte e três decímetros quadrados) e dois galpões abertos,
com cobertura de telhas francesas e
área de 267,78m2 (duzentos e sessenta
e sete metros quadrados e setenta e oito decímetros quadrados). perfazendo
área total construída de 342,01m2 (trezentos e quarenta e dois metros quadrados e um decímetro quadrado), estando o imóvel devidamente transcrito
no Cartório de Registro de Imóveis da.
la Circunscrição da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, sob o numero 21. 816, data de 16 de novembro
de 1936, tudo de acordo com a planta
n'' PT 30.032-A, elaborada pela CTB,
e demais documentos constantes do
Processo MC n'' 8.083-72.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira - CTB autorizada a promover a desapropriação da referida,
área de terra e respectivas benfeitorias, na forma da legislação vigente,
com seus recursos próprios.
Art. 4° Nos termos do artigo 15, do
Decreto-Lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786. de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter ur..
gente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973'
152° da Independência e 85° d~
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Hygino C.

corseui

DECRETO N°

72.144 ABRIL DE 1973

DE

26 DE

Altera o artigo 2°, do Decreto número
45.954, de 30 de abril de 1959, que
cria o parque Nacional de Ubajara~
no Estado do ceará.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de':'
ereta:
Art. 1}? O artigo 2.9 do Decreto número 45.954, de 30 de abril de 1959,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° O Parque Nacional de
Ubajara (PNU) , com superfície
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estimada em 563 (quinhentos e
sessenta e três) hectares, compreende todas as áreas situadas dentro do seguinte perímetro: "Começa no Marco 1, de cimento, colocado pelo Ministério da Agrtcultura, à borda do planalto, no local
denominado Sitio do Macaco
(Ponto 1); deste ponto, parte na
direção geral Oeste e segue pelo
aceiro existente. passando pelo Sítio Amazonas, atoravessando a estrada que vai ao local denominado "Vista", seguindo através do
Sítio e Riacho Gameleira e do Sítio e Riacho Mirador (Ponto 2);
dai, inflete para a direção geral
Norte passando pelo Sítio do Murici. Êstrada da Gruta, Sitio do
Tope da Serra e Sitio Boa Vista
(Ponto 3); dai, tomando a direção geral Leste. passa pelo Riacho
Boa Vista. Sítio e Riacho Gavião,
Sítio Azedo, Sítio e Riacho Morumbeca até o Marco 2, localizano na borda da escarpa, nas proximidades de uma antiga sepultura denominada "Cruz ou Sepultura Velha" (Ponto 4); deste ponto, desce pela escarpa em linha reta até o divisor de águas do Morro
do Teixeira e continua pelo mesmo acidente geográfico até o Marco 3, localizado ao Norte da Estrada Frelxeirlnha-Ubajara (Ponto
5); deste ponto. acompanha a cerca existente. em direção aproximada de 2° 20' S. E. até o final
da mesma divisa (Ponto 6); daí,
pela mesma direção até o Marco 4,
localizado no divisor de águas do
Morro da Baixa do Arroz (Ponto
7); deste ponto, continua pelo citado divisor até encontrar novamente a escarpa (Ponto 8); dai,
por uma linha reta até o Marco do
Ministério da Agricultura (Ponto
1)" .

Art. 2° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogados o artigo 3° do Decreto número 54.954, de 30 de abril de 1959, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
da Independência e 85° da
República.
152°

EMÍLIO G. MtorCI

L. F. Cirne Lima
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DECRETO N.o 72 .145 - DE 26 DE
ABRIL DE 1973
Dispõe sobre a classificação e a trensformação de cargos, junções e eu,
cargos de Gabinete, para as Categorias Direção Superior e xssessoramento Superior, do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 181, itens
I, II e IH, do Decreto-lei n." 200, de
25 de fevereiro de 1967; no artigo 9.°,
da Lei n.s 5.843, de 6 de dezembro de
1972; no artigo 7.°, da Lei n.s 5.645, de
10 de dezembro de 1970, e o que
consta do Processo número DASP 1.631, de 1973, decreta:
Art. 1.0 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em cargos em comissão integrantes das Ca.,
tegortas Ddreçâo Superior, DAS-IOI,
e Assessoramento Superior, DAS-I02,
do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, os cargos, funções e encargos
de Gabinete constantes do mesmo
Anexo.
Art. 2.° Ficam incluídos no Decreto
número 71,235, de 10 de outubro de
1972, e no seu Anexo, no nível 3, os
dirigentes das Secretarias do Trabalho, da Previdência Social e de Assistência Médico-Social e o Inspetor-Ge,
ral de Finanças do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ficando
excluído este último do nível 2.
Parágrafo único Ficam incluídos no
nivel I os dirigentes dos órgãos de
primeira linha da Inspetoria-Geral de
Finanças a que se refere este artigo.
Art. 3.° A transformação de funções gratificadas e encargos de Gabinete nos cargos em comissão de que
trato este Decreto somente se efetivará COm a publicação dos respectivos
atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento de tais funções
e encargos, constantes da situação anterior do Anexo I.
Art. 4,0 O provimento dos cargos
compreendidos no Anexo I é da com,
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petência exclusiva do Presidente da
República, na forma dos artigos 5.° e
II do Decreto n." 71.235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 5.° Az despesas decorrentes da

aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério do Trabalho e Pre;

Art. 2.º Os efeitos deste Decreto retroagem a Ll. de novembro de 1970,revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
Repúblíca.
EMÍLIO G. MÉDICI

vidência Social.

Mário Gibson Barbozc

Art 6.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mário David Andreazza

Brasília, 26 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

o anexo mencionado no art , 19 foi
publicado no D.a. de 27-4-73.

DECRETO N." 72.146 - DE 26
ABRIL DE 1973

DE

Retifica Decreto que retiístríbuiu: cargos com os respectivos ocupantes, e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In da COnstituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.v 7.840-69, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.º Fica retificado o Decreto
67.523, de 10 de novembro de 1970,
publicado no Diário Oficial do dia 11
seguinte, que redistribuiu cargos do
Ministério dos Transportes para o Ministério das Relações Exteriores, a
fim de excluir o cargo de Carpinteiro,
código A-601.9_B, ocupado por Andrôníco Maués Soares, em virtude do
seu falecimento, e considerar o cargo
ocupado por Luiz Labato Brabo como
de Mestre, código A-1801.13-A, em virtude de ter sido nomeado por acesso
a esse último cargo em data anterior
à redistribuição'.
n."

DECRETO N.O 72.147 - DE 26 DE
ABRIL DE 1973
Dispõe sobre o enquadramento de ser.,
otaoree do Mmsetério da Saúde e dá
outras imnnaéncias,

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, tendo
em vista decisão judicial transitada
em julgado e o que consta do Pro.cesso n.O 789, de 1973, do Departa.,
mento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. U Fica alterada a tabela numérica anexa ao Decreto n.v 65.794,
de 29 de dezembro de 1969, que aprovou o enquadramento de servidores
do Ministério da Saúde, amparados
pelo parágrafo único do artigo 23, da
Lei n." 4.069, de 11 de junho de 1962,
para, em cumprimento de sentença
judicial transitada em julgado, em
face da decisão unânime da Terceira
Turma do Tribunal Federal de Recursos, proferida em 2 de setembro de
1968, no julgamento da Apelação Cível n.c 23.338, do Estado do Ceará,
para efeito de:
a) incluir 6
cargos na classe de
Atendente, P_l. 703.7 e neles conside..
rar enquadradas Anadália Alves Freitas, Maria aosé Gomes Guimarães,
Maria Estelita Oliveira Idnharea, MaTia Neíze Lima Barbosa, Aldalice Maciel Vieira e Maria Júlia França
Sales; e
b) incluir um cargo
na classe de
TC_L301.2G-A, e
AssIstente Social,

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

nele considerar enquadrada Elisa de
Oliveira Silva.
Parágrafo único. O enquadramento
de que trata este artigo vigora, para
todos os efeitos, a partir de 23 de abril
de 1965.
Art. 2.° A partir de 28 de fevereiro
de 1967, ficam reclassífícados, inclusive para efeitos financeiros, de acordo
com o Decreto-lei n.s 299, de 28 de fevereiro de 1967, na classe de Atendente, P~1. 709, os cargos da classe de
Atendente, P-1. 703.7.

DECREI'O N.9 72.148 -
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Art. 3,\" As despesas com a execução
deste Decreto correrão à conta dos
créditos orçamentárias próprios do
Ministério da Saúde.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de abril de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Lemos

DE

30 DE ABRn. DE 1973

.Altera a tabela de salário-mínimo a-provada pelo Decreto n.9 70.465, de 27
de abril de 1972

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constdttuçâo, e tendo em vista o disposto no artigo
116, § 2.9, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Ieí
TI.9 5.452, de 1 de maio de 1943, decreta:
Art. 1.9 A tabela de salártc-mínímo estabelecida pelo Decreto número 70.465, da 27 de abril de 1972, fica alterada na forma da nova tabela.
que acompanha o presente Decrete e vigorará pelo prazo de três anos, conforme dispõe o § L? do artigo 116, da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Ieí n.c 5.452, de 1 de maio de 1943.
Art. 2.0 O salário-mínimo, para os menores de 16 a 18 anos, será Igual
a setenta e cinco por cento (75%) do estabelecido na nova tabela referida no artigo anterior.
Art. 3.9 Para os menores de 16 anos, assim como os de 16 a 18 anos,
sujeitos a formação profissional metódica, Q salário-mínimo não será inferior
a cinqüenta por cento (5ü%) 0.0 estabelecído na nova tabela referida no
artigo V? deste Decreto.
AI't. 4.9 Aplicar-se-á o disposto na Lei n.c 5.381, de 9 de fevereiro de
1968, para os Municipios que Vierem a ser criados na vigência deste Decreto.
Art. 5.9 Para os trabalhadores que tenham fixado por lei o máximo da
jornada diária de trabalho em menos de oito hras, o salárto-mínímo horário será igual ao da nova tabela multiplicado por oito e diVidido por aquele
màxímo legal.

Art. 6.9 O presente Decreto entrará em vigor em 1 de maio de 1973,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da República.
EMÍLIO G. :M:ÉDICI

Júlio Barata

TABELA A QUE SE REFERE O ART. 1~ DO DE CRETO N9 72.118 DE 30 DE ABRIL DE 19s3
~ALÀ!{IU

MIN'lMU .eM

MU.eUA

CORRENTE PARA O TRABALHA~ PERCENTAGEM DO SALARIO MIN1MO PARA EFEITO DE
DOR ADULTO
CALCULADO NA DESCONTO
A OCORRtl;NCIA DE 70%. DE. QUE
BASE DE 30 DIAS OU 210 HORAS
TRATA O ART. 82 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DE TAABALHO
DO TRABALHO

xrs

REGIOES E SUB-REGrOES

- ---Mensal

l' Região:

Estado do

Acre

........................

24 Região: Estado do Amazonas, Terrítório Federal de
Rondônia e Território Federal de Roraima ......
39 Região: Estado do Pará e Território Federal do
Amapá ............................................

...................
Piauí ................. , .....
Ceará ........................
Rio Grande do Norte .......
Paraiba .............. , .......

4(> Região:

Estado do Maranhão

51!- Região:

Esado

do

61!- Região: Estado do
7' Região: Estado do
8lJ Região: Estado d,

210,00
240,00
210.00
213,60
213,60
213,60
213,60
213,60

9fl. Região: Estado de Pernambuco
1fl. Sub-reqiâo:

11'

e

Olinda

................
Território Federal de Fernando de Noronha .....
Região: Estado de Alagoas ......................
Região: Estado de Sergipe ............. , .........

2fl. Sub-região:

10fl.

Municípios de Recife
Demais

Municípios

I

I
I

I

I
I
I

I[
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Díér!o

8,00
8,00
8,00
7,12
7.12

7.12
7,12

213,60

213,60
213,60

I

I

7,12
7.12
7.12

II

210.00

I
I

I

I

I
I
I
I
II
I
I
I

1,00
1.00
1.00

PERCENTAGEM (%)

\

I
I
I
I
I
I

II
II

50

0,89

53

0,89

51

I

II
\

29
23
21

I
I
I

29

30

26

0.89

55

II

0,89

55

I

27

55

II

27

1.00
0,89

55

0.89

55

0,89

56

0,89

53

II
I
I

27

27

II
I
I

I

II
I

I
I

I
I

I

11

23

I

I
I
I
I
I
I
I

Higiene

9
5

I

16
16

13
11

I
I
I
I
I

\
I

5

6
5

6

12

5

8

5

8

5

8

27

10

31

8

I Transporte

I
I
I
I
I
I

1

,

6

i

•

I
5

11

27

J

I
I
I
I
I
I

I

II

1
2

3
1
I

I

5

II •
6

II
I

I

I
I
I
I

5
5
5

1
1

1

I,

I
I
I

I

51

I
I

8,00

I

" II
19

I1

I

Alimentação I Habitação I Vestuário

0.89

I1

7,12

213,60

Horário

7,12

8,00

I
I

I
I

tl'~

I

210,00

124 Região: Estado da Bahia
llJ Sub-reqiâo: Municípios de Salvador. Alagoinhas,
Bicitinga, Brumadc, Cama ..art. Candeias. Cetu,
Feira de' Santana, Ilhéus, Itabuna, Itajuípe, Lauro
de Freitas, Mata de São João, Pojuca, Santo
Amaro. São Francisco do Conde, São Sebastião
do Pessê, Serrinha. Simões Filho e Tucano ,.,

CRUZEIROS "'(Cr$)

1.00

"

30

I

10

I

I
I
I
I
I

5

I

J

"
~

Sli b-reqreo:
.•
D emats
. M UDIClpIOS................
...
I

13~ Região;

Estado de Minas Gerais

312,00

11'> Região: Estado do Espírito Santo
15" Região: Estado do Rio de Janeiro
16'> Região:

Estad da

Guanabara

174 Rc'gião:

Estado de São Paulo

213,60

261,60
0.0 ••••••

" •••••

'...............

I

I
, I
I

I

312.00

I
1
II

312.00

l

312,00

•

I' 7.12

0.89

Si

I

1.30

51

8,72

!

1.09

51

1,30

55

1.30

50

I
I
I

1,30

13

i

10.10

II
II

10,10

II

10,10

I

}4 Sub-região: Municlpios de Curitiba, Antonina.
Apucarana, Arapongas, Araucária. Assai, Bandet
rentes, Cambé, Campo Largo. Campo Mourão.
Cascavel. Colombo. Comeltc Procópio, Foz cio
Iguaçu, Francisco Beltrâo, Guarapuava, Iratt,
Mandaguari.
Maringã,
Jacarezinho,
Londrina.
Nova Esperança, Paranaçuá, Parenavaí, Pato
Bran~o. P}raquara. Ponta. G~os~a, Porecatu, ~?"
lãndia, Sao José: dos Pínhaís, ToJedo e Umao
,"
,
,..............
da Vitória

288,00

I
I
I
I
I
I
I
I

2'1- Sub-reqíão:

261,60

I

Demais Municípios "

,.....

1'1- Sub-região: Municípios de Flcuianópolís, Blumenau, Brusque; Campos Novos. Concórdia. Criciúma, Gaspar, Ilbota. ItajaL [oaçaba. Joinvile
Lages, Lauro Müller, Orleans, Porto União. Si·
derópolis, Tubarão e Urussanga .• , .•••••• "..
Demais Municlpios

........ "......

I
288,00

1

I

.

20e Região: Estado do Rio Grande do Sul .""""."

288,00

I

21e Região: Estado de Mato Grosso •••. ".".........

210,00

I

22'1- Região: Estado de Goiás "

240,00

I

23e Reqtâor Distrito Federal

9,60

I
I
I
I
I

8,72

11

" .. " .. "...
,"

"

,

312,00

I
I

I

27

I

13

25

II

13
14

11

33

II

I
I

1
I

I

10
11
12

I

I

9,60

I
I

8,72

I

I

I
I

9,60

I

8,00

I

8,00

10,40

I

r

6

I

6

,II

6

6

r

'1

I

I
,II
I
1
1
I
I
1

I!
1,20

55

I

1,09

55

II

I

!

14

21

II

14

II

I

I
57

I

1,09

57

1

I

I

21

I

I

I

\

13
13

I
I
I
I

I

I

[ I
I
I

1,00

19

29

I

1.00

51

II

1,30

50

I
I

22
25.

6

II

I
21

l

6

I

II

I

1,20

I

2t

21)

I.

\I

.1

5

I

I
\

11

I

6

I
I

t

1,20

I

I

5

j

I
II

J

261,60

I

I

28

I

\
I
I
I

I

31

I
I
I
I
I
I

30

II

.I

19'1- Região: Estado de Santa Catarina

2e Sub-região:

I

I

10.40

I
18'1- Região: Estado do Paraná

I

5

5

1

7

I

7

I
I

\

15

I

I

21

I

6

I

13

1I

6

I
I
I
I

I
[

I
I

II
I
I
1
1
1
I

22

I

1
I

I

I
I

3

I
I

I

I
,

6
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DECRETO N.o 72.149

DE

DO PODER

30

DE

ABRIL DE 1973

EXECUTIVO

DECRETO N.o 72.150 ABRIL DE

Renova Por 10 (etez) anos a concessão cuiorçtuia à Rádio Globo S.A.
para executar serviço de radiodifu_
são sonora em onda média de âmbito nacional, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da GUanabara.

DE

30

DE

1973

Renova por 10 (dez) anos a coacessõo outorgada à S.A. Rádio Jornal
do Brasil, para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade dó Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
'O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso lU, combinado com o artigo 8.°, inciso XV, letra "a" da Constituição, e nos termos do' artigo 6.0
da Lei número 5.785, de 23 de junho

de 1972, tendo em vista o que consta
do Processo Me número 2.649, de
1973, decreta:

Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei número

4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do Decreto número 71.136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez)

anos, a concessão outorgada pelo De
ereto número 63.507, de 31 de outu..
bro de 1969, à Rádio Globo S.A., para
executar na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, sem direito de
exclusividade serviço de radiodifusão
sonora, em onda média de âmbito nacional.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de contormí..
'dade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e SeU8
regulamentos e, cumulativamente, com
as' cláusulas aprovadas pelo Decreto
71.825 de 8 de fevereiro de 1973, às
quais 'a concessionária aderiu, mediante termo.
§ 2.° O Departamento Naciona.1 ~e
Telecomunicações fixará em portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo pare adaptação à.s
características estabelecidas.
Art. 2.° Este decreto entrará em
wigor no dia 1.0 de maio de 1973, rewogadas as disposições em contrário.
4

Brasilia, 30 de abril de 1973;
da Independência e 85.° da
República.

152.°

da atribuição que lhe confere o art.igo 81, inciso IH, combinado com o

artigo 8°, inciso XV, letra "a", da
constituição, e nos termos do artigo
6° da Lei nv 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me nv 2.650-73, decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3°, da Leí n- 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e art. 2° do
Decreto n'' 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto.....•
n'' 35.798, de 29 de julho de 1954, à
S.A. Rádio Jornal do Brasil, para
executar, na cidade do Rio de Janeíro, Estado da Guanabara, sem diretío à exclusí vídade, serviço de radiodifusão sonora, em onda tropicul ,
§ 1° A execução do serviço publico,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de vontormidade com o Código Brasileiro co
Telecomunícações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulatt vamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n'' 71.825, de 8 de fevereiro
concesslonáría
de 1973, às quais a
aderiu, mediante termo.
§ 2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará em portarta
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado e serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação às
características estabelecidas.
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor no dia 1° de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de abril de 1973;
152° da
Independência e 85° da
República.

E'MíLIO G.

MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C.

coreetn

Hygino C. Corsetti

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 72.151 -

DE 30 DE

DECRETO

ABRIL DE 1973
Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Mundial S. A.,
para executar serviço de rtuiíoâiiu-:
são sonora, em onda média de âmbito nacional. na cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso lII, combinado com {>
artigo 8°, inciso XV, letra "a", da

constituição. e nos termos do artigo
6° da Lei n- 5.785, de 23 de junho
de 1972. tendo em vista o que consta do Processo Me n" 2.651-73, decreta:
Art. 1" Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3°, da Lei n> 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2~
[lo Decreto n" 71.136, de 23 fie setembro de 1972. por 10 (dez) anos. a concessão outorgada pelo Decrete .....•
n" 63.508. de 31 de outubro de 1968,
à, Rádio Mundial S.A., para executar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, sem direito il exclusividade. serviço de radiodifusão sonora. em onda média de âmbito nacional.
~ 10 A execução do serviço público,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulatdvamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n'' 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973. às quais a
concess'onárta
aderiu, mediante termo.

133
N~ 72.152 ABRIL DE 1973

DE 30

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à S.A. Rádio Jornal
do Brasil, para execução de serviço de radiodifusão sono-c, em onda
média de âmbito nacional, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.

O Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o arti..
go 81, inciso IH, combinado com o
artigo 8°, inciso XV, letra "a". da
constituição, e nos termos do artigo
6° da Lei nv 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que cenata do Processo MC n- 2.652-73, deereta:

§ 2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará em portarfa
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
obíeto desta renovação, bem como. se
necessário. o prazo para adaptação às
características estabelecidas.

Art. 1° Fica renovada, de acordo.
com o artigo 33, § 3°, da Lei n- ...•
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artdgo 2~, do Decreto nv 71.136, de 23 de
setembro ge 1972, por 10 (dez) anos,
a concessao outorgada pelo Decreto.
n'' 38.720, de 30 de janeiro de 1956, à.
S. A. Rádio Jornal do Brasil, para
executar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, sem direito à exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em onda média de
âmbito nacional.
§ 1° A execução do serviço públtcc
cuja concessão é renovada pela presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brastlelro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulatívamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n- 71. 825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a
concessionária
aderiu, mediante termo.
§ 2~ O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria.
M características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o rervtçc
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação às.
características estabelecidas.

Art. 2° Este Decreto entrará em "igor no dia 1° de maio de 1973. revogadas as disposições em contrário.

Art. 2° Este Decreta entrará em VIgor no dia 1° de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de
abril de 1973;
da Independência e 85° da
República.

152°

152°

EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti

abril de 1973;
Brasília, 30 de
da
Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti

ATOS DO PODER

IJE

C~ETO N.o 72.153 ABRIL DE

DE

30 DE

EXECUtIVO

DECRETO NI? 72.154 ABRIL

1973

por 10 (dez) anos a concessão
;Renova ada a s .A. Rádio Tupi, para
outor~ar serviço de radiodifusão soeX ec u m onda média de âmbito nana cidade do Rio de Janeiro,
~~tad~ da Guanabara.

nqr;:;:zze

esidente. da República, usanr tribuição que lhe confere o ard~ da8~ inciSO. IH, combinad~, ';?m o
tlg~
8 ° jnciso XV, letra a, da
artlg~-tuiçãO e nos termos do art1go
coos 1 Lei n.~ 5.785, de 23 de junho ele
6. 0 da
tendo em vista o que consta
197 2 • e essa MC n.s 2.653-73, decreta:
do :?r0 c 1 c Fica renovada, de acordo
1\rt. rtigo 33. § 3°, da Lei n.°4.117,
corIl o ~e agosto de 1962, e artigo 2.0
de 2~reto ri," 71.136, de 23 de setemdo D
1972 por 10 (dez) anos, a Calibro :te outo;gada pelo Decreto número
cess a0 de 29 de janeiro de 1951, a
29.238R,ádiO Tupi, para executar, na
S .1\ d do Rio de Janeiro, Estado da
cida e bara sem direito à exclusivíÚ"uan a rviçO de radiodifusão sonora,
dad~~~ média de âmbito nacional.
errr o A execução do servtco público,
~ 1. concessão é renovada pelo precUJa
decreto. reger-se-á de conforse?te
com o Código Brasileiro de
p:lldad~unicações, leis subseqüentes
'TelecO regulamentos e, cumulativae seus com as cláusulas aprovadas
mente. creto n.s 71.825, de 8 de rcvcp~10 ~~ 1973, às quais a concessionár~lro dedu mediante termo.
rIa a
o
O Departamento Nacional ~e
§ 2.
unicações fixará em portaria
'I'elec-otnterística,g técnicas segundo as
rac
·
t:tS ca
. 5 deverá ser executad
o o serviço
l
C1 ua
desta renovação, bem como, se
objeto á ío o prazo para adaptação às
neCe5tS rrísúcas estabelecidas.
rac e
oa
2 o Este decreto entrará em
Art. o 'dia 1.0 de _maio de 1973~ ~(j,
..-lg0r ri as disposiçoes em oontràrto .
gad a S
"a
30 de abril de 1973;
::srasdí1l 'Independência e 85. 0 da
15 2 o
a
gepÚbli c a.

DE 30 DE

DE 1973

Renova por 10 (dez) anos a eonceseõo
outorgada à Petrópolis Rádio Dtjusora S. A., para executar servíço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro.

p

O

..,0

:EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

O Presidente da República, usando
da atlibuição que lhe confere o artigo 81, inciso lU, combinado com o
artigo 8 9, inciso XV, letra "a", da.
Constdtuíçâo, e nos termos do artigo
61? da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processe Me nv 2.654-73, decreta:

Art. te Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3"', da Lei nv 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2'"
do Decreto nc 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto nv ..
37.717, de 8 de agosto de 1955, à Pe-

trópolis Rádio Difusora l::). A., para
executar, na cidade de Petrópolis, Estado do Rio de .raneiro, sem direito ce
exclusividade, serviço de radícdlfusâo
sonora, em onda tropical.
§ li? A execução do serviço púbnco,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conformídade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nc 71. 825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a concessionária aderiu,
mediante termo.

§ 21? O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará em portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, .5e
necessário, o prazo para adaptação às
características estabelecidas.

Art. 29 Este decreto entrará em
vigor no dia lI? de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário .
Brasília, 30 de abril de 1973;
da Independência e B5f.' da
República.
1529

EMÍLIO G.

MÉDICI

Rygino C. Corsetti
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DECRETO N9 72 .155 ABRIL DE 1973

DE

30

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Eldorado Lttla.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de õmbito nacional, na cidade
de SãO
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso IH, combinado com o artigo 89, inciso XV, letra "a", da Constituição, e nos termos do artigo 69
da Lei nc 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC nv 2.655-73, decrela:

Art. 19 Fica renovada, de acerco
com o artigo 33, § 39, da Lei n'' 4. ~
de 27 de agosto de 1962, e artdgo 2'1
do Decreto nc 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto n'' ..
42.944, de 30 de dezembro de 195-7, à
Rádio Eldorado Ltõa., para executar,
na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora,
em
onda média de âmbito nacional.
§ 19 A execução do serviço público,
cuja concessão é renovada. pelo presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente,
COm as cláusulas aprovadas pelo Decreto nv 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a concessionária aderiu,
mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
'I'elecomunícações fixará- em portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o praz-o para adaptação às
características estabelecidas.
Art. 29 Este decreto entrará em
Vigor no dia 19 de maio de 1973, revogadM as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1973;
1529 da Independência e 8&9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N." 72.156 ABRIL DE

DE 30 DE

1973

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Aparecida do
Norte. Estado de São Paulo.

O Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, inciso III, combinado com o
artigo 8.°, inciso XV, letra "a", da
constituição, e nos termos do artigo
6.0 da Lei n,v 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do ProceSSO Me n.v 2.656-73, decreta;
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n.s 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.°
do Decreto n.s 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto número 36.659, de 24 de dezembro da
1954, à Fundação Nossa Senh?ra Aparecida, para executar, na CIdade de
Aparecida do Norte, Estado de São
Paulo, sem direito à exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora, em
onda tropical.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja eoncessãc é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n. ° 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a concessionária
aderiu mediante termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará em portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação às
características estabelecidas.

Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor no dia 1.0 de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
152.0 da

30 de abril de 1973;
Independência e 85.0 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti
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DECRETO

N.O 72.157 ABRIL DE 1973

DE

30

DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo
81, inciso lI! combinado com o artigo

89 inciso XV, letra "a", da constituição; e nos termos do artigo 6° da Lei
n'' 5.785, de 23 de junho de 1972, 9
tendo em vista o que consta do Processo Me ne 2.657-73, resolve:
Art. 10 Fica renovada, de acordo com
o arbígo 33, § 3.°, da Lei n'' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e artigo 2° do
Decreto n" 71.136. de 23 de setembro
de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto número
46.346, de 2 de julho de 1959, à Lins
Rádio Clube S. A., para executar. na
cidade de Lins, Estado de São Paulo,
sem direito à exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora, em onda tropical.
§ 1° A execução do serviço pú blícc
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreta n'' 71. 825, de 8 de fevereiro .íe
1973, às quais a concessionária ..deriu, mediante termo.
§ 2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabele-

cídas ,
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor no dia 1° de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril
da Independência
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Hygino C. coreetu.

DE 30 DE

ABRIL DE 1973

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Lins Rádio Clube S.A .
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Lins, Estado de São PauZo.

1529

DECRETO N.o 72.158 -

de 1973;
e 85Q da

Renova pOr 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Pioneira de
Teresina Luia., para execução de
serviço de radiodifusão sonora, em
onda tropical, na cidade de z'eress,
na, Estado do Píaui.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso IIl, combinado com o artigo 8.°, inciso XV, letra "a", da Constituição e nos termos do artigo 6.° da
Lei número 5.785, de 23 de junho de
1972, tendo em vista o' qUe consta ao
Processo Me número 2.658, de 1973,
decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei. número
4.117, de 27 de agosto de- 1962, e artigo 2.° do Decreto número 71.136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez,
anos, a concessão outorgada pelo Decreto número 505, de 16 de janeiro de
1962, à Rádio
Pioneira de Teresina
Ltda. para executar na cidade de
Teresina Estado do Piauí sem direito
à exclusividade serviço de radiodifusão
sonora .em onda tropical.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes
e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pato
Decreto número 71.825, de 8 de reveretro de 1973, às quais a concesstcnárle. aderiu, mediante termo,
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará em portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação as
características estabelecidas.
Art. 2.° Este decreto entrara em
vigor no dia 1.0 de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário.
-Braaílía, 30 de abril de 1973~
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. Mãnrcr

Hygino C. corsetu

A'l'OS DO PODER EXECUnVO
DECRETO N° 72.159 ABRIL DE 1973

DE 30 DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Ministério da Marinha
e dá o-..' ras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e tendo em vista o que consta do Processo
n- 1.124-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1° Fica sem efeito
aproveitamento no cargo de Técnico de Administração, código AF-602.20.A, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, de
Tereza Drebtchínsky, disponível do
Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social constante do
decreto de 15 de setembro de 1972, publicado no Diário Oficial de 18 seguínguinte, retificado pelo de n'' 71.287, de
31 de outubro de 1972, publica-do no
Diário Oficial de 1 de novem bro do
mesmo ano, visto ter sido julgada incapaz para o Serviço Público.

°

Art. 2.° O Instituto Nacional de
Previdência Social promoverá. nos termos do disposto no parágrafo único,
do artigo 67, da Lei n- 1.711. de 28 de
outubro de 1952, a imediata aposentadoria da servidora de que trata o artigo anterior.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastr;a, 30 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

Júlio Barata

DECRETO N° 72.160 ABRIL DE 1973

DE ao DE

Torna sem efeito o aproveitamento de
disponível, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. e
tendo em vista o que consta do Processo ns 1.232-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decre-

ta:

Art. 1.0 Fica sem ef'eltc o aprovettamento de Antônio de Almeida Me-

137

delros, no cargo de Mensageiro, código
GL-30S .1, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), constante do
Decreto n'' 71.367 de 14 de novembro
de 1972, publicado' no Diário otícuú do
dia 16 seguinte.

Art. 2° Fica cancelada, a partir de
15 de dezembro de 1972, a disponibilidade do servidor mencionado no artigo 1°.
Parágrafo único. O cancelamento
de que trata este artigo desvinculá o
servidor do Serviço Público a partir,
igualmente, de 15 de dezem . . J.·o de 1\;172.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas, as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1973;
,152° da Independência e 85° da
R-~1-"

.ltca..

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 72 .161 ABRIL DE 1973

DE 30 '. DE

Cria, no Ministério das Relações Exteriores, a Unidade de Negociação e
dá outras providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
81, item V, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica criada uma Unidade de
Negociação, que funcionará como núcleo de formulação, coordenação e execução da política brasileira para as
Negociações Comerciais Multilaterais
a se desenvolverem, a parti!' de setembro de 1973, no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT).
ATt. 2° A Unidade de Negociação será presidida pelo Secretário-Geral
Adjunto para Assuntos Econômicos do
Ministério das Relações Exteriores e
integrada por representantes deste e
dos seguintes Ministérios e órgãos da
Administração Pública:
a) Ministério da Fazenda;
b) Ministério da Indústria e do Comérclo;
c) Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
â) Banco Central do Brasil;
e) Conselho de Política Aduaneira
do Ministério da Fazenda;
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t) Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil S. A.

Art. 3° Nos casos em que o julgar
necessário, a Unidade de Negociação
poderá solicitar a cooperação de outros
órgãos dos setores público ou privado.
Art. 4" A Unidade de Negociação fi-

cará sediada no Ministério das Relações Exteriores, por conta do qual correrão as despesas de Secretaria.
Art. 5° Caberá ao Presidente da
Unidade de Negociação propor sua ex-

tinção, no momento em que o julgar
apropriado.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.
Brasília, ao de abril de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 72.162 ABRIL DE

DE

30

DE

1973

Cria a Ala 435, extingue o Centro de
Instrução de Helicópteros e dá ozztras providências.

o Presidente da República, usando
{ia atribuição que lhe confere o artigo
.aI, item III, da Constituição, e 'tendo
em vista o disposto no artigo 46, do
DECRETu N° 72.163

Decreto-lei ns 200. de 25 de fevereiro'
de 1967, e nos artigos 2°, e parágrafo
único, do artigo 39, do Regulamento
de Ala, aprovado pelo Decreto número
69.898, de 5 de janeiro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica criada, no Ministério da
Aeronáutica. diretamente subordinada
ao Comandante do Comando Aerctático, a Ala 435.
Parágrafo único. A Ala 435 será sediada na Base Aérea de Santos.
Art. 2° Fica extinto o Centro de
Instrução de Helicópteros (CIH), criado pelo Decreto n- 66.102, de 20 de janeiro de 1970.
Art. 3° A Ala 435 incorporará todo
o acervo em pessoal e material do
centro de Instrução de Helicópteros".
Parágrafo único. O Comando Geral
do Pessoal transferirá ao Comando
Geral do Ar os recursos financeiros
destinados ao cm.
Art. 4° A ativação da Ala 435, tarse-á de conformidade com o artigo 39,
do Regulamento de Ala, aprovado pelo
Decreto n- 69.898, de 5 de janeiro de
1972.

Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de abril de 1973;
152° da Independência e 85° da

Repúb'La .

EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macedo

~ DE

30

DE ABRIL DE

1973

Fixa a distribuição em cada Arma e no Quadro de Material Bélico em cada
posto, das tuecoee privativas e gerais dos Oficiais do Exercito a vigOra1
'
a partir de 30 de abril de 1973.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti
go 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o parágrafo primeiro do artigo 3°, do Decreto n- 71.848. de 16 de fevereiro de 1973, decreta:
. Art. 1° Sã(j os efetivos globais das Armas, atualmente em vigor, distri
buidos em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada posto, pelas
tur çõea gerais (Q[;~lG e QSG) e pelas funções privativas, da seguinte forma:

Postos

Coronel

i

Armas eQMB
Infantaria

j Cavalaria

Artilharia
Engenharia

'I'enente-Coronel

Infantaria

i Cavalaria

Artilharia

Major

Engenharia
Infantaria
j Cavalaria
Artilharia
Engenharia

Capitão

Infantaria
, Cavalaria
I Artilharia
Engenharia

10 Tenente

i

Comunicações
Material Bélico
Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia

Comunicações
lV1:::.ter;"'1 Bélico

2° Tenente

i

Infantaria
Cavalaria
Artilharia.
Engenharia
Comunicações
rv::ateria1 Bélico

I
I

Funções

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Privativas
17
9

12
15
80
39
52
57
94
242
150
105
574
241
316
267
110
165
737
260
365
138
78
117

-

-

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Funções Gerais
(QEMG e
QSG)

134
61
103
5
224
100
142
12

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

288
90
396
76
260
155
222
O
O
O

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

(

(

38

-

I
I
I

Efetivo previsto
por
Posto

I

356

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

706

1.441

~

o

'"

o

~
~

2.310

"l"l
~

~

q

"o~
1.733

I

I
I
I
I

i:'
'"
o

(Lei

Variável
n- 5.394-68)
~

~
~
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Art. 2° Este Decreto entrará em vigor a partir de 30 de abril de 1973.
Brasília, 30 de abril de 1973: 1520 da Independência e 85° da República ..
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO NQ 72 .164 -MAIO DE 1973
Declara

de utilidade

DE

2

DE

püblica, para

fins ae constituição de servidão et
ou desapropriação, em favor da Petróleo Brasileiro sociedade Anôn'ima - PETROBRAS, os imóveis e
benfeitorias compreendidos na faixa de terra necessária à construção do gasoduto que ligará as 1Bgiões produtoras de petróleo e gás
dos Estados de Sergipe e da Bahia.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81 item UI, da Ccnstdtuíçâo,
tendo
vista o disposto no artigo
24, da Lei nv 2.004, de 3 de outubro
de 1953, de conformidade com o que
dispõe o Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941, com as alterações
constantes da Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956; e atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRAS construir o gasoduto
que ligará as regiões produtoras ae
petróleo e gás dos Estados de Sergipe e da Bahia, de alto interesse
regional e nacional, decreta:

em

Art. 19 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de constituição de servidão e/ou desapropriação
total ou parcial, os ímoveis e benfeitorias compreendidos numa faixa de
20 <vinte) metros de largura e aproximadamente 150 (cento e cinqüenta) quilômetros de extensão, necessária aos trabalhos de construção do
gasoduto Sergipe-Bahia, inclusive as
obras preliminares de acesso, as
complementares e acessórias, de propriedade de quem de direito, localizados nos Municípios de Pojuca,
Catu, Alagoinhas, Entre Rios, Cardeal da Silva, Esplanada, Conde e
J andaíra, do Estado da Bahia. e nos
Municípios de Indíaroba, Santa Luzia do Itanhi, Estância, Itaporanga
D'Ajuda, São Cristóvão e Aracaju, do
Estado de Sergipe, e que se situem
ao longo de uma linha-diretriz que
terá início no Terminal Marítimo de
Carm6polis (TECARMO>, no ponto
de latitude 100 59'55" sul e longitude

379 04'12",8 oeste (coordenadas "DTM:
8.783.483,00; 710.862,(}0), no litoral,
de Sergipe, ao sul da Cidade de Aracaju; atravessará, em seguida, ter-o
ras do Municipio de Aracaju, no rumo oeste, prosseguindo no interior
do Município de São Cnstóvãc rSer-"
gípe) , até atingir o ponto de Iatitu.,
de 109 59'04" sul e longitude ...
379 10'18",8 oeste (coordenadas UTM
8.785.115,00; 699.760,00); prosseguirã, ainda no rumo oeste, até o Rio;
vasa Barris, no ponto de latitude
119 00'24",2 sul e longitude .""'"
379 18'04",2 oeste (coordenadas UTM:
8.782.740; 685.615,00), nas proxími-.
dades (a jusante> da Cidade de Itaporanga D 'Ajuda; daí prosseguirá no,
rumo sudoeste, atravessando terras
dos Municípios de Itaporanga D' Ajuda (Sergipe) e Estância. (Sergipe),
até o Rio Piauí, no ponto de latitude 119 16'46",6 sul e longitude .....
37925'45",8 oeste (coordenadas UTM
8.752.631,00; 671.442,00>, nas prcxí-.
midades (a jusante) da Cidade de
Estância; prosseguindo no rumo sudoeste atravessando terras dos Municípios de Santa Luzia do Itanhí
(Sergipe) e Indiaroba (Serglpe), atéo Rio Real, no ponto de latitude ' ..
119 33'58",5 sul e longitude
.
37° 38'40".8 oeste (coordenadas UT~
8.721.045.00; 647.790,00); prossegui.
rá no rumo sudoeste atravessando.
terras dos Municípios de .Iandaíra
(Bahia) e Conde (Bahia), até o Rio.
Itapicuru, no ponto de latitude ""
119 42'33",2 sul e longitude ..... ,.
379 45'19",9 oeste (coordenadas UTM
8.705.287,0(); 335.630,00), daí, ainda,
no rumo sudoeste, em terras dos Municípios de Conde e Esplanada (Bahia>. passando no campo petrolíferode Malombê, no ponto de latitude
119 54'(}1",5 sul e longitude
.
379 53'45".6 oeste (coordenadas 1TTM
8.684.207,00; 620.236,00); prosseguín-,
do no rumo sudoeste, em terras dos
Municípios de Esplanada e Cardeal'
da Silva (Bahia), até o campo petrolifero de Fazenda Imbé, nu ponto
de latitude 129 03'32" sul e longitude
389 00'59",1 oeste (coordenadas UTM
8.666.727,00; 607.056,00): prossegui-
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no rumo sudoeste, atraveasando
terras do Município de Entre Rios
(Bahia), até a rodovia BA-093. no
ponto de latitude 12Q 08'11" sul e
üongttude 389 08'36".5 oeste recordenadas UTM 8.658.200,00;
.
593.200,00); dai prosseguirá no rumo
sudoeste, atravessando terras dos Municípios de Alagoinnas (Bahia), Pojuca (Bahia) e Catu (Bahia), até a
Planta de Gasolina Natural, no pau.
to de latitude 12Q 26'21" sul e longitude 389 20'38" oeste tcoordenadas

.(l'á

UTM 8.629.800,00; 571.280,00), tudo

de acordo com a planta

.

PETROBRAS .n- 503-233-027-14,

com este baixa.

qne

Art. 29 A Petróleo arasneiro S.A.
PETROBRAS fica autorizada a
promover e executar com recursos
próprios, amigável ou judicialmente
a constituição de servidão ou a de~
sapropríaçâo parcial ou total das
áreas necessárias à construção do ga-,
soduto e obras prelímmares e/ou
complementares e acessórias, mediante processo regular para cada
imóvel, na forma do disposto no Deereto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Parágrafo único. A execução do
disposto neste Decreto Iar-se-á segundo os planos e o critério de conveniência e oportunidade da _
.
PETROBRAS, procedendo, Inclusive,
se houver urgência, nos termos do
artigo 15. do Decreto-lei nc 3.365 de
21 de junho de 1941, com as alt~ra
ções
introduzidas pela Lei n9 2.786,
de 21 de maio de 1956.
Art. 39 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrá-

rio.

Brasília, 2 de maio de 1973;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72 .165
MAIO DE

DE 2 DE

1973

Autoriza o funcionamento da Facu~
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre, Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 215.619-73 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Alegre, com os
cursos de Pedagogia (licenciatura
plena), Ciências (lo ciclo), Estudos
Sociais (10 ciclo) e Letras: Português-Inglês (lO ciclo), com sede na
cidade de Alegre, Estado do Espírito
Santo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor n- data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflla, 2 de maio de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.166 MAIo DE 1973

DE

2

DE

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Letras e Matemática da Escola
Superior de Educação, mantida pela Fundação Educacional do Norte
Catarinense, iâatra, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que corista do Processo GM/BSB n- 001628-73, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de letras, licenciatura plena, e Matemática, .licencíatura plena, na Escola Bupertor 9-6
Educação, mantida pela Fundação
Educacional do Norte Catarmense,
com sede na cidade de Mafra, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 Este Decreto en~rar~ em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de maio de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO
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DECRETO N° 72 .167 -

DE

2

DS

:MAIO DE 1973

Aproveita na Universidade Federal de
Santa Maria, servidores em disponibilidade, e dã outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item III, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de apli..

car-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2°, do Decreto-lei nú,
mero 200, de 25 de fevereiro de 1967.
combinado com o artigo 8°, do Decreto n'' 65.871, de 15 de dezembro
de 1969, decreta:
Art. 1° Ficam aproveitados nos cargos abaixo indicados do Quadro úni..

co de Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, os seguintes
disponíveis, mantido o regime jurídi-

co pessoal dos mesmos:
a) no cargo de Armazenista, código
AF-1D2.8.A:

Maria Medeiros de Oliveira, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério do
Trabalho e Previdência Social;
b) no cargo de Contador, código
TC-3D2.2D.A:

Parmênlo Begnis, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pes ...

soal do Ministério do Trabalho e Pre-

vidência Social;
c) no cargo de Chefe de Portaria,
código GL_301.13:
José dos Anjos Lopes Quinteiro, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Fazenda;
DECRETO NQ 72.168 -

EXECUTIVO

d) no cargo de
GL-3D2.11.B:

Porteiro,

código

Oswaldo Meirelles e José Pereira
Bastos Lima, ãmboa em disponibilidade em igual cargo do Quadro de
Pessoal do Ministério da Fazenda.
r
Parágrafo único. Os aproveítamentos de que trata este artigo são feitos
em vagas constantes das Tabelas
anexas ao Decreto n.s 51_652. de 9 de
janeiro de 1963, retificado pelos De,
eretos números 54.041, de 23 de julho
de 1964; 60.905, de 28 de junho de
1967; 62.518, de 9 deabril de 1968;
64.672, de 10 de julho de 1969, e
66.446, de 15 de abril de 1970.
Art. 2." O disposto neste ato não

homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento.
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas administrati..
vas vigentes.
Art. 3" Os órgãos de pessoal dos
Ministérios da Fazenda e do Trabalho e Previdência Social remeterão
ao da Universidade Federal de Santa Maria, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
respectivos servidores indicados no
artigo i-.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas. as disposições em contrário.
Brasilia, 2 de maio de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
DE

3

DE

MAIO

DE

1973

Dispõe sobrl'! a reorganização ao Quadro de Pessoal do ôâímistérío da Marinha
e dá outras prouuiêncuu .

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo

81, íten, 111, Ou. Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 20, da Lei
n'' 3.780, de 12 de juího de 1960, e o que consta do Processo n" 4.619, de 1972,

do Departamento Anmlnístran.vo do Pessoal CiVIl, decreta:
Art . }O Fica. reorganizado. na forma das Tabelas numéricas que constituem os Anexos 1 e 11, e que são partes integrantes deste decreto, o Quadro
de Pessoal do Mírnstérío da Martnha., com a fusão de suas Partes Permanente e Especial e a tevlsâo da prcporcíonahdade, prevista no artigo 20, da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, dos cargos que integram cada série -de
classes.
Art. 2" A reorganização de que trata o artigo anterior não acarreta aumento de despesas, ficando para tanto suprimidos 17 cargos atualmente va-

gos.
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Art. 3.° As medidas adotadas neste decreto não prejudicam o direito dos
funcionários que, na data de sua publicação, satisfaçam aos pressupostos legais para promoção nas vagas existentes na mesma data, atendidas as condições estabelecidas nc artigo 40 E: seus parágrafos, da Lei n'' 1. 711, de 28 de outubro de 1952, e no artigo 31, ela Lei ns 3.780. de 12 de julho de 1960.
Art 4° Os cargos compreendidos nas tabelas a que se refere o artigo l°
continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 5Q Este Decreto entrará em vigor na data da sua publtcacão, com aressalva do disposto no artigo 3°, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 3 de maio de 1973; 152° da Independência e 85° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de. Barros Nunes
Os anexos mencionados no art. 1.0 foram publicados no D.

O. de 11-5-73

(SUplemento) •

DECRETO N° 72 .169 MAIO DE 1973

DE

4

DE

Reorganiza a estru,tura básica, ~mi~
nistrativa do Trzbunal Marztzmo e
dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item V, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõe o Deereto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1° Fica reorganizada, nos termos deste Decreto, a estrutura básica
administrativa do Tribunal Marítimo
compreendendo:
I - órgãos de assistência direta e
imediata ao Presidente do Tribunal:
1 - Gabinete
2 - Assessoria de Planejamento,
Orçamento -e Modernização Admlnistrativa.
II - órgãos centrais de direção e
execução dos serviços processuais,
técnicos e administrativos do Tribunal:
1 - Secretaria
2 - Serviço de Pessoal
Art. 2° O Gabinete do Presidente,
sob a direção de um chefe, com as
atribuições fixadas em ato próprio
contará com 1 (um) assessor de Divulgação e Relações Públicas, assistentes e auxiliares.
Art. 3° A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Modernização
Administrativa integra, nos termos
do artigo 3°, do Decreto n- 71.3531
de 9 de novembro de 1972, o Sistema

de Planejamento e será dirigida por
um Assessor Chefe designado pelo
Presidente do Tribunal Marítimo, devendo suas atribuições ser fixadas em
ato próprio.
Art. 4° A Secretaria, que será dirigida por bacharel em direito, exercendo o cargo em comissão de Diretor-Geral, terá a seguinte compostção:
1 - Divisão Judiciária (DJ)
2 - Divisão de Registros (DR)
3 - Divisão Administrativa (DA)
Parágrafo único. O Diretor-Geral
exercerá também as atribuições de
Secretário do Tribunal.
Art. 5° O Serviço de Pessoal é subordinado diretamente ao Presidente
do Tribunal.
Parágrafo único. O Presidente do
Tribunal poderá delegar competência ao Diretor-Geral para exercer a
supervisão direta do órgão setortal de
pessoal.
Art. 6° Fica extinto o cargo em
comissão de Diretor de Di..zísão, Símbolo 5-C, correspondente à antiga Di..
visão de Jurisprudência e Documentação, e reclassíficados os seguintes cargos em comissão:
a) Diretor-Geral
da Secretaria,
Símbolo l-C;
b) Diretor de Divisão, Símbolo 4-C
(três cargos em comissão).
Art. 7° O Presidente do Tribunal
Marítimo, dentro de 30 (trinta) dias
da publicação deste Decreto, adotará as providencias necessárias ao encaminhamento de proposta referente
à atualização das funções gratífícadas,
para atender à nova estrutura.
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8" O Presidente do Tribunal

Marítimo fica autorizado a expedir o
regimento dos serviços adminístrativóa
do órgão, bem como outros atos necessários à aplicação deste decreto.
Art. 9" As despesas decorrentes do
disposto neste decreto serão atendidas pelas dotações próprias do orçamento do Tribunal, anexo ao do Mi-

Art. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

Brasília, 4 de maio de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

n, 170 -

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
João Paulo dos Reis vellosQ

nistério da Marinha.

DECRETO N°

disposições em

contrário.

DE

4

DE MAIO DE

1973

Abre ao suba nexo Encargos Financeiros da União com 08 Estados, Distrzto
Federal e Municípios, o crédito especial no oolor de Cr$ 991.800.000,00
para traneterércia da cota-parte. da Taxa Rodoviária Única pertencente
aos Bsuuios, Territórios e Distrito Federal.

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no Decreto-lei
n.v 1.271, de 4 de maio de 1973, decreta:
Art, 1° Fica aberto ao subanexo Encargos Financeiros da União com
os Estados, Distrito Federa! e Municípios - Recursos sob supervisão do Mi.nístérlo dos Transportes, o crédito especial no valor de Cr$ 991.8l)().OOO,OO
(novecentos to: noventa e um milhões e oitocentos mil cruzeiros), para transferência da cota-parte da Taxa Rodoviária única pertencente aos Estados,
Territórios e Distrito Federal, a saber:
Encargos Financeiros da União com os
Estados, Distrito Federal e Municípios
29.04 -- Recursos sob supervisão do Ministério
dos Transportes
2904.1715 1113 - Programa de Transporte a Cargo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
C17 - Cota-parte dos Estados e Distrito Pederal
11 - Taxa Rodoviária única
3.2.7,3 - Entidades Estaduais
09 - Vinculações Tributárias .,."," .. ",.',.,
4.3.7.2 - Entidades Estacuads
03 - Vinculações Tributárias ",."., .. "" ....

crs

29.00 -

erotal

297.540.000
694.260.COO
991.800.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão do
excesso de arrecadação resultante da aplicação da Lei n« 5.841, de 6 de dezembro de 1972,
Art, 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, reogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1973; 1528 da Independência. e 859 da República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõnb Delfim Netto
Mário David Andreazza
.João Paulo dos Reis veuoeo
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DECRETO N° 72 .171
MAIO DE 1973

DE

4

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1° São declaradas de utilidade
pública nos termos do artigo 1°, da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1°, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Proc . MJ-24.861-71 ~ Abrigo São
Francisco de Assis, com sede em Palmares, Estado de Pernambuco;
Proc. MJ-l1.930-72 Associação
de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância de Virgfnópolls.: com
sede em Virginópolis, Estado de Minas Gerais;
Proc. MJ-32.906-72 Associação
de Proteção à Maternidade e à Infância de Matinhos, com sede em
Mat.mnos - Estado do Parana ;
Proc. MJ-31.522-71 - Cáritas Paroquial São Francisco de Paula, com
sede em São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul;
Proc. MJ-58.986-72 Casa
da
Criança de Anápolís, com sede em
Anápclis, Estado de Goiás;
Proc. MJ-60.139-72 - Casa de Ismael, com sede em Brasília, Distrito
Federal;
Proc. MJ-25.889-72 - Colégio Claretíano, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo;
Proc . MJ-19.950-71 - Colégio São
Paulo, com sede em Ascurra, Estado
de Santa Catarina;
Proc. MJ-10.318-71 - Cruzada de
Assistência de Jacareí, com sede em
Jacareí, Estado de São Paulo;
Proc . MJ-18.933-71 - Educandário
Mater Consolatrlx, com sede em
Ivaíporã, Estado do Paraná; .
Proc. MJ-16.568-72 - Fundo Cristão para Crianças, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais;
Proc. MJ-39.608-67 - Hospital de
Caridade São Francisco, com sede em
Restinga Seca, Estado do Rio Grande do Sul;

Frac.

MJ-53.761-72

Instituto

Comboníano de Campo Erê, com sede

em Campo Erê, Estado de Santa catarina;
Proc. MJ-16.498-71 - Instituto de
Menores de Ijui, com sede em tjuí,
Estado do Rio Grande do Sul;
Proc . MJ-20.264-71 - Irmandade
de Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá, com sede em Paranaguá, Estado do Paraná;
Proc. MJ-17.607-71 - Irradiação
Espírita Cristã, com sede em Goiânia.
Estado de Goiás;
Proc . MJ-58.985-72 - Lar da Criança Humberto de Campos, com sede
em Anápolis, Estado de Goiás;
Proc. MJ-50.903-72 - Lar da. Memina, com sede em Santo Angelo, Estado do Rio Grande do Sul;
Proc. MJ-7.211-72 - Obras Sociais
da Paróquia de Abre Campo, com sede
em Abre Campo, Estado de Minas
Gerais;
Proc. MJ-51.036-72 - Ordem dos
Cavaleiros da Concórdia, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo;
Proc, MJ-62.771-71 Província
Franciscana da Imaculada Conceição
do Brasil, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo;
Proc . MJ-20.824-72
Serviço de
Obras Sociaís <S.O.S.), com sede em
Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo;
Proc. MJ-30.229-71 - Serviço Social e Educacional da Diocese de 'Barra, com sede em Barra, Estado da
Bahia;
Proc. MJ -34.329-70
Sociedade
Canelense de Amparo à Infância e
Indigentes (S.C.A.I.), com sede em
Canela, Estado do Rio Grande do
Sul;
Proc. MJ-29.202-72 - União Assistencial Espírita de Araçatuba
.
<U.A.E.A.), com sede em Araçatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
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DECRETO N° 72. 172 MAIO DE 1973

DE:

7

DE

Altera o artigo 2", do Decreto ....•.
n," 50.250, de 28 de 1aneir'J de 1961.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição de-

ereta:
Art. l° O artigo 2°, do Decreto ....
nv 50.250, de 28 de janeiro de Hl61,

passa a vigorar com a seguinte reda-

ção:
"Art. 2° A estação radiodifusora referida no artigo anterior terá.
finalidades exclusivamente educativas e culturais e se denominará Rádio Ministério da Educa ~
ção e Cultura de Brasília" .

Art. 2° Este Decreto entrará em vína data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
gOl'

Brasília, 7 de maio de
1973;
da Independência e 85° da
1520
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Hygino C. Corsetti

---

DECRETO N° 72.173 MAIO DE 1973

pela Petróleo Brasileiro S. A. - .... ~
PETROBRAS.

DE 7

DE

Concede autorização
à Geophysical
Service Incorporated
para operar
no mar territorial do Brasil, lixado
pelo Decreto-Lei n° 1.098, de 25 de
março de 1970, com a embarcação
M/V "Braeos", de bandeira norteamericana, a serviço
da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo MD.1E-602. 028-73, do Ministério
das 'Minas e Energia, decreta;
Art. 1.0 Fica prorrogada a autorização concedida à empresa Geophyslcal
Service Incorporated, norte-americana, pelo Decreto n- 70.608, de 24 de
maio de 1972, para operar '10 ma!
territorial do Brasil, fixado pelo Deereto-Lei n" 1.098, de 25 de março de
1970, com a embarcação M/V "Brazoa". de bandeira norte-americana,
em trabalhos geofísicos contratados

Art. 20 A autorização de que trata
este Decreto vigorará até 24 de maio
de 1974, prorrogável, se necessário,
mediante novo Decreto, sem prejuízo
de sua caducidade em qualquer tempo. se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma. da
lei ou do contrato.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 7 de maio de 1973;
Hi2° da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nu,nes
Antônio Dias Leite Júnior

---

DECRETO N° 72.174
MAIO DE 1973

DE 7 DE

Concede reconhecimento à Escola Superior de Relações Públicas do Recite, mantida pelo Centro de Retações Públicas de Pernambuco, com
sede na cidade do Recite, Estado de
Pernambuco.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem IIl, da Constítuiçào, de
acordo com o artigo 47. da Lei ....
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n« B42, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
.
vista o que consta do Processo
n'' 233.616-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta;
Art. 1° E' concedido
reconhecimenta à Escola Superior de Relações.
Públicas do Recife, com os CUTWS de
Relações públicas, mantida pelo Centro de Relações Públicas de Pernambuco, com sede na cidade do Recife.
Estado de Pernambuco.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1973;
152° da Independência e 85~ da.
República.
EMÍLIO G. M:fDlcI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

N.o

MAIO

72.175
DE 1973

DE

7

DE

Concede reccmnectmento ao curso de
Administração de Empresas da roculâaâe de Administração e Estatística, mantida
pela Instituição
Educacional "Pais de Barros" com,
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei. .....
n'' 5.540, de 28 de novembro de J 968,
alterado pelo Decreto-lei n." 342, de 9
de setembro de 1969, e tendo em 'lista
o que consta do Processo n" 263,974-72
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1.0 li: concedido reconhecimento ao curso de Adminístracão de Empresas, ministrado pela Faculdade de
Administração e Estatistlca, mantida
pela Instituição Educacional "País de
Barros", com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.176 MAro DE 1973

DE

7

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão admi··
nistratioa, faixas de terra no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arfígo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.351,
de 16 de julho de 1954, e o que consta
do processo Mrv!E 700.415-73, decreta:
Art. l° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admínístraaiva, as

áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura, vendo como eixo, respectivamente, a "mhu de
transmissão a ser estabelecida entre
a subestação de Botucatu e ét futura
subestação de São Manuel. e o ramal
de linha de transmissão partindo da
estrutura 5-2 da mencionada linha,
até a subestação da Duratex S.A..
nos municípios de Botucatu e São Ma~
nuel, Estado de São Paulo, cujo projeto e plantas de situação números
BX-D-10232 e BX-D-10234, foram
aprovados por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e concessões
do Departamento Nacional de éguas
e Energia Elétrica, no processo MME

n- 700.415-73.

Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão admímstrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para ao
passagem da linha de transmissão referida no artigo primeiro.
Arb. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de fervi dão
adminístratava necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz, para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído
empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como SU3.S
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via praticável.
1° Os proprietários das área.'), de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência ~a.
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, Incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer otantaçôes
de elevado porte.
§ 2° A Companhia Paulista de Força e Luz poderá promover, em Juízo.
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n- 3.365,
de 21 de junho de 1941, com ~5 modificações introduzidas pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956.
à
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Art. 4° Este Decreto entrará em vi-

gor na data da sua publicacào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1973;
152. o da Independência e 86. o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.177

DE

7

n"

MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constituicão de cero-aao administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de hnha de
transmissão, no Estado de G~. Jiá3

o Presidente da República, US'lD..;
do da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Consratulçâo, e
tendo em vista o disposto no urtigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto (lO ,)5.851,
de 16 de julho de 1954, decreta:
Art. I" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituí-

çâo e servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo corno
eixo a linha de transmissão qUE' par-.
te de um ponto situado entre as estruturas 18 e 19 da linha de transmissão Inhumas - Araçu, até a rede
de distribuição de Avelinópolts. nos
municípios de Araçu e Avehnópolís,
Estado de Gotas. cujo projeto e planta de situação n- 1-306 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Energia Elétrica e Concessões, do
Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, no processo IVIlVIE
n» 707.592-71.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover a
constituição de servidão admtrüstrat.íva nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1.°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de GO~flS S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos ·1S atos
de construção, operação e manutenção da mencíonada linha de trans-

missão e de linhas telegráficas 0'J telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, C' acesso
à área da servidão através ue prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1" Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
use e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência na servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles ~IS ç~ erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas de 'l:oiàs
S.A. poderá promover, em Juízo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n" 3 365.
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua punlicaçào, revogadas as disposições em conr.rárro ,
Brasília, 7 de maio de 1973;
152. ° da Independência e 8.5 . ° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.178, -

DE 7 DE

MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública, para fins
de constituiçâo de servidão administrativa uma faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão no eoteao de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n." 35.851, de 16 de
julho de 1954 decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade publica, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas de
terra situadas na faixa de 6 (seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelecida entre
a sede do município de Santa Helena
de Goiás e a sede do mumcípío de
Maurilândia no Estado de Goiás, cujo
projeto e planta de situação foram

ATOS DO PODER EXECUTIVO

aprovados por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME na
708.90~-69.

ATt. 2 Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover a
constltuição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem da
linha de transmissão referida no artígo 10.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A., para o fim indicado, R qual compreende
o direito atribuído á empresa concessionária de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção da
mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráftcas ou telefônicas auxiliares. bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso a área da
servidão através de prédio servi-ente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compativel com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncía, da
prática. dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos. incluidos, entre eles, os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
0

§ 2.° Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessàrtas a constituição da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n'' 3.365, de
21 de junho de 1941. com as modificações introduzidas pela Lei n- 2.786, de
21 de maio de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em vtgcr na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1973.
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.179 MAIO DE 1973

DE

7

DE

Declara de utilidade públiu(1 l Jar o;.
fins de constituição de servidão administrativa, faixas de terra tiesttnadas à passagem de linhas de trans~
micsão, no Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe conrereo artigo
81, item ::;:rI, da Constituição, e tendo
em vista o dlspcstc no art.igo 151, tetra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n- 35.851. de 16 de
julho de 1954, decreta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas de
terra situadas nas faixas de 15 (qutnze) , 35 (trinta e cinco) e 20 (vinte)
metros de largura, tendo como eixo,
respectivamente, as linhas de transmissão estabelecidas entre a Usina
Termelétrica de Campos e a subestacão distribuidora de Campos, Usina
Termelétrica de Campos e a subesta..
ção de Italva e a interligação da linha de transmissão Macanu - São
Pedro d' Aldeia com a subestação de
Macae, nos municípios .de Campo~ e
Macae, no Estado do RIO de Janetro,
cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da
Divisão de Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica, no processo DAG número 1.430-66.
Art. 2° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Fluminenses S .A. a promovei' a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem das linhas de transmissão referidas no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas FluminensEf; S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído
empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção
das mencionadas linhas de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas posstveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio serviente, desde que não haja outra via
praticável.
à

150

A'IOS

DO PODER EXECUTIVO

§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão,
abstendo-se, em conseqüência, da.
prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos, entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2° A Centrais Elétricas Fluminenses S. A. poderá promover, em .Juizo,
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n- 3.365. de

21 de junho de 1941. com as modificações introduzidas pela Lei n'' 2.786, de
21 de maio de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de maio de 1973.
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.180
MAIO DE 1973

DE 7 DE

Declara àJ uti1UftLCLe pública, para
fins de
constituição de seroíaõo
aâministratvoa, uma fai:oa de terra destinada à passagem de linha
de transnuseõo, 17JO Esfxulo de SãO

eouio.

o

Presidente da República, usando
atrfbuíçao
que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do CÓdigo de Águas. : eg'ulamentado pelo Decreto n- 35.851,
de 16 de julho de 1954, e o constante
do processo MME 709.223-72, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidad-e pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo um ramal de linha de
'tra.nsmissão a ser estabelecido entre
a subestação de Sumaré e um ponto
situado entre as estruturas 17-1 e
17-2 da linha de transmissão Usina
Caríoba subestação de Taubaté,
da

nos municípios de Bumaré e Nova
Odessa, no Estado de São Paulo, cujo
projeto e planta de situação número
BX-D-10.218 foram aprovados per
ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MIVIE número 709.223-72.
Airt. 2.0 Pica autorizada a COmpanhia Pauhsta de Força e Luz a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas
de terra, na forma da legíelação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão rererfda no artigo primeiro.
Art. 3Ç Fica reocnhecída, a conveniência da constituição de servidão
administrativa. necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz, para o fim indicado, a qual
compreende o o.ireito atribuido à empresa concessionária de prantear tndos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transrmssào e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
ou
como suas possíveis alterações
reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde
que não haja outra via p... «ttcável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que
for compatível com a extszência da
servidão, abstendo-se, em conseqüênda, da prática dentro das mesmas,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos incluídos entre eles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
§ 2. 0 A Companhia Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa
de caráter urgente, utdlízando o pro;
cesso judicial estabelecido no Decreto-lei n.s 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n,v 2.786, de 21 de
maio de 1956
Art. 4. o ãstc Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Ant'Ônl.o Ditts Leite Junior
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DEORETe N." 72.181
MAIO

DE 7 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de
servidão
administrativa, uma faixa de terra
destinaàa a dar
continuidade a
faixas de unnae de tramsmíseão
no Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Oonstrtuição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas,
regulamentado pelo Decreto número
35.851, de 16 de julho de 1954, e
constante do processo MN1E
número 706.555-?2, decreta:

°

Art. 1.0 Flcam declaradas de utilidade pública. para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
até 30 (trints...) metros de largura,
destinada d. dar continuidade às rat.
xas das linhas de transmissão J acarepaguá - Terminal Sul e Cascadura - Frei Caneca, na cidade do
Rio de .Ianei N no Estado da Guanabara, cujo orojeto e planta de sítuaçâo nv 3.246 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de águas e Energia
Elétrica, no processo M1v1E - número 706.555-72.
Art. 2.° Fi~a autorizada a LlgtrtServiços de Eletricidade S. A. a
promover a. constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário,
para a passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Ftca reconhecída a conveniência da constttuição de servidão
administrativa necessária em favor
da
Light-Servíços de Eletricidade
S. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuido à empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação
e manutençâc da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou teteíônícas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado,
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
§ 1.0 Os prcpríetáríos das áreas de

terra atingidas pelo ônus, limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que
for compatível com a existência da
servidão, abstendo-se, em eonsequência, da prátaca dentro das mesmas,
de quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, Incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Light-Servíços de Eletricidade S. A. poderá promover, em
juízo, as meclldas necessárias à constituição da servidão administrativa
de caráter urgente. utilizando o processo "judicial estabelecido no
Decreto-lei n." 3.~&5, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela. Lei n.s 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaíha, 7 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
G, MÉDICI
Antônio inae t.eue Júnior

EMÍLIO

DEC'RETO N. ° 72 .182 MAIO

DE 7

DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, uma tosca de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão no Estado tia Guarusbara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nc 35.851,
de 16 de julho de 1954, e o constante
do processo MME 706.007-72, decreta:
Art. 1Q Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trinta) metros de largura, tendo
como eixo o ramal de linha de transmissão a ser estabelecido entre a estrutura nv 97 da primeira linha de
transmissão Santa Cruz - Jacarepaguâ e a subestação receptora de Padre Miguel, no Estado da Guanabara,
cujo projeto e planta de situação número 3.034 (fls. 1 e 2), foram aprovados por ato do Diretor da Divisão
de Energia Elétrica e Concessões do
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Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica no
nc 706.007-72.

EXECUTIVO

DECRETO N." 72.183 -

Art. 2° Fica autorizada a Líght Serviços de Eletricidade S. A. a pro-

mover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1Q •
Art. 3Q Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão

administrativa necessária em favor
da Light - Serviços de Eletricidade
S.A., para o fim indicado. a qual
compreende o direito atribuído à em-

presa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão utravêe
de prédio serviente. desde que não
haja outra via praticável.
§ 19 Os proprietários das arcas de
terra atíngídas pelo ônus limitarão o
USO e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.

DE ?DE

MAIO DE 1973

processo MME

Concede permissão, em caráter permametite, a Forâ do Brasil S.Ll., pa1<a funcionar, no setor de estu:mparia, em seu estabelecimento Jabril
de São Bernardo do
Campo, aos
domingos e nos dias feriados civis
e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da. Constitutcão, . e
tendo em vista o dISPOSto no art-Igo
7°, § 2°, do Regulamento
eprovaoc
pelo Decreto n'' 27.048, de 12 de ages00 de 1949, decreta:
Art. l° Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar v.,OS domingos e nos dias feriados civis e religiosos, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as -íc prote:
ção ao trabalho, a Ford do Brasil
S.A., com sede no Estado de São
Paulo, no setor de estampar-a de seu
estabelecimento
fabril, situado no
Munícipío de São Bernardo do Campo, naquele Estado.
Art. 2° A empresa, na conformidade dos atos expedidos pelo Minístérto
do Trabalho e Previdência S00~al, I lca obrigada a estabelecer escala de
revezamento, assegurando o repouso
dos trabalhadores, em um dia da semana e, pelo menos uma vez por mês,
coincidente com o domingo.

1956.

Art. 3° Dentro de trinta dias, após
ter instituído o trabalho Ininterrupto
no setor de estamparia, a empresa
comprovará perante a Secretaria do
Trabalho do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, por íntermeüío
da Delegacia Regional do Trabalho,
no Estado de São Paulo, ter atendido às razões de interesse público em
que se fundamentou para obter a autorização concedida neste decreto.

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 7 de maio de 1973;
da Independência e 859 da
República.

152°

A Light - Serviços de Eletr.icidade S.A. poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n'} 2.786, de 21 de maio de
§ 29
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EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

Brasília, 7 de maio de 1973;
da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO N° 72.184 MAIO DE 1973

DE

8

DE

Declara a caducidade dos Decretos que
menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e nos
termos do Decreta-lei n° 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 São declarados caducos os
seguintes Decretos:
- N° 29.923, de 27 de agosto de
1951. que concedeu a José Paulo Alimonda e cujos direitos foram cedidos
a Empresa de Produtos Químicos e
Perttlízantes Ltda. o direito de lavrar
apatita em terrenos de propriedade de
Inácio de Freitas Mayer e outros, no
imóvel, QUina-Quina, Distrito de Sumé, Município de Monteiro, Estado da
Paraíba. (DNPM. 5.475-46).
- N° 49.426, de 3 de dezembro de
1960, que concedeu a Israel Maíer Rawet, o direito de lavrar caulim, argila
e quartzito em terrenos de sua propriedade e outro, no Dístrrtc de Paranapiacaba, Municipio de Santo André,
Estado de são Paulo, (DNPM, 4.218
de 1955).
- N° 54.742, de 30 de outubro de
1964, que concedeu a Antônio Mendes
o direito de lavrar feldspato em terrenos de suas propriedade, situados no
lugar denominado Bairro da Pedreira,
Distrito de Votorantim Município de
Sorocaba, Estado de SãoPaulo. (DNPM
3.999-57) .
- N° 42.177, de 28 de agosto de 1957,
que concedeu a Walter Scott de Castro vejoso, o direito de lavrar mármore em terrenos situados no lugar denominado Pulador, Distrito de Tunas,
Município de Bocaiuva do Sul, Estado
do Paraná. (DNPM. 2.871-53),
- N° 35.568. de 26 de maio de 1954,
retificado pelo 41. 327, de 10 de abril
de 1957, que concedeu a Adriano Berusso cujos direitos foram cedidos a
Maria Philomena Aluotto Berutto, o
direito de lavrar minério de manganês
em terrenos situados nos lugares denominados Mãe D'Agua e Varanda de
Pilado, Distrito de Piedade do Paraopeba, Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais. (DNPM. 680
de 1945).
- N° 9.174, de 2 de abril doe 1942, que
concedeu a Ottoni Alves Costa, o di-

reito de lavrar quartzo e associados
em terrenos situadas nos lugares denominados Oapão do Onça e Capão dos
Dezesseis. Município de Innaúma (exMunícípío de Sete Lagoas), Estado de
Minas Gerais. (DNPM. 2.292-40).
- N° 59.685, de 7 d-e dezembro de
1966, que conced-eu a STAF - Sociedade Técnica de Areias para Fundição Ltda., o direito de lavrar areia
q uarbzosa em terrenos de propriedade
de Eduardo Correa da Costa Junior, situados no lugar denominado Fazenda
Poyares, Distrito e Município de Caraguatatuba. Estado de São Paulo.
(DNPM.2.055-59).
- N° 47.152, de 29 de outubro de
1959, que concedeu a Jayme Duarte
Guimarães, o direito de lavrar areia
quartzosa em terrenos situados no lugar denominado Bairro da Agua
Qu·:mte, Distrito e Município de Tremembé, Estado de São Paulo. (DNPM
n'' 4 .480-58) .
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EIVIÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 72.185 MAIO DE 1973

DE

8

DE

Reabre prazos para aplicação do artigo 9°, do Decreto n° 60.731, de 19
de maio de 1967.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista a necessidade da regularização dos bens móveis, imóveis e
semoventes da Universidade Federal
de Pelotas, decreta.
Art. 1° Ficam
reabertos por 120
(cento e vinte) dias os prazos previstos no artigo 9.° e seus parágrafos,
do Decreto n" 60.731, de 19 .ip, maio
de 1967.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrária.
Brasília, 8 de maio de 1973;
152° da Independência e 85'" da
República,
EMíLIO G,

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DF-CRETO N° 72.186 -

DE

8 DE MAIO DE 1973

Retifica o Decreto n° 60.601, de 20 de abril de 1967, que aprovou o Quadr()
Unico de Pesscc, da Esco3rr. Paulista de õâeâtcirui e dá outras providências.

o Presidente da Repúblíc.s usando da atribuição que lhe contere o artigo 81, item lII. da Constituição, e tendo em vista o artigo 56, da Lei número 3.780, de 12 de julho de 19fif/ e c que consta do Processo n'' 1.384, de

197~.

do Departamento Acmínístratlvo co Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica alterado, na forma do anexo que é parte integrante deste
Decreto, o Quadro único de P<'.-SSoa1 da Escola Paulista de Medicina, aprovado pelo Decreto n'' 60.601, de ZO de abrtl de 1967, para.o fim de reestruturar

cargos em comissão e funções gratrncadas, e incluir outros destinados ao

funclonan-ento de novas unidades resultantes da Reforma Administrativa,
consubstancíada no respectivo Regimento Interno da Diretoria.
Art. 2° Por força da aplicação do artigo 5°, do Decreto n'' 67.326, de 5 de
outubro de 1970, que instituiu o Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (SIPEC), "fica errado o Departamento de Pessoal, diretamente subordinado ao Diretor. integrado pota Divisão de Legislação e Controle de Cargos
e Empregos e Divisão de Selecão e Aperfeiçoamento.
Art. 3° O Departamento de Pessoal da Escola aposttlará os titulos dos
funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. 4° A despesa com a execução deste Decreto será atendida com os recursos orçamentártcs próprios da Escola Paulista de Medicina vedada, para
este fim, a abertura de Crédito Especial.
Art. 5° Este Decreto entrar-r em vigor na data d-e sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1912; 152° da Independência e 85° da República.
EMíLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarinho
o anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de 10-5-73.

DECRETO N° 72 .187 MAIO DE 1973

DE

e

DE

Torna sem eleito aproveitamento, na.
Universidade Federal da Bania, de
servidor em
disponibilidade e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o que consta do p'rocesso n.v 1.133-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP), decreta:
Art. 1° Fica Sem efeito o aproveitarnento no cargo de Porteiro, código
G L-302. 9. A, do Quadro único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, de José Salvador da Silva, disponível do Quadro de Pessoal do De,
partamento Nacional de Obras Con-

tra as Secas, efetuado pelo Decreto
n'' 71.653, de 2 de janeiro de 1973, publicado no Diário Oficial de 3 seguin-

te.
Art. 2° Fica, igualmente, cancelada, a partir de 31 de janeiro de 1973,
ti. disponibilidade do servidor mencionado no artigo anterior.
Parágrafo único. O cancelamento
de que trata este artigo desvinculá o
referido servidor do Serviço Público.
a partir da data indicada.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contráric.
Brasilia, 8 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José Costa Ca.valcanti

ATOS DO

DECRETO N° 72.188 MAIO DE 1973

DE

8

DE

Redistribui servidor agregado do M inistério da Educação e Cultura para
a Escola Federal de Engenharia de

Itaíubti.

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttutçâo, e
tendo em vista o que consta do Proeesso n'' 1.162-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica redístrfbuída, .Sassando
a condição de Agregada, símbotc 4-F,
ao Quadro de Pessoal da Escola Pe
deral de Engenharia de Itajuba, Maria José Rezende, que se encontra na
mesma situação no Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura, a qual, por omissão, deixou
de figurar no Decreto n'' 71_ 801, de
1° de fevereiro de 1973, publicado no
Viário Oficial de 2 subseqüente, mantido o regime jurídico da servidora.
Art. 2° Este Decreto entrará em v1 •
gor na data da sua publicação, revo..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio -íe 1973;
152° da Independência e etp da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.189 MAIO DE 1973

DE

8
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DE

Torna sem eleito aproveitamento de
dis190níveis no Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, e dá outras providéncias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o. que consta dos Processos ns. 4.703-72, 5.968-72 e 263...72,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento, no Quadro único de pessoal
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, dos disponíveis abaixo indicados, constantes do Decreto n'' 70.940,
d~ .7. de agosto de 1972, publicado no
Dt0TlO Oficial de 8 seguinte, pelas seguintea razões:
a) Lais Tauily, zscrevente-natnógrafo, código AF-204-7, do Quadro de

Pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, exonerada antes
do aproveitamento;
..
b) Waldir dos santos, Escrtturárlo,
código AF-202. 8. A, do Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Energia. e Walmor Antônio da Silva, Trabalhador, código GL-402.1, do Quadro
de Pessoal do Departamento Nacional
de Obras de Saneamento, falecidos
antes do aproveitamento;
c) José Cândido, Trabalhador, codídigo GL-402.1, do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, e Maria Estela Alves
Correa, Oficial de Adminístracáo. código AF-201.12. A, aposentados antes
do aproveitamento;
d) Denevaldo Diniz,
Trabalhador,
código GL-402 .1, e Claudionor Batista
de Castro, Escriturário. código
.
AF-202.8.A, ambos do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, excluídos
do regime de disponibilidade antes do
aproveitamento.
Art. 2° Fica retificado o aproveitamento de Maria Noêmía Pereira Reis,
Oficial de Administração, código AF201.12.A, para considerá-la disponível
do Quadro de Pessoal do Ministério da
Indústria e do Comércio e não do Instituto Brasileiro do Café, conforme
constou do referido Decreto n" 70.940,
de 1972.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigOT na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de maio de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Walter Joaquim dos Santos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti

DECRETO N." 72.190 MAIO DE 1973

DE

8

DE

Atualiza os valores das muitas previstas no Decreto-lei n.O 538, de 7
de julho de 1938, e no Decreto ....
n° 4.071, de 12 de maío de 1939.

O Presidente da República. usanco
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Oonstitaríção, e
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tendo em vista o disposto no artigo
9°, da 'Lei n" 4.357, de 16 ce julho
de 1964, decreta:

Art. 1° As multas previstas

~ll)

ar-

tigo 14, do Decreto-lei n'' 518, de 7
de julho de 1938, e no artigo 15, do
Decreto n" 4.071, de 12 de maia de
1939. modificado pelo artigo 3~. do De-

creto n'' 60.577, de

10 de abrü de

1967, itens II a X, de acordo com o
disposto no artigo g", da Lei
.
n- 4.357, de 16 de julho de 1%4, pae-

sam a ter os seguintes valores:
a) Decreto-lei n,c 538, de 7 de iulho
de 1938.

Art. 14. Até o máximo de

.

Cr$ 509.210,00 (quinhentos e nove mil,

e duzentos e dez cruzeiros).
b)

sessenta centavos) a Cr$ g:). 336,Qr,
(noventa e seis mil, e trezentos e
trinta e seis cruzeiros);
X ~ De Cr$ 9.633,60 (nove mil.
seiscentos e trinta e três cruzeiros e
sessenta centavos) a Cr$ D6 33ó,00
(noventa e seis mil, e trezentos
e
trinta e seis cruzeiros).
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcacão, re·
vogadas as disposições em ('..o ntrár!o ,
Brasília, 8 de maio de
1973;
1520 da Independência e 8~0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

Decreto n'' 4.071, de 12 de maio

de 1939.

Art. 15. . ........................•
II - De crs 9.633,60 (nove mil,
seiscentos e trinta e três cruzeiros e
sessenta centavos) a crs 240. Q40.00
t duzentos e quarenta mil, e oitocentos e quarenta cruzeiros);
lI! - De Cr$ 19.267,20 (dezenove
mil, duzentos e sessenta e sete cruzeiros e vinte centavos) :t
_" .
Cr$ 240.840.00 (duzentos e quarenta
mil. e oitocentos e quarenta cruzeiros) ;
IV - De Cr$ 4.816,80 (quatro mil,
oitocentos e dezesseis cruzeiros e oitenta centavos) a Cr$ 96. 336,00 (no,
venta e seis mil. e trezentos e trinta.
e seis cruzeiros);
V - De Cr$ 963,36 (novecentos e
sessenta e três cruzeiros e trmta e
seis centavos) a Cr$ 9.633,60 (nove
mil, seiscentos e trinta e três cruzeiros e sessenta centavos);
VI - De Cr$ 48.168,00 (quarenta e
oito mil, e cento e sessenta e oito
cruzeiros) a Cr$ 192.672,00 (cento e
noventa e dois mil, e seiscentos e setenta e dois cruzeiros);
VII - De Cr$ 4.816.80 (quatro mil,
oitocentos e dezesseis cruzeiros e oitenta centavos) a Cr$ 48.168,00 (quarenta e oito mil, e cento e sessenta
e oito cruzeiros);
VIII - De Cr$ 963,36 (novecentos
e sessenta e três cruzeiros e trinta e
seis centavos) a Cr$ 9.633.!iO (nove
mil, seiscentos e trinta e três cruzeiros e sessenta centavos);
IX - De Cr$ 9.633,60 (nove mil.
seiscentos e trinta e três cruzelIUS e

DECRETO N.o 72.191
MAIO DE 1973

DE

9

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, os imóveis
necessários ao alargamento das vias
de circulação entre Valongo e Paquetá, e, inclusive para a ampliação
das instalações portuárias, no Município de Santos, Estado de São
Paulo, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e,
nos termos do Decreto-lei n. 0 3 . 365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.s 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utdü,
dade pública, para fins de desapropriação por parte do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis
(DNPVN) e/ou da Companhia Docas
de Santos, Concessionária do Porto
de Santos, o domínio útil dos terrenos de marinha e acrescidos, os ter.
renas alodíale e as benfeitorias neles
existentes, constitutivos dos imóveis
situados na cidade, munícíplo e. comarca de Santos, Estado de São
Paulo, a seguir discriminados. conforme representação na Planta 1~VII
8586, folhas 1 a 8, da mesma concessionária, anexa ao Processo número
35. 688~ 73, do Ministério dos Transportes.
a) O imóvel da Rede
Ferroviária
Federal S. A., parte de área maior.
localizado no nátio ferroviário do Valongo e junto "às instalações do Porto
de Santos, no cais do Baboó, com forma aproximadamente triangular e
área de 2.880,00 m2 (dois mil oítooen,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

tos e oitenta metros quadrados), me-dindo 125,00 m (cento e vinte e cinco
metros), e 149,00 (cento e quarenta
e nove metros) nos lados em que divide com a Companhia Docas de
Santos e 269,00 m (duzentos e sessenta e nove metros) no lado em
que confronta com o remanescente da
mesma Rede Ferroviária Federal S. A.
b) Os imóveis que ocupam integralmente a quadra formada pelas ruas
Antônio Prado, Conde D'Eu, Tuiuti
e José Ricardo.
C) OS imóveis que ocupam integralmente a quadra formada pela rua
Antônio Prado, praça Azevedo .rú,
nior, largo Senador Vergueíro, ruas
Tuiuti e Conde D'Eu.
d) Os imóveis situados na rua Antônio Prado, entre a praça Barão do
Rio Branco e a rua Alberto Leal,
compreendendo as áreas que se localizam entre Os alinhamentos atuais
das referidas vias públicas e o alinhamenta projetado para o alargamento
da primeira, com exclusão da área do
Instituto Brasileiro do Café.
e) Os imóveis que ocupam integralmente a quadra formada pelas ruas
Antônio Prado e Senador Feíjó, praça
da República e rua Alberto Leal.
/) Os imóveis situados na rua Xa.,
vier da Silveira. entre as ruas Tiro
Onze e da Constituição, compreendendo as áreas que se localizam entre
os alinhamentos atuais das referidas
vias públicas e o alinhamento projetado para o alargamento da primeira.
g) Os imóveis situados na rua Xa.,
vier da Silveira, entre as ruas da
Constituição e Conselheiro
Nébias,
compreendendo as áreas que se localizam entre os alinhamentos atuais
das referidas vias públicas e o alínha,
mente projetado para o alargamento
da primeira.
h) Os imóveis situados na rua Xavier da Silveira, entre as: ruas Conselheiro Nébias e Eduardo Ferreira,
compreendendo as áreas que se locallzam entre os alinhamentos atuais
das referidas vias públicas e o alinhamento projetado para
alargamento da primeira.
i) Os imóveis situados na rua Xavier da Silveira, entre as ruas Eduardo Ferreira e Dr . Cochrane, compre-endendo as: áreas que se localizam
entre os alinhamentos atuais das referidas vias públicas e o alinhamento
projetado para o alargamento da prt,
meíra ,

°
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j) Os imóveis situados na rua Xavier da Silveira, entre as ruas Doutor
Cochrane e Aguiar de Andrade, compreendendo as áreas que se .localizam
entre os alinhamentos atuais das re,
feridas vias públicas e o alinhamento
projetado para o alargamento da prrmeira, e toda a área remanescente
dos imóveis situados na rua Xavier
da Silveira n-s 126 - 128 e na rua
General Câmara n.ss 437 - 439, imóveis esses que também fazem frente
para a rua Dr. Cochrane .
1) Os imóveis que ocupam integralmente a quadra formada pelas ruas
Xavier da Silveira, João Otávio, Gencral Câmara e Aguiar de Andrade.
m) Os imóveis situados na rua João
Otávio, entre a rua General Câmara
e a travessa Dona Adelina, compreen,
dendo as áreas qu-e se localizam entre os alinhamentos atuais das ruas
João Otávio e General Câmara, e o
alinhamento projetado para o alarga;
mento da primeira.
n) Os imóveis que ocupam a quadra formada pela praça situada na
confluência das avenidas Cândido
Gaffrée e Eduardo Gutnle, ruas João
Pessoa, João Otávio, e prolongamento
da rua General Câmara, com exclusão do ocupada pelo Departamento
Médico da Concessionária.
o) O imóvel da firma Armazéns Gerais Riachuelo S. A., localizado junto
às instalações do Porto de Santos, em
Outeirinhos,· com forma aproxímada;
mente trapezoldal e área de 13.382,00
m2 (treze mil trezentos e oitenta e
dois metros quadrados), medindo
113,00 m (cento e treze metros) de
frente cara a rua Dr . Manoel Tourinho, onde tem os n.ss 99 - 101; 74,50
m (setenta e quatro metros e cín.,
qüenta centímetros) e 162,89 m (cento
e sessenta e dois metros e oitenta e
nove centímetros) nos lados norte e
sul, respectivamente, e nos fundos,
106,35 m (cento e seis metros e trinta
e cinco centímetros) e 29,25 m (vinte
e nove metros e vinte e cinco centímetros) em linha quebrada. dividindo
nos referidos lados e fundos com a
Companhia Docas de Santos.

Art. 2.° Os imóveis discriminados
no artigo anterior são destinados à
implantação das obras de alargamento
das vias de circulação entre Valongo
e Paquetá e à ampliação das instalações portuárias, a serem executadas
no Porto de Santos, pela referida
Concessionária.
Art. 3.° Ficam o Departamento Na~
cional de portos e Vias Navegáveis
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e/ou a Companhia Docas de Santos
autorizados a promover a desapropriação de que trata este Decreto,
correndo as respectivas despesas à
conta de recursos orçamentários próprios do Fundo Portuário Nacional
e/ou do Fundo de Melhoramento do
Porto de Santos e ainda de outros recursos de financiamentos internos ou
externos, que venham a ser resgatados com recursos dos referidos Fundos.
Art. 4,° A desapropriação a que se
refere o presente Decreto é consíderada de urgência, nos termos do ar.,
tigo 15, do Decreto-lei n." 3.365, de
21 de junho de 1941, com a redação
n.e 2.786, de 21 de maio
de 1956, para efeito de
imediata
imissão de posse.
Art. 5.° Os bens adquiridos na for-

dada pela Lei

ma deste Decreto integrarão o Capital
da União, no Porto de Santos.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

DECRETO NQ 72.192 MAIO DE 1973
Declara a

caducidade dos
que menciona.

DE

9

DE

Decretos

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constdtuíçâo,
nos termos do Decreto-lei n.v 227,
de 2t de fevereiro de 1967 (Côdlgo
de Mineração), alterado pelo Decreto-lei ne 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q São declar ados caducos 00
seguintes decretos:
Decreto no 25.982, de 8 de dezembro de 1948, que concedeu ao cídadâe
brasileiro Haroldo Falabella, o díretto de lavrar calcário e associados em
terrenos situados nos lugares denominados Fazenda do Paraíso c Greta
da Laranjeira, Distrito e M:micípio de
Oongonhas do Campo, Estado de Minas Gerais, cujos direitos foram cedidos a Leonardo Falabella , (. ..• ~~
!)~~-1.247-46).
Decreto n.s 48.217, de 13 de maio de
1960, que concedeu a Neto & Gia. L1~

EXECUTIVO

mítada o direito de lavrar água mineral em terrenos de propriedade de
Brigido Rodrigues Fróes, situados no
lugar denominado Dois Riachos, Distrito e Município de Grão Mogol, Estado de Minas Gerais, cujos direitos
foram cedidos à Oomercíndústría Corby Limitada. (DNPM-5.696-53).
Decreto nv 34.215, de 14 de outubro
de 1953, que concedeu ao cídadâc
brasileiro Gonçalo da Costa Coelho.
o direito de lavrar mica em terrenos
de sua propriedade, no Distrito e
Município de Governador Valadares,
Estado de Minas Gerais. (. ......•
DdP~-5.696-50) .
Decreto no 55.383, de 31 de dezemoro de 1964, que concedeu ao cidadão
brasileiro João Marquetto o direito
de lavrar caulím em terrenos de propriedade de Leandro Narcowís, Sltuados no lugar denominado Colônia.
Augusta, Distrito de Campo Comprí .
do, Município de Curitiba, Estado do
Paraná. (DNPM-7 .681-55).
Decreto ns 32.118, de 21 de janeiros
de 1953, que concedeu a Berlino
Zabeu e Irmãos Limitada, o direito
de lavrar caulim no lugar denominado Bairro da Pedra Branca, Distrito
e Município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo.
(Ilr<1'IV1-7.287-49) .
Decreto nc 53.014, de 27 de novembro de 1963, que concedeu ao cidadão
brasileiro Dante Marchíone o direito de lavrar caulím e argila, em terrenos de sua propriedade, situados no
lugar denominado Haras Bela Vistn.-,
Distrito e Município de coua, Estado de São Paulo, cujos direitos ro..
iam
cedidos a Terra Nova S. A.
Agropecuária e Comercial. (
.
(Ilr<1'~-402-59) .
Decreto n.v 22.263, de 13 de dezembro de 1946, que concedeu a Antonio
Uras, o direito de lavrar argila no
lugar denominado Baírro Meninos,
Distrito e Município de São Bernardo,
Estado de São Paulo. (DNPM_
9.902-44) .
Decreto no 54.796, de 3 de novembro de 1964, que concedeu ao cidadão
brasileiro Pedro de Araujo Lima, o
direito de lavrar mármore em terrenos de sua propriedade situados no
lugar denominado Fazenda Pouso
Alegre, Distrito ce São Sebastião do
Paraíba, Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro. (
,.
Ilr<1'~-4.885-59) .
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Decreto ne 52.238, de 9 de julho de
1963, que concedeu à Termas Nova
Friburgo S.A. o direito de lavrar
água mineral em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Retiro, Distrito e Município de Nova
Friburgo, Estado do Rio de -Ianeíro. (DNPM-5.985-54).
Decreto ne 7.982, de 1 de outunro
de 1941, que concedeu a Proberil Sociedade Anônima - Produtos de BI?rilo, o direito de lavrar quartzo e as sooiados em terrenos situados no lug~: denominado Lavra da Sapucata,
Distrito e Munícípío de Galiléia, Estado de Minas Gerais (DNPM- ..••..,
1. 783-40) .
Decreto nv 41.165, de 18 de março
de 1957, que concedeu à Empresa Nacional de Mineração e Siderurgia Limitada o direito de lavrar itabírítc
situado no lugar denominado Fazenda do Palmital, Distrito e Município
de Jeceaba, Estado de Minas Gerais.
(DNPM-2.807-55) •
Decreto no 39.803, de 16 de agosto
de 1956, alterado pelo 45.256, de 15
de janeiro de 1959, que concedeu ae
cidadão brasileiro Mitauo Yamanaca
o direito de lavrar conchas calcárias
em terrenos de sua propriedade, <;i~
tuados no lugar denominado Guaraqueçaba, Distrito e Município de
Guaraqueçaba, Estado
do
Paraná,
(DNPM-5.101-55) •
Decreto nv 20.774, de 19 de março
1946, que concedeu ao cidadão braaíleiro Edgard 'I'eíxeira Leite, o díreíto de lavrar eremita no lugar denominado Fazenda Nova, Distrito e Munícípío de Piúi, Estado de Minas Gerais. (DNPM-1.580-42).
Decreto no 44.021, de 8 de julho de
1958, que concedeu a S.A. Comércio
e Indústria Souza o direito de lavra!
minério de ferro, no lugar denorrunado Pires, Distrito e Municipio dr,
Congonhas do Campo, Estado de Minas Gerais. (DNPM-1.363-46).
Decreto ne 49.941, de 13' de feneíro
de 1961, que concedeu à MIL - Mi,
neração Ita Limitada. o direito de la
vrar caulim em terrenos de propriedade de César Impigha, situados no
lugar denominado Bairro dos Tatetos, Distrito e Município de São Bernardo do Campo, Estado de SãG
Paulo. ([)NPM-5.496-57).
Decreto nc 32.251, de 12 de revereíre
de 1953, retificado pelo 32.514, de ]

de abril de 1953, que concedeu a
Carlos Kuenerz Mineração Limitada
direito de lavrar pinguita em terrenos de propriedade da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, situados no
lugar denominado Bairro Una, Distrito e Municipio de Tremembé, 'Eis
tado de São Paulo. IDNPM-6.102 de
1946) .
Decreto nv 37.138, de 5 de abril de
1955, que concedeu ao cidadão brasileiro Paulo Lemgruber Sertã, o díreito de lavrar caulim, mica e feldspato em terrenos de sua propriedade,
situados no lugar denomínr-.o Fazenda São Lourenço, Distrito e Munícípío de Sapucata, Estado do Ria
de Janeiro. (DNPM-2.432-52).

°

Art. 2.° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 9 de
maio de 1973:
152'? da Independência e 85'? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 7;>, .193 MAIo lJE 1973

J)'E

9

IiE

Revoga o Decreto que concerleu. à empresa Screen Gems ot Brazil, Inc.
autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n'' 2.627,
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1° Fica cancelada, a pedido, a.
autorização
concedida à
empresa
gcreen Gems of Brasil, Inc., sediada
nos Estados Unidos da América, para
funcionar na República
Federativa
do Brasil, ficando revogados os Decretos n-s 442-A, de 28 de dezemcro
de 1961, 63.261, de 20 de setembro de
1968, e 67.415, de 19 de outubro de
1970, e respectivas Cartas.
Art. 2° Este Decreto entrará. em
vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDIcI

Marcus Vinicius
Moraes

Pratint de
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DE

MAIO DE 1973

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de duas
glebas de terra, no Município de São
Vicente, São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !lI da Constituição. e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrímônio da. União autorizado a aceitar doação que o Estado de São Paulo faz a
União, de acordo com a Lei Estadual
de 14 de junho de 1971, publicada no
"Diário Oficial"
do Estado de São
Paulo de 15 de junho de 1971. de duas

glebas de terra situadas no Município
de São Vicente, a segui'!' descritas e
confrontadas:

Gleba A -

Inicia-se no piquete nú-

mero 110, à margem de um córrego, no
piquete 110 segue no rumo magnético
(fev. 1964) de N 830 58' W, na
distância de 426,30m (quatrocentos e
vinte e seis metros e trinta centímetros) até o ponto A. Do ponto A segue no rumo magnético (fev. 1964) de
N 6.0 08' E, na distância de 410 m
(quatrocentos e dez metros) até o
marco de cimento 23, confrontando do
piquete 110 ao marco de cimento 23
com 'remanescente do Próprio do Estado. gleba "C". Do marco 23 segue
com os seguintes rumos magnéticos
(fev. 1964), e distâncias em metros: S 88.0 58' W, 32,86 m (trinta
e dois metros e oitenta e seis centímetros); N 84.0 38' W, 68,45 m (sessenta
e oito metros e quarenta e cinco centímetros); N 89.0 35' W, 36,57 m (trinta e seis metros e cínquenta e sete centímetros); S 78.0 41' W, 49,76 m (quarenta e nove metros e setenta e seis
centímetros); S 82.0 54' W, 73,27 m
(setenta e três metros e vinte e sete
centímetros); S 30.0 32' W. 13,30 m
(treze metros e trinta centímetros);
respectivamente os marcos de cimento números 24 - 25 - 26 ~ 27 B, e
29, confrontando do marco 24 ao marco 29 com terrenos da Companhia S.E.S.P.A. Do marco 29 segue com
os seguintes rumos magnéticos (fev.
1964) e distâncias em me t r os:
S 33.0 34' W, 35,01 m (trinta e cinco
metros e um centímetro); S 49.0 10'
W, 16,87 f i (dezesseis metros e oitenta e sete centímetros); S 32.0 59' W,

15,90 m (quinze metros e noventa centímetros); S 4. 0 36' W, 53,72 f i (cinquenta e três metros e setenta e dois
centímetros); SIL o 380 W, 6,55 m
(seis metros e cinquenta e cinco centímetros); S 73.0 03' W, 40,27 m (quarenta metros e vinte e sete centímetros); S 53.0 41' W, 19,50 m (dezenove
metros e cânquenta centímetroai ; S
76.0 04' W, 34,81 m (trinta e quatro
metros e oitenta e um centímetros);
S 22.0 41'W, 27,80 m (vinte e sete metros e oitenta centímetros); S 9.0 10'
E, 22,96 m (vinte e dois metros e noventa e seis centímetros) S 4.0 19' W,
31,72 m (trinta e um metros e setenta e dois centímetros); S 29.0 41' W,
48,22 m (quarenta e oito metros e vinte e dois centímetrosj ; S 31.0 30' W,
36,25 m (trinta e seis metros e vinte
e cinco centímetros); S 72.0 34' W,
18,55 m (dezoito metros e cinqüenta
e cinco centímetros); S 9.0 44' W, 20,53
m (vinte metros e cinqüenta e três
centímetros); S 18.0 48' W, 36,48 m
(trinta e seis metros e quarenta e oito centímetros); S 34.0 43' W, 26,70 m
(vinte e seis metros e setenta centímetros); SIL o 28' W, 33,42 m (trinta
e três metros e quarenta e dois centímetros); S 8.0 13' E,60,45 m (sessenta metros e quarenta e cinco centímetros); S 7.0 10' W, 15,10 m (quinze
metros e dez centímetrosj ; S 82.0 34'
E, 3,77 m (três metros e setenta e sete
centímetros); S 54.0 4 7 ' E, 36,25 m
(trinta e seis metros e vinte e cinco
centdmetrosj ; S 69.0 04' E, 33,20 m
(trinta e três metros e vinte centímetros); S 83.0 52' E, 27,65 m (vinte e
sete metros e sessenta e clnco centímetros); N 76.0 31' E, 32,50 m (trinta
e dois metros e cinqüenta centímetros); C 33.0 29' E 36,06 m (trinta e
seis metros e seis' centímetros); respectivamente os marcos de cimento
de números 30 - 31 - 32 - 33 C 34 - 35 - 41 D E - 47 -

36 42 48 -

37 43 49 -

38 44 50 -

39 - 40
45 - 46
51 e 52.

Do marco 52, segue com os seguintes
rumos magnéticos (fevereiro de 1964)
e distâncias em metros: SIDo 49' E,
22,36 m (vinte e dois metros e trinta.
e seis centametros) ; S 9.0 24' W, 47,50
f i (quarenta e sete metros e cinquenta centímetros); S 4.0 36' W, 98,39 m
(noventa e oito metros e trinta e nove
centímetros); E 6.0 14' E, 46,41 m (quarenta e seis metros e quarenta e um
centímetros); S 21.0 51' W, 43,22 m
(quarenta e três metros e vinte e dois
centímetros); S 18.0 47' W, 81,03 f i
(oitenta e um metros e três centíme-
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tros) : SILo 35' E, 49,20 m (quarenta

e nove metros e vinte centímetrosj ; S
24. 27' E, 60,51 m (sessenta metros e
0

-einquenta e um centímetros) ; S 12.0
46' E, 41,39 m (quarenta e um metros
e trinta e nove centímetros); S 8.0 53'
W, 42,40 m (quarenta e dois metros
e quarenta centímetros); respectivamente os piquetes números 53 - 54 55 ~ 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 e
62, este ficando próximo ao Morro
Pindoé, confrontando do marco 29 ao
piquete 62 (Morro Píndoé) com Antônio Luiz Barreiros ou SUCesSOTes. Do
piquete 62 segue com o rumo magnético (fevereiro de 1964) de S 21.0 58'
W na distância de 432,75 m (quatrocentos e trinta e dois metros e setenta e cinco centímetros) . até a Pedra
da Torre, situada no Mar Grosso, confrontando do Morro Píndoé até a Pedra da Torre com o Coronel Alfredo
Firmo da Silva ou Sucessores. Da Pedra da Torre segue pelo costâo de pedra com os seguintes rumos magnéticos (fevereiro de 1964) e distâncias
.em metros: N 88.0 48' E, 32,35 m (trinta e dois metros e trinta e cinco centômetros) : S 589 35' E, 160,64 m (cento e sessenta metros e sessenta e quatro centímetros); N 82.0 15' E, 99,36 m
(nov-enta e nove metros e trinta e seis
oentímetros) ; N 82.0 21' E, 78,41 m
(setenta e oito metros e quarenta e
um centímetros); N 75.0 34' E, 54,40
m (cinqüenta e quatro metros e quarenta centímetros) : N 89.0 37' E, ....
207,75 m (duzentos e sete metros e setenta e cinco centímetros); N 879 50'
E, 58,41 l i (cinqüenta e oito metros
e quarenta e um centímetros); N 74.0
42' E, 112,40 m (cento e doze metros e quarenta centímetros); N 31921'
E, 127,89 m (cento e vinte e sete metros e oitenta e nove centtmetrosj : N
'550 35' E, 85,52 m (oitenta e cinco
metros e cinquenta e dois centímetros); N 61.0 49' E 160,32 m (cento e
sessenta metros e trinta e dois centímetros); N 59.0 31' E, 54,84 m (cínquenta e quatro metros e oitenta e
quatro centímetros); N 409 23' E, 85,75
m (oitenta e cinco metros e setenta e
cinco centímetros); N 40.0 13' E, 30,65
-m (trinta metros e sessenta e cinco
.centímetros) ; N 35.0 09' E, 33,52 m
(trinta e três metros e cinquenta e dois
centímetros); N 59.0 15' E. 75,20 m (setenta e cinco metros e vinte centímetros); N 15.0 20' E, 44,83 m (quarenta
e quatro metros e oitenta e três centímetros); N 24.0 27, E, 31,44 m (trinta e
um metros e quarenta e quatro centímetros); N 39.0 13' E. 101,50 m (cen-
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to e um metros e cinquenta centímetros); N 279 28' E, 110,62 m (cento e
dez metros e sessenta e dois centímetros); N 10.0 35' E, 55,42 m (cmquenta e cinco metros e quarenta e doís
centímetros); N 12.0 52' W, 37,48 m
(trinta e sete metros e quarenta e
oito centímetros); N 60.0 58' W, 50,76
m (cmquenta metros e setenta e seis
centímetros); N 85.0 42' W, 45,74 m
(quarenta e cinco metros e setenta e
quatro centímetros); N 64.0 34' W,
123,50 m (cento e vinte e três metros
e cinquenta centímetros); respectivamente os marcos de cimento ns. 81 -

82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88
- 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
- 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 -

102 -- 103 -- 104 e 105. ])0 marco 105
segue com os seguintes rumos magnéticos (fevereiro de 1964, e distâncias
em metros: N 53.0 15' W, 102,77 m
(cento e dois metros e setenta e sete
centímetros) S 29.0 42' W, 42,60 m
(quarenta e dois metros e sessenta
centímetros); S 52.0 57' W, 115,02 m
(cento e quinze metros e dois centímetros; N 21.0 30' W, 141,35 (cento e
quarenta e um metros e trinta e cinco centímetros); N 19.0 32' W, 127,47 m
(cento e vinte e sete metros e quarenta e sete centímetros); respectivamente piquetes números 106 - 107 -- 108
- 109 e 110, confrontando do marco 81
ao piquete 110 corri o mar. Na área da
gleba descrita com 1.265.700 m2 (um
milhão duzentos e sessenta e cinco mil
e setecentos metros quadrados) está
compr-eendida a faixa de terreno de
marinha de 111.480,00 m2 (cento e
onze mil e quatrocentos e oitenta metros quadrados), perfazendo a área
alodial da gleba "A" 1.154.220 m2
(um milhão, cento e cmquenta e quatro mil e duzentos e vinte metros quadrados) . - Gleba B - Inicia-se no
ponto O (zero), materializado no terrena por um piquete de madeira, ao
lado esquerdo da estrada que dá acesso ao imóvel, segue com os seguintes
rumos magnéticos (fevereiro de 1964)
e distâncias em metros: S 65.0 55' W,
22,23 m (vinte e dois metros e vinte e
três centímetros); S 65.0 55, W, 26,07
(vinte e seis metros e sete centímetros); S 62.0 37' W, 18,04 m (dezoito
metros e quatro centímetros); S 68.0
10' W, 36,63 m (trinta e seis metros e
sessenta e três centímetros); S 52.0 08'
W, 56,49 m (cinqüenta e seis metros
e quarenta e nove centímetros); respectivamente os marcos de concreto
número F, 1 - 2 -- 3 e 4, confrontando do marco F ao marco 4 com ter-
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ras da Prefeitura Municipal de São

Vicente. Do marco 4 segue com o rumo magnético (fevereiro de 1964) de
S 52. 0 08' W, na distância de 106

fi

(cento e seis metros), até o ponto B.

Do Ponto B segue no rumo magnético
(fevereiro d-e 1964) de S 37,° 52' E, na
distância aproximada de 50 m (cinquenta metros), ponto C, canto da cer-

ca existente. Do ponto C segue em
reta até o piquete número 112, confrontando do marco 4 ao piquete 112

com remanescente do Próprio do Estado gleba "C". Do piquete 112 se-

gue 'com os seguintes rumos magnéticos (fevereiro de 1964) e distâncias

em metro; N 51.° 47' E, 68,48 f i (sessenta e oito metros e quarenta e oito
centímetros); N 48. 0 32' E, 80,09 f i
(oitenta metros e nove centímetros);
N 34.0 58' E, 57,30 f i (cinqüenta e sete
metros e trinta centímetros); N 7.0 25'
E, 30,88 m (trinta metros e oitenta e
oito centímetros) ; respectivamente
piquetes 113 - 114 - 115 e 116 = 0,
confrontando do piquete 112 ao piquete 116 = O com o mar. Na área da.
gleba descrita com 18.620 m2 (dezoito mil e seiscentos e vínte metros
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quadrados) está compreendida a faixa de terrenos de marinha de
.
5.800 m2 (cinco mil e oitocentos metros quadrados), perfazendo a área
alodíal da gleba "B" 12.820 m2 (doze
mil oitocentos e vinte metros quadrados) .
Art. 2.0 As glebas de terra a que se
'refere o artigo anterior se destinam à
instalação do Quartel dos Fuzileiros
Navais de Santos e de Facilidades Navais Operativas a cargo do Ministério
da Marinha.
Art. 3.0 As despesas decorrentes do
presente decreto correrão à conta dos
recursos financeiros distribuídos ao
Ministério da Marinha.

Art. 4.0 Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Delfim Netto

DE

9

DE MAIO DE

1973

Autoriza a. cessão gratuita de uso de imóvel ao Governo do Estado do
Maranhão.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 'J
artigo 81, ítem III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo
10 e seu paráarafo único, do Decrete-lei n'' 178, de 16 de fevereiro IJe EJ67,
decreta:
Art. 1.9 E' autorizada a cessão gratuita de uso a título precário ao
Governo do Estado do Maranhão de uma área de 247.500 m2 (du'sentos
e quarenta e sete mil e quinhentos metros quadrados) e das benfeitorias
nela existentes, sou a jurisdição do Ministério da Aeronáutica, situada em
São LUiz, Estad..) do Maranhão, de acordo com os elementos constantes do
Processo protocolizado no Ministério da. Aeronáutica sob o n.c 00-04/14443-64.
Art. 20 A área de que- trata o artigo anterior será utilizada para aquartelamento (T.e subunidade da Pr ücía Militar do Estado do Maranhão.
Art. 3" A cessão ora autorizada efetivar-se-á mediante termo lavrado
na Delegacia do Serviço do Patrimônio da União, do qual constarão, obrtgatoriamente, C·JllV' condições eeaencíaía:
a) que o imóvel reverterá ao Patrimônio da União, sem qualq-ter indenização. se, no todo ou em parte, for utilizado para fim diverso daquele
que lhe e destinado;
b) que a cessão poderá ser rescindida pela União, independentementede indenização gelas benfeitorias realizadas pelo cessionário;
c) o prazo de cessão de dez anos a contar da data de assinatura do>
Termo de Cessão.
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Art. 4" Este Decret-o entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de maio de 1973; '52 da Independência e 850 da Republlca ,
u

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dettirn.

~vett/)

J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 72.196 -

DE

9

DE MAIO DE

1973

Dispõe sobre cargo em comissão e [unções gratijicadas do Quadro de pessoal
do Ministério da Fazenda e dá outras providências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo 181, item IlI.
do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o artigo 11, da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas, na forma do anexo, as transformações de
função gratificada em cargo em comissão e de funções gratificadas do
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente - do Ministério da Fazenda,
integrantes da estrutura do Departamento do pessoal, de que tratam os
Decretos nv" 68.727, de 9 de junho de 1971, e 70.402, de 13 de abril de 1972.
Art. 29 As transformações constantes da tabela ora aprovada somente
se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido,
até então, o preenchimento das funções gratificadas que figuram na situação
anterior.
Art. 39 Fica retificada, de acordo COm o artigo 29, do Decreto r/I 70.402,
de 13 de abril de 1972, para Chefe Regional de Pessoal, símbolo 3-C, a
denominação dos cargos em comissão de Diretor Regional de Pessoal;
símbolo 3-C, constantes da tabela aprovada pelo artigo 39 do mesmo Decreto..
Art. 49 A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelas.
dotações orçamentárias próprias do Ministério da Fazenda.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua pubücaçâo.,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1973; 1529 da Independência e 859 dro.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim. Netto
o anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de 11-5-73.

DECRETO

N9 72 .197 ~ DE

9

DE MAIQ DE

1973

Dispõe sobre a execução do Terceiro Protocolo Atiicioruü ao Aíuste de
Complementação nO 15 sobre produtos da Indústria ouimíco-rarmaceutíca, concluído entre a Argentina, o Brasil e o Méxíco.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, que criou a Associação
Latino Americana de Livre Comércio e que foi aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, prevê, no seu artigo 16, a celebração
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de Ajustes de Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas Resoluções 15 (I), 16(1) e 99CIV) da Conferência das Partes

contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo com o disposto nos artigos 29, 59 e 18"', do
Ajuste de Complementação rP 15 sobre produtos da indústria QuimicoFarmacêutica, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto nv 68.603, de 10 de
maio de 1971, os Governos da Argentina, do Brasil e do México poderão
:ampliar anualmente o setor industrial abrangido pelo Ajuste;
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil e do
;México, com base T..'ÜS dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu,
no dia 5 de dezembro de 1972, Protocolo Adicional ampltatório do campo
.abrangido pelo Ajuste de Complementação nc 15, sobre produtos da Indústria
,Quimico-Farmacêutica;
Considerando que, em cumprimento do artigo 17, do Tratado de
Montevidéu, e nos termos do artigo 18, da Resolução 99(IV), o Comitê
'Executivo Permanente da ALALC, pela Resolução nv 286, de 10 de janeiro
.de 1973, declarou as disposições do Presente Protocolo Adicional compatíveis
.com os principias do Tratado;
Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em
vigor trinta dias após ter sido declarado sua compatibilidade, segundo
.díspôe o seu artigo 4'1, decreta:

Art. 1.9 A partir de 9 de fevereiro de 1973, as importações dos produtos
especificados no Artigo 1'1, do protocolo anexo a este Decreto, originários
-da Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitas a03
gravames e restrições não tarifárias estipuladas no seu anexo único, obede-

'cendo as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. As dísposíções deste Decreto não se aplicam às
'importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados
neste artigo.
Art. 2.9 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do
disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nv 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto
nc 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo
"anexo, sugerindo medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4'1 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, 9 de maio de 1973; 1529 da Independência e 859 da
_República.
EMíLIO G. MEDICI

Mário Gibson Barboza
Antonio Delfim Netto

o

Protocolo anexo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 11-5-73.

DECRETO

N9

72.198 -

DE

9

DE MAIO DE

1973

Dispõe sobre a execução do Quarto Protocolo Adicional do Ajuste de
Complementaçáo n9 15, sobre produtos da maustn« Quimico-Farmaceutíca, concluido entre a Argentina, o Brasil e o México.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
.artigo 81, item UI, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino Ameri-
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cana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes de
Complementação por setores industriais, matéria essa regulamentada pelas
Resoluções 15 (1), 16 (1), e 99 (IV) da Conferência das Partes Contratantes
do Tratado;
Considerando que, de acordo com o disposto no artigo 4'?, do Ajuste
de Complementação no 15, sobre produtos da Indústria Químico-Farmacêutica, posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n'' 68.603, de 10 de maio de
1971, os Governos da Argentina, do Brasil e do México poderão ampliar
anualmente o programa de liberação contido no Anexo I do Ajuste
mencionado;
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil e do
México, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em Montevidéu,
no dia 5 de dezembro de 1972, Protocolo Adicional Ampliatórío do Programa.
de Liberação do Ajuste de Complementação nc 15, sobre produtos da Indústria Quimico-Farmacêutica;
Considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em vigor
trinta dias após sua firma, segundo dispõe seu artigo 3;Q, decreta:
Art. 1'? A partir de 4 de janeiro de 1973, as importações dos produtos
constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da
Argentina, do México e dos países considerados de menor desenvolvimento
econômico relativo, Bolívia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames
estipulados no seu Anexo único, obedecendo as cláusulas e condições estabelecidas no citado Protocolo.
Parágrafo único. AE disposições deste Decreto não se aplicam às
importações provenientes dos países-membros da ALALC não mencionados;
neste artigo.
Art , 2.Q O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento da;
disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto nv 52.087, de 31 de maio de 1963, e reestruturada pelo Decreto
no 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do Protocolo
anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel cumprimento.
Art. 4'? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1973; 152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mario Gibson Barboza
Antonio Delfim Netto
o Protocolo anexo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 11-5-73.

DECRETO N° 72.199 MAIO DE

DE

9

DE

1973

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado nlJ Capital do Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
e de acordo com os artigos 1.165 f'
1.180 do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a

doàÇão que, ele Horda-com a Lei Estadual de 22 de setembro de 1971, o
Estado de São Paulo quer Iazcr à
União Federal "e, um terreno com ti
área de 55. 823,6190m2 (ctnquenta e
cinco mil, oitocentos e vinte e três
metros quadrados e seis mil cento e
noventa centímetros qua-íradosj , sítuado na Rua Manoel da Nóbrega,
Vila Mariana, na cidade de São Paulo, naquele Estado, de acordo com os
elementos constantes do preces-o protocolizado no Ministério da F"izenda
sob o número 35.245, de 1972.
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Art. 2° O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina a instalações necessárias ao II Exército, já

do em vista o que consta do Processo

n" 30.136-73. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),

construídas.
Art. 30 Este Decreto entrara E-U1

decreta:

vigor na data de sua publicação, re-

lidade dos servidores do Ministério da
Fazenda constantes do Anexo do presente Decreto, colocados naquele regime pelas Portas-ias ns , 182 e 184, de 28
de maio de 1969, e BR-12, de 29 de outubro de 1969, do Ministro da Fazen-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 9 de maio de H1n;
1520
da
Independência e 85° ela
República.
EMÍLIO G. -MÉDICI

da.

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 72.200 MAIO DE 1973

Art. 10 Fica sem efeito a disponibi-

DE

9

DE

Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.

Torna sem efeito disponibilidade de
servidores do Ministério da Fazen-

EMÍLIO G.

da.

o

MEDICI

Antônio Delfim Netto

Presidente da República, usando

o anexo menclonado no art.
publicado no D. O. de 10-5-73.

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e ten-

DECRETO N" 72.201 -

DE

9

DE MAIO DE

L" rol

1973

Autoriza a cessão, sob a forma de utilização gratuita, do imóvel que menciona, situado na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando da atrtbuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e tendo em vista o artigo 15\ do Deereto-lei n- 178, de 16 de rcvcrcíro de 1967, decreta:
Art. 1" Fica autorizada a cessão, sob a forma de utilização g-ratuita,
à Bupertntendéncta Nacional da Marinha Mercante ~ SUNAMAM, do ímóvel situado na Praça Imaculada Conceição n'' 48, na cidade de Juazeiro,
Estado da Bahia, de acordo C).'l1 os elementos constantes do processo FC'tocolizado no Ministério da Fazenda sob o n- 405.060, de 1972.
Art. 2"' O imóvel a que se refere
artigo 1" se destina à Instalação da
agência na SUN"AMAM.
Art. 3" :E fixado o prazo de um (1) ano, a partir da data da assinatura do contrato de cessão, para a efetivação do objetivo Indicado no artigo 2" deste decreto, tornando-se nula a cessão, sem direito a ceastonárta
a qualquer indenização. inclusive 'por benfeitorias realizadas, se 80 terrena, no todo ou em parte, vier a ser dada utilização diversa 0'1 ainda,
se ocorrer inadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 4.9 Este decreto entrará em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

°

Brasfli-i 9 de maio de 1973; 152< da Independência e 85" da Repúbllca .
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Antônio Dias Leite Junior
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DECRETO N°

72.2.0~:

-

DE

9

DE

MAIO

DE

1973

Dispõe sobre a execução do Prrmeiro Protocolo Adicional do Aíuste de
Complementação n° 18, sobre produtos da Indústria rotooraticc, concluído entre a Argentina, o Brasil e o México.

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino Americana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes
de Complementação por setores industriais, matéria essa regula.c-cntada
pelas Resoluções 15(1), 16(1) e P9(IV) da Conferência das Partes Contratantes do Tratado;
Considerando que, de acordo cem o disposto no artigo 4°, do Ajuste de
Complementação n" 18, sobre produtos da Indústria Fotográfica, posto em
vigor, no Brasil, pelo Decreto n- 71.074, de 11 de setembro de 1972. (,5
Governes da Argentina, do B~B.sil, c,!o Méxi~ e do Uruguai poderão e mpllar
anualmente o programa de liberação contido no Anexo I do Ajuste mencionado;
Considerando que os Plenipctenciártos da Argentina,do Brasil e do
México. com 'base nos dtapoaitívcs acima citados, assinaram em Mcntcvídeu, no dia 8 de dezembro ele 19~2 . o Primeiro Protocolo Adicional do Ajuste de Complementação n'' 18 sobre produtos da Indústria Fotográfica;
considerando que o presente Protocolo Adicional deverá entrar em vigor trinta dias após eu.. . firma, segundo dispõe seu artigo 2°, decreta:
Art. 1" A partir de 9 de teve-erro de 1973, a importação dos produtos
constantes do Protocolo Adicional anexo a este Decreto, originários da Argentina, de México e dos países ue menor desenvolvimento econômico t eIatívc, Bolivia, Equador e Paraguai, ficam sujeitos aos gravames estipulados em seu anexo único, obedecicas as cláusulas e condições estabelecidas
no citado Protocolo.
Parágrafo único. As díspostçõee deste Decreto não se aplicam às importações provenientes dos países membros da ALALC não mencionados
neste at tigc .
Art. 25' O Ministério da Fazenda tomará através dos órgãos competentes, as provídências eventualmente necessárias ao cumprimento da díspostu neste Decreto.
Art. 3;' A Comissão Nacional para os Assuntos da ALALC, regulamentada pele Decreto n- 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, atravês da Carteira de comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., a execução
do Protocolo anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel
cumpriment-o.
Art. 4.9 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 9 de maio de 1973; 152- da Independência e 850 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
Antônio Deüim: Netto

o

Protocolo anexo ao presente decreto foi pUblicado no D. O. de 11-5-73.

DECRETO NQ 72.203 -

DE

9

DE

MAIO

DE

1973

Dispõe sobre a execução do segundo Protocolo Adicional ao Aíuste de
Complementação n9 18, sobre produtos da lndústrl-a Fotoçretica, concluído entre a Argentina, o Brasil, o Iâezico e o Uriunuii,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e
Considerando que o Tratado de Montevidéu, aprovado pelo Decreto
Legislativo de 3 de fevereiro de 1961, que criou a Associação Latino Ame-
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rlcana de Livre Comércio, prevê, no seu artigo 16, a celebração de Ajustes
de Complementação por setores tndustrtats; matéria essa regulamentada
pelas Resoluções 15 (1). 16 (1) e 99 (IV) da conferência das Partes Contra-

tantes do Tratado;

Considerando que, de acordo com 05 artigos 79, 16 e 17, do Ajuste de

Complementação nv 18, sobre produtos da Indústria Fotográfica, posto em
vigor, no Brasil pelo Decreto nv 71.074, de 11 de setembro de 1972, os
Governos da Argentina, do Brasil, do México e do Uruguai poderão revisar

os requisitos de origem estabelecidos no Ajuste bem como quaisquer outros
assuntos que os Governos participantes considerem conveniente analisar;
Considerando que os Plenipotenciários da Argentina, do Brasil, do México
e do Uruguai, com base nos dispositivos acima citados, assinaram em
Montevidéu, no dia 8 de dezembro de 1972, o Segundo Protocolo Adicional
ao Ajuste de Complementação nv 18, sobre produtos da Indústria Fotográfica;
Considerando que, em cumprimento do artigo 17, do Tratado de Montevidéu, e nos termos do artigo 18, da Resolução 99 (IV) ,. o Comitê Executivo
Permanente da ALALC, pela Resolução 290, de 12 de janeiro de 1973, declarou
as disposições do presente Protocolo Adicional compatíveis com os principias do Tratado:
Considerando que o presente Protocolo Adicional devera entrar em viga!
trinta dias após ter sido declarada sua compatibilidade, segundo dispõe seu
artigo 59, decreta:
Art. 19 Ficam incorporadas ao Ajuste de Complementação nv 18, sobre
produtos da Indústria Fotográfica, de que trata o Decreto nv 71.074, de 11
de setembro de 1972, as modificações contidas no Segundo Protocolo Adicional ao Ajuste de Complementação nv 18, anexo a este Decreto.
Art. 29 O Ministério da Fazenda tomará, através dos órgãos competentes, as providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 39 A Comissão Nacional para Assuntos da ALALC, regulamentada
pelo Decreto nv 60.987, de 11 de julho de 1967, acompanhará, através da
Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A., a execução do
Protocolo Anexo, sugerindo as medidas julgadas necessárias ao seu fiel
cumprimento.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de maio de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mario Gibson eorooe«
Antônio Delfim Netto
o Protocolo anexo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 11-5-73.

DECRETO N." 72.204 MAIO DE 1973

DE

10

DE

Retifica Decreto que retiístribuui corço, com o respectivo ocupante, pU1 a
o Quadro de Pessoal do Ministério
da Justiça"

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e

°

tendo em vista
que consta do Processo n'' 1.398-73, do Departamento
Administrativa do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificado o Decreto ..
n° 71.663, de 4 de janeiro de 1973.
publicado no Diário Oticiat da dia 5
seguinte, que redlstrfbuíu um cargo
de Motorista, código CT-4fl1.8.A,
ocupado por Angelo Custódio de Oli·
vefra, do Quadro de Pessoal do ex-
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tinto Departamento dos Correios . e
Telégrafos, atual. Empresa Brasiletra
de Correios e Telegrafas, para o QU,adro de pessoal - Part~ Perm~~enl.e,
do Ministério da Justiça, a rtm de
considerar o cargo ocupado pelo. re·
ferido servidor como de Motorista,
código CT-401.10. B.
Art. 2.° Os efeitos deste Decreto retroagem a .5 de)~neiro de 1~7?, revogadas as dlsposiçoes em concrano.
Brasília
10 de maio -tc HI73;
1520 da' Independência e :35"
da
República.
EMÍLIO G.

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de s,:a publicação; ~e
vogadas as disposiçoes em ocntrárro .
Brasília, 10 de maio de 1973~
152 da Independência e 85° da.
República.
0

EMíLIO G.

o anexo mencionado no art. 1.<> foi
publicado no D. O. de 11-5-73.

DECRETO N°

72 .206 MAIO DE 1973

MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 72.205 MAIO DE 1973

DE

10

DE

Retifica a classificação dos cargos de
nível superior do extinto Departamento dos
Correios e Telég~jos
para inclúir cargo que especifica-

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conf.er~ _ o
artigo 81, item lII, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
90, da Lei n'' 4.345, de 26 de junho
de 1964 e respectiva regulamentação,
e o qU~ consta do Processo n« 4:37 1,
de 1972 do Departamento Adminístrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificada, na forma
da relação nominal anexa, a cjassificação dos cargos de nível superior
do antigo Departamento dos rjorreios
e Telégrafos, aprovada pelo Decreto
nv 59 674 de 6 de dezembro de 1966,
e alterada pelo de n'' 61.974, de 27
de dezembro de 1967.
.
Parágrafo único. ~m decorrêncte
do disposto neste artigo, a sene de
classes de Contador, do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar, do
referido Departamento, passa a s~r,
integrada de dois cargos, um no ruvel 22.C e outro no 21.B.
Art. 2° O disposto neste decreto
não homologa situação funcional que,
em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3° A retificação prevista neste decreto prevalecerá a partir de 29
de junho de 1964, vigorando as vantagens financeiras decorrentes a partir de 1° de junho de 1964.
Art. 4° O órgão de pessoal competente apostilará o título do funcionário abrangido por este decreto.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DE

10

DE

Declara de utilidade
pública, para.
fins de desapropriação, uma área.
de terreno urbano, com benfeitorias, situada na Cidade de São
Paulo Estado de São Paulo, destinada' à construção e ampliação do
Centro de Triagem Postal da Zona
Sul daquela cidade, pela Empresa
Brasileira de Ccrreícs e Telégrafos.
- ECT,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, d~Constituição,.e
tendo em vista o disposto nos artigos 5° letra "h", e 6°, do Decreto-lei
n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1° E' declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, situada nos números 68,
72, 76, 78 e 86, lotes quatro. e cinco
da Quadra Oito "A" da Avemda Jandira Bairro Indianópolís, cidade de
São 'paulo, Estado de f?ão Paulo, com
área de 1. 000 00m2 (mil metros quadrados), de propriedade de .Joaquím.
Alves dos Anjos e sua mulher, destlnada à construção e ampliação do
Centro de Triagem Postal da Zona
Sul daquela cidade, pela Empresa
Brasileira de Correios e 'I'elégraíoe
-

ECT,

Art. 2° A referida área tem aforma de um retângulo perfeito, medindo 20,00m (vinte metros) de trente para a Avenida Jandira, 20,00rn
(vinte metros) nos fundos e 50,DDm
(cinqüenta metros) de ambos os lados confrontando, pelo lado esquerdo, 'com propriedade de Joaquim Alves dos Anjos e, pelo lado direito e
fundos, com propriedade da Empresa
Brasileira de corretos e Telégrafos--- ECT. Neste terreno está construído um edifício de dois pavimentos,
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totalmente

independentes, sendo três lojas de
números 1, 2 e 3, com áreas de .. _
144,OOm2 (cento e quarenta e quatro
metros quadrados), lOS,5üm2 (cento e

cinco metros quadrados e cinqüenta
decímetros

quadrados)

(cinqüenta metros
quenta decímetros
pectivamente, três
números 1, 2 e 3,

e

50 50m2

quadrados e' ctnquadrados). resapartamentos de
com áreas de . .,

144,OOm2 (cento e quarenta e quatro
metros quadrados), lOl,50m2 (cento

e um metros quadrados e cinqüenta
decímetros

(sessenta e
e cinqüenta
um cômodo
(quarenta e
cinqüenta

quadrados)

e

65,50m2

cinco metros quadrados
decímetros quadrados) e
com área de 42,SOm2
dois metros quadrados e
decímetros
quadrados),

num total de 649,50m2 (seiscentos e
quarenta e nove metros quadrados e
cinqüenta decimetros quadrados) de
área construída. pertencendo todo o
terreno e benfeitorias a Joaquim Alves dos Anjos e sua mulher, conforme
registros imobiliários números 31.135,
de 11.04.1949, 39.546, de 18.01.1951 e
40.340, de 28.03.1951, feitos no 110
Cartório do Registro de Imóveis do
Termo e Comarca da Capital do Estado de São Paulo, tudo de acordo
com o Processo MC n'' 1.129-73.
Art. 3° Fica a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT autorizada a promover a desapropriação da referida área de terreno e
benfeitorias, na forma da legislação
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4.° Nos termos do artigo 15, do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de Imedtata imissão de posse.
Art. 5° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de maio de 1973;
l52° da Independência e 85° da
República.

EXECUTIVO

tigc 81, item III,
e tendo em vista o
números 3.967, de
1961, e 4.069, de 11
decreta:

da Constituição,
disposto nas Leis
5 de outubro de
de junho de 1962,

Art. 10 Ficam alterados, na forma das relações nominais anexas, os
enquadramentos do pessoal do Ministério da Agricultura, amparado pelo
artigo 2°, da Lei n'' 3.967, de 5 de
outubro de 1961 e parágrafo único do
artigo 23, da Lei n« 4.069, de 11 de
junho de 1962, aprovados, respectivamente, pelos Decretos nvs 65.876 e
65.878, ambos de 16 de dezembro de
1969, com alterações posteriores, considerando-se alterados os quantitativos dos cargos que compõem as séries de classes e classes singulares
abrangidas.
Art. 2° Na execucão deste Decreto
aplicam-se, no que" couber, as disposições dos Decretos nss 65.876, de
16 de dezembro de 1969, alterado
pelo de n'' 69.116, de 24 de agosto de
1971, e 71.109, de 15 de setembro de
1972, para o servidor amparado pela
Lei n'' 3.967, de 1961, e dos Decretos números 65.878, de 16 de dezembro de 1969. alterado pelos de números 67.028, de 10 de agosto de
1970, 69.309, de 5 de outubro de 1971,
69.800 de 15 de dezembro de 1971,
e 71.109, de. 15 de setembro de 1972,
para o servídor amparado pela Lei
n- 4.069-62.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasilia, 10 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICi

Moura Cavalcanti
Os anexos mencionados no art. 1.0 foram publicados no D. O. de 11-5-73.

EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 72.207 - DE 10 DE
MAIO DE 1973
Dispõe sobre alterações no enquadramento de servidores da Parte Espwial do Quadro de Pessoal do
Ministério da Agricultura e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

DECRETO N° 72.208 MAIO DE 1973

IlE

]I DE

ueoraoraea O Departamento Geral de
Serviços do Ministério do Exército
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere o
artigo 81, ítem lII, da Constituição,
e de acordo com o disposto no artigo
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46 do Decreto-lei n° 200, de 25 de re-vereiro de 1967, decreta:

Art. l° A Diretoria de Saúde, integrante do Departamento GeY3.1
ele
.gerviços do Ministério
do Exército
.passa a ter a seguinte orgamzação:
1)

Direção

2) 1" Subdiretoria
3) a- Bubdíretoría .

Art. 2" O cargo de Diretor de Saú'de será privativo de General-de-Divisão e os de 1" e 2" Bubdíretores se~
rão privativos de General-de-Brigada, todos do Quadro do Serviço de
Saúde.
Art. 3" O Ministro do Exército ex.pedirâ os atos complementares pata
a execução deste Decreto.
ArL 4° Fica revogado, na parte referente à Diretoria de Saúde, o artigo 4", do Decreto n" 71. 707, de 1ô de
janeiro de 1973, bem como quaisquer
outras disposições em contrário,
Art. 5° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua puohca-ção.
Brasília, 11 de maio de 1973;
Independência e 135" ela
152" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N° 72.209 MAIO

DE 11 DE

DE 1973

Altera dispositivo do Decreto
.
n" 69.287, de 24 de setembro
fie
1971, que reorganiza o Corvo de Fuzileiros Navais e dá outras prom·

-aenctoe.

O Presidente da Repúbnca, usanIdo da atribuição que lhe confere O
artigo 81, item IH, da Constátuiçao,

.decreta:
Art. L" As atribuições cometidas à
Prefeitura Naval da Ilha da Matambaia, de que trata o artigo ')0, do De
cretc n.s 69.287, de 24 doe setembro de
1971, ficam incluídas na competência
do Centro de Recrutas do Corpo de
Fuzileiros Navais.
Paragraíc único, O acervo e pessoal da Prefeitura Naval da Ilha da
Marambaía são transferidos para o
Centro de Recrutas do C.F.N.
Art. 2." A Prefeitura Naval da Ilha
da Marambaía, integrada à estrutura do Centro de Recrutas ...10 C.l".N.,

terá suas atribuições e tunctcnamento na forma que dispuser o Regtmento
Interno do CRCFN.
Art. 3" Este Decreto entrará em "Jgor na data de sua publicaçüo, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 11 de maio de 197::S;
152"
da
Independência e g5° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Banas Nunes

DECRETO N" 72.210
MAIO

as 11 DE

DE 1973

Prorroga o prazo da. autorização concedida pelo Decreto mr 70.706, de 8
de junho de 1972, à empreea holandesa Koninklijke Neâeríanisch.e
Maatschappij voo- Haxetunerketi
N.V. (Royal nemeeuinas
Horoour
Works Company) , para operar. ao
mar territorial:
do Brasil, iisxuio
pelo Decreto-lei n" 1.098, de 25 de
março de 1970, com as emnarcaccee
estrangeiras "Menck 100" e "Anton
Geesink: lII", nos serviços que es
pecifica.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item HI, da Constituição,
decreta:
Arb. 1" Fica prorrogado por mais
180 (cento e oitenta) dias o ure.ec da
autorização concedida pelo Decreto
n" 70.706. de 8 de junho de 1972. à
empresa holandesa Koninkhjke Nederlandsche Maatschappij V00r Havenwerken N.V. (Royal Neteherlands
Harbour Works Company) , owa operar, no mar territorial do Brasil. fixado pelo Decreto-lei n- 1.098, de 25
de março de 1970, com as embarcações
especiais "Menck 100" e "Anton Geesínk IH", de nacionalidade holandesa, dadas em afretamento à Minerações Brasileiras Reunidas S ,A.
MBR, nos serviços constantes do contrato entre as mesmas partes celebrado em 20 de abril de 19'i2, para
construção de um pier, estrutura ele
acesso ao pier e dolfim de amarração
de um terminal marítimo na Ilha
Guaíba, Baía de Sepetlba..
Art. 2" A prorrogação de que trata
este Decreto é concedida sem prejutzo de sua caducidade, em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão dos tra-
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balhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma da
lei ou do contrato.
Art. go Este Decreto entrara em vj·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
152 0
da Independência e 35"
da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Adalberio de Barros Nunes

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72 .211 -

DE

11

DE

MAIO DE 1973

Reiiístríõuâ cargos, com os respectivos ocupantes, e dá outras -prcoidências.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III. da Constituição, e

tendo em vista o disposto nos artigos

99, § 2°, do Decreto-lei na 200. de
25 de fevereiro de 1967, e :29 , do Ato
Complementar n'' 52, de :2 de maio de
1969, decreta:

Art. 1" Ficam redistribuídos os
seguintes cargos com os respectrvos
ocupantes, na forma abaixo indicada:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das Relações Exteriores para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Industría e do Comércio, um cargo de Economista, Código TC~5ü1.21-B, ocupado por Benedito Fonseca Moreira;
n - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mínistérro das
Relações Exteriores para
idênticos
Quadro e Parte do Minístértc da
Educação e Cultura. um
cargo ue
Redator, código EC-3ü5.21-B, ocupado por Maria Augusta de Camargos
Rocha;
In do Quadro de
pessoat
Partes Permanente e Especial - do
Ministério da
Agricultura
para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da
Superintendência Nacional do Abastecimento, mantido o
regime jurídico dos servidores:
c-,

a) da Parte Permanente

3 (três) cargos de Escriturário, código AF-2ü2.8-A, ocupados por Antonieta Trisuzzi Moritz Sohon, Mary
Rose Machado e Maria Nilda Rclim
Cabral;

3 (três) cargos de Inspetor de Trigo, código P-2ü3.13-B, ocupados por
Rubens de Carvalho, Roberto Guarany Pernandes e Milton Lages;
5 (cinco) cargos de
Inspetor de.
Trigo, código P-2ü3.11-A,
ocupados
por Luiz Fernando Vinhas Monteiro,
Hílton Figueiredo Ferreira, Hermes
Zapellini, Ary da Rosa Salgueiro 6Balbino de Almeida Barreto;
1 (um) cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-3ü3.7-A,
ocupaco.
por Luiz Bosque Bugarim;
1 (um) cargo de servente, codlgoGL-lü4.5, ocupado por Joaquim AI~
ves Crispím;
1 (um) cargo de Trabalhador, código GL-4ü2.1, ocupado por Décio Silveira Marques;
4 (quatro) cargos de EscreventeDatilógrafo, código AF-2ü4.7, ocupados por Antônio José da Silva, Jayme
Gomes, Lais França de Albuquerquee Leonel Dias Leal;
b) da Parte Especial

3 (três) cargos de Escrevente-Datilógrafo, código AF-2ü4. 7, ocupados.
por Iza Brito da Cunha, Maria Queiroz e Suely ovutos Rios;
IV - do Quadro
de Pessoal Parte Suplementar - do Mímstériodo Trabalho e Previdência Social
para o Quadro de Pessoal - PartoPermanente - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, um.
cargo de Ajudante de Restaurante,
código A-511.7, ocupado por Sebastião Soares da Silveira,
mantido o
regime jurídico do servidor;
V - do Quadro de Pessoal do EXtinto Departamento dos
Correios 6'
Telégrafos, atual Empresa Brasileira.
de Correios e
Telégrafos,
para. o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educaçãoe Cultura um cargo de
Postallsta;
código CT-2ü2.14-B, ocupado por
Maria José Vidigal, transformando-o,
simultaneamente,
em
Oficial
deAdministração, código AF-2ü1.14-B;
VI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos
Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do
Ministério da
Educação e
Cultura, um cargo de
Telegrafista,
código CT-2ü7.14-B, ocupado por
Lela de Moraes Frauches, transfor-
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.mando-o, simultaneamente, em Ofi.cial de Administração, código
.
AF-2D1.14-B;

do Quadro de pessoal do
e
Telégrafos. atual Empresa Brasifeira
.de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte permanente
.do Ministério da Agricultura, um
cargo de Oficial de
Admínistração,
código AF-201.14- B, ocupado por
'Terezinha Catarina Corrêa;
VIII - do Quadro de Pessoal do
'extinto Departamento dos Correios e
"Telégrafos, atual Empresa Bras-Ieíra
.de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Departamento Nacional de
-Obras Contra as secas, um cargo
de Postaliste, código
.
CT~202.14~B, ocupado por
José de
Paula Lima transformando-o, srn-ultaneamente, em Oficial de Administração. código AF-201.14-B, mantido
.Q regime jurídico do servidor;
IX - do Quadro de
Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasiteira
de Correios e Telégrafos
para o
"Quadro único de Pessoal da Untversidade Federal de Alagoas, um cargo
de Telegrafista, código CT-207.12-A,
ocupado por Ramíro SaIu dos Bantos, mantido o regime jurídico do
servidor;
X - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Justiça para o Quadro único de Pe5~
soal da Universidade Federal do
Ceará, um cargo de Médico, código
TC~801.21-A, ocupado
por Grselda
Lessa Ribeiro Costa Lima, mantido o
regime jurídico da servidora;
XI - do Quadro de
PeSsoalParte Permanente - do Minlsi.êrlo
da Educação e Cultura para Idêntico
Quadro da Escola Técnica Federal
Celso Suckow da Fonseca. um cargo
de Professor de Ensino Secundário,
código EC-507. ocupado por Fernando Arlindo Parga, mantido o regime
jurídico do servidor;
XII - do Quadro de Pessoaô
Partes Permanente e
Especial
do
Ministério da Educação
e Cultura
para o Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal da Bahia, mantido o regime jurídico dos servidores:
a) da Parte Permanente
3 (três) cargos de Servente, código
GL-104.5. ocupados por João Alves
VII -

.extinto Departamento dos Correios

c-.
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da Silva. Hicardo BIspo dos Santos e
Sifrônio Custódio dos Santos;
1 (um) cargo de Escrevente- Datilôgrafo, código AF-204.7, ocupado por
Alzira Fraga Rocha;
1 (um) cargo de Assistente de
Educação. código EC-702.14. A, ocupa'
do por Walqutrta Matos Carrtlhc:
2 (dois) cargos de Auxiliar Rural,
código P-209.3, ocupados por Hipúl ito Lino da snva e Verónícc Corr ea
Caldas;
1 (um) cargo de Oficial de Actnnnistração cód. AF-201.12-A, ocupada
por Lygia de Queiroz de Oliveira;
1 (um) cargo de Motorista, coclígo
CT-401.10-B,
ocupado
por
José
Lopes;
b) da Parte Especial
1 (um)
cargo de
Professor de
Cursos Isolados, código EC-:S i:2 15,
ocupado por Maria Tereza Reis r.e
Azevedo Coutinho;
2 (dois) cargos de
Assistente de
Educação, códigos EC-702.16-B, B •••
EC-702.14-A. ocupados por Yolanda
Jambelro Gentil e Vera Lúcia ROcha
Silveira, respectivamente;
2 (dois) cargos
de
Inspetor de
Alunos, códigos EC-204.10-B e ....
EC-204.9-A, ocupados
por
Helena
Maria da Silva Dias e Antônio Sátiro
Costa, respectivamente;
1 (um) cargo de Impress~r, código
A~407 .8-A, ocupado por Arlmdo Calazans;
2 (dois) cargos de Motorista ccdígo CT-401. 8-A, ocupados por Aloysio
Altyles Rigaud e Ambrósio Bispo de
Santana;
1 (um) cargo de Pedreiro, código
A-101.8-A, ocupado por Antônio Rosa
dos santos;
1 (um) cargo de Guarda, código
GL-203.8-A, ocupado por Angelc
Francisco de Assis;
1 (um) cargo de Cozinheiro, codígo
A-501.8-B. ocupado por Julieta Alexandrina de Anunciação;
1 (um) cargo de Auxiliar de Operador Cinematográfíco, código
.
A-503.5, ocupado por Eduardo Freitas
Paranhos Filho;
3 (três) cargos de Serviçal, codlgo
GL~102. 5-A, ocupados
por
Maria
Anunciação Pereira dos Santos, Maria Francisca Ribeiro Silva e Marta
Rosalva de Assis;
4 (quatro) cargos de Servente. código GL-104.5, ocupados por Alfredo
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Ramos Pinheiro,

Antônio
Cardoso
Francíscc de
Assis e Manoel Ferreira da Silva;
1 (um) cargo de Auxiliar, código
A-501.5, ocupado
por Júlla
Alves
Pires;
1 (um) cargo de Copeiro, cocdgo
A-504.4-A, ocupado
por
Hercilta
Custódio dos Santos;
dos Santos, Domingos

2 (dois) cargos de
Trabalhador,
código GL-4ü2.1, ocupados por América Teixeira Felipe e José

Pedro

Nascimento;
XIII - do Quadro de Pessoal -

Parte Especial -

do

Mímsterro da

Educação e Cultura para

o Quadro

único de Pessoal
da Umversntade
Federal de Pernambuco, um cargo de
Agente Social, código
P-1901.10-A,
ocupado por Iris Maria Nogueira. Libonati, mantido o regime jurídico da
servidora;
XIV - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministério
da Educação e cultura para o Quadro Único de Pessoal da trmvers.oaue
Federal da Paraíba, um carso de
Auxiliar de Inspeção Sanítárta e
Rural. código P-204.8, ocupado por
Lucas Marques de Melo, mantido o
regime jurldíco do servidor;
xv - do Quadro Único de Pessoa]
da Universidade Federal de Pernambuco para o Quadro de Peasoat
Parte Permanente do M!nistél"io
da Educação e Cultura, um cargo
de Escriturário, código AF-202.10-B,
ocupado por Helena Cavalcanti Dantas, mantido o regime jurídico da
servidora;
XVI - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - da Federação
das Escolas Federais Isoladas do Es~
tado da Guanabara (Decreto-lei número 1.028, de 21 de outubro de
1969) para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Educação e Cultura, um cargo de
Enfermeiro, código
TC-1201.Z0-A,
ocupado por Dea Dália Vieira de
Araújo. mantido o regime jurídico da
servidora;
XVII - do Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal de
Pernambuco para idêntico
Quadro
da Universidade Federal do RiO de
Janeiro, um cargo de Servente, códlgo GL-I04.5, ocupado por João pe~
reira de Carvalho;
XVIII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Instituto de
Previdência e Assistência dos Ser-

vldores do Estado para
idênticos.
Quadro e Parte do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária;
um cargo de Escriturário, código ...
AF-202.10-B, ocupado por Heloisa deOliveira;
XIX - do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministério,
da Agricultura para idênticos Quadro
e Parte do Departamento Nacional
de Obras Contra as secas. um cargo
AF-2(}J .B-A,
de Escriturário, código
ocupado por atctes Fernandes de
Souza, mantido o regime jurídico da.
servidor.
Art. 2° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admínistrativo ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas admínistrativas em vigor.
Art. 3° Os ocupantes dos cargos
ora redistribuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantaecns
pelos órgãos de origem, até que os
orçamentos dos órgãos para onde
foram '08 cargos movimentados consignem os recursos necessários ao
pagamento das despesas resultantes.
do cumprimento do disposto neste-

ato.

Art. 49 Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados
no artigo F serão enviados, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação deste decreto, aos órgãos
de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 5° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 11 de maio de 1973;
152.° da "Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Mário David A nâreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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DECRETO N9 72.212 MAIO DE

DECRETO N9 72.213 -

DE 11 DE

Torna sem efeito o aproveila!'Letdo
de servidores do Quadro ünicc de
Pessoal da Universidade Federal ((o
Rio de Janeiro, e dá outras provz
4

nencuie

O Presidente da República, usando
das atrib~ições que lhe conf.~:e: <: artigo 81, Item lII, da Constl"J-IP?, e
tendo em vista o disposto nos artigos
176 e 177, da Lei nv 1.711, fie 23 de
outubro de 1952, e o que consta.0) dos
Processos nvs 1.288-73 e 1.2g9--7... , do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam sem efeito.ps aprcveitamentos, no cargo de ~eryentc,
código GL-104.5 do Quadro trmco de
Pessoal da Universidade jaederal de
Rio de Janeiro, constante do Decreto
nv 70.940, de 7 de agosto de 1:J,72, publicado no Diário Oficial do JIa d do
mesmo mês, dos seguintes disponíveis:
a) Ninfa Piedade, em dísponíblüdade no cargo de Servente, código
GL-104.5, do Quadro de Pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social; e
b) Santos Ciciliano, em dísponíbtlldade no cargo de servente, código
GL-104.5, do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
Art. 2° O Ministério do Trabalho e
Previdência Social, bem como J Instituto de Previdência e Assístêncía dos
Servidores do Estado promoverão a
imediata aposentadoria dos disponíveis que, sob inspeção médica, forem
considerados definitivamente tncapazes.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata

DE i l. DE

MAIO DE 1973

1973

Concede reconhecimento ao. Curso de
Reabilitação da Faculdade ie Meaicina, da Universidade reas--a de
Pertuimbuco, Recife. Estado de Pernambuco

O Presidente da República, usandodas atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, deacordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novem bro de
1968, alterado pelo Decreto-lei 09 842,.
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo . _..
GMjBSB nv 002727-73 do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao Curso de Reabilitação da
Faculdade de Medicina, da Universidade Federal de Pernambuco, com se~
de na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco.
Art. 29 Este decreto entrara etn
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de HJ73;
1529 da Independência e 85° da;
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G Passarinho

DECRETO N° 72.214 -

DE 11

re

MAIO DE 1973

Autoriza o funcionamento do Curso,
de Habilitação
de Proteesores de
Disciplinas Especializadas em 29
grau, da Fundação Educacional àe
Bauru, com sede na cidade de Bauru. São Paulo, em convênio ('orn Q'
Centro Nacional de Aoerteusoamento de Pessoal para a Formaçco Profissional (CENAFOR).
O Presidente da República, usando'
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição, deacordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei númemero 842, de 9 de setembro de W69,
e tendo em vista o que consta do FI'Ocesso GMjBSB 002.029-73 do Mímstérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o r-metementa do Curso de Habilitação de
Professores de Disciplinas Especializadas em 20 grau, com as atívídades
econômicas primárias, secundárias e..
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terciárias, a ser ministrado pela Fundação Educacional de Bauru, com se-de na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo, em convênio com o Centro Na.cíonal de Aperfeiçoamento de Pes.soal para Formação Profissional
(CENAFOR).

Art. 29 Este Decreto entrará

em

vigor na data de sua publicação, re-

DECRETO NQ 72.216 MAIO

DE

DE 11 DE

1973

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis de POnte Nova, mantida pela Fundação
Pio Petma; com sede na ciaaae
de Ponte Nova, Estado de Minas
Gerais.

vogadas as disposições em contt àr!o.

Brasília, 11 de maio de t973;
1529 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 72.215 -

DE

11

DE

MAIO DE 1973

Autoriza o funcionamento do Curso
de Nível Swpertcr de Formação de
Professor de Disciplinas EspeciG,li·
zadas do Ensino de 2° Grau, da Escola Superior de Ciências e Peccgogia, mantida pela runaacao Educaciotuü do Sul de Santa Cauirino.;
com sede na cidade de Tubarão,
Estado de Santa Catarina

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere c artigo 81, item IH, da Constttutção, de
.acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
'tendo em vista o que consta do Processo nc 209.649-73 do MinistériO da
Educação e Cultura, decreta:
Art 19 Fica autorizado o funcionamento do Curso de Nível Supcrtov
de Formação de Professor de Discíplinas Especializadas do Ensino de
:29 Grau, das áreas econômicas, secundária e terciária, a ser ministrado pela Escola Superior de Ciências
e Pedagogia, mantida pela Fundação
"Educacional do Sul de Santa Catarina, com sede na cidade de Tubarão,
Estado de santa Catarina, em convênio .com o Centro de Aperfelç"o~
mente de Pessoal para a Formaçao
Profissional (CENAFOR).
Art. 2°' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973:
1529 da Independência e 85° ela
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5,540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 255.037-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art 10 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Contábeis de Ponte Nova, com (I curso de Ciências Contábeis, rnantlda
pela Fundação Pio Penna, com sede
na cidade de Ponte Nova, Esta.::to de
Minas Gerais.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrár:o ,
Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI
Jarbas G passarinho

DECRETO N° 72.217 MAIO

DE

DE 11 DE

1973

Autoriza o funcionamento do curso
de Medicina Veterinária da Facul~
dade de Ciências Agrárias do Pará,
com sede na cidade de Belém, Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1968, e tendo
em vista o que consta do Processo
GM/BSB n- 002710/73 do Mímstérlo
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 Fica autorizado o funcionamento do curso de Medicina Veterinárra da Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará.
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Art. 2° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, i:evogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 72.218 MAIO DE 1973

DE 11 DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Ciências Sociais, da Faculdade de
Filosofia Ciências e Letras de Vatença, m'antida pela Fu.ndação Dom
André ArcoverdeJ na czdade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
das a.tribuições que lhe confere o artigo 81 item IH, da Constituição, c;te
acordo' com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de nov-embro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9
~e setembro
de
que cons~a
1969, e tendo em VIsta
do Processo GM/BSB n'' 002.664-13
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento ao Curso de Ciências Sociais,
da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de vatenca, mantida pelo Pundação Dom André Arcoverde, com
sede na cidade de Valença, Estado
do Rio de Janeiro.
Art. 2" Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.

°

N° 72.219 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Dispõe sobre a constituição da Empresa Pública denominada Empresa Brasileira de Infra-Estruturo;
Aeroportuária - INFRAERO, e da
outras providências.

°

°

EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N9 72.220 MAIO DE 1973

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
artigo 81 item III, da Constituição, e
tendo em VISta o que dispõe a Le1

°

DE

11

DE

Declara de utilidade pública as
instituições que menciona

°

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

n'' 5.862 de 12 de dezembro de 1972,
decreta:
Art. 1° Fioa o Ministro de Estado da Aeronáutica autorizado a
constituir a Empresa Pública denominada Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária .
INFRAERO, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, nos termos da Lei
número 5.862, de 12 de dezembro de
1972.
Art. 2° Precedendo a constituição
da INFRAERO, o Ministro de Estado da Aeronáutica aprovará os atos
eonstttutívos, de que trata o § 2° do
artigo 5°, da Lei, número 5.862, de
12 de dezembro de 1972, elaborados
por Comissão Especial, designada de
acordo com o s 1.. . do artigo 5° mencionado.
Art. 3°
Ministro de Estado da
Aeronáutica aprovará a constituição
da INFRAERO, devendo o respectívc
dto e os referidos no artigo anterior
constarem de ata.
Parágrafo único. A ata de que trata este artigo será publicada no Diário Oficial da União em ane.xo ao
e.to de aprovação da constituição da
Empresa.
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.

Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. 19 São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 19 , da
Lei nv 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 19, do Regu ~
lamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
as seguintes instituições:
MJ. 33.545-71 Associação das
Damas de Caridade, com sede em São
José do Rio Preto. Estado de São
Paulo;

178

ATOS

MJ. 63:.973-70 -

DO

PODER EXECUTIVO

Beneficência Nrpo-

Brasileira de São Paulo, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo;
MJ. 15-69 ~ Faculdade Auxil1urn
de Filosofia Ciências e Letras, com
sede em Lins, Estado de São Paulo;
MJ. 61. 759-68 -

Instituto de Assis-

tência a Menores, com sede em

Rio

Verde, Estado de Goiás;
MJ. 62.106-67 - Instituto Pinheiro
Machado, com sede em Novo Hori-

zonte, Estado de São Paulo;
MJ.

60.831-71

-

Irmandade

co

Nossa Senhora das Mercês da Santa
Casa de Caridade de' Montes Claros,

com sede em Montes Claros, Estado de
Minas Gerais;
MJ. 31. 555-72 -

Obra Social ca

Paróquia de Santa Cruz de Copacabana, com sede no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara;

MJ. 62.376-71 - Obras Sociais da
Paróquia de Santo Antônio, com sede
em Dívínópolis, Estado de Minas

Gerais;
MJ. 14.348-72 - Seminário e Bkrucandárto Diocesano Nossa Senhora do
Amor Divino, com sede em Petrópolis,
Estado do Rio de Janeiro;
MJ. 20.967-72 - Serviço de Obras
Sociais (SOS) , com sede em Jundlaf,
Estado de São Paulo;
MJ. 21.133-65 - Sociedade Educacão e Caridade, com sede em Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul;
MJ. 57.148-72 - Sociedade Mantenedora do Sanatório Espírita de Brastüa, com sede em Brasília, Distrito
Federal;
MJ. 85-71 - Fundação para o Progresso da Cirurgia, com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo;
MJ. 51.632-73 - Escola de Pais
Nacional, com sede em São Paulo,
I<.:stado de São Paulo;
MJ. 38.024-70 - Fundação Educacional de Jahu, com sede em Jahu,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Derreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973,
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIo G. MfDICI

Alfredo Buiaüa

DECRETO NQ 72.221 -

DE 11 DE

MAIo DE 1973
Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n{J 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 29 do
artigo 19 da Lei n« 5.451, de 12 de
junho de 1968, decreta:
Art. 1Q Para reconstituição dos saIáríos reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2Q do artigo 1Q da Lei
n» 5.451, de 12 de junho de 1968, serão
utilizados os seguintes coefíclentes,
aplicáveis aos salários dos meses correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de mado de 1973.
Mês
Coeficiente
Maio de 1971
1,38
Junho de 1971
1,36
Julho de 1971
1,33
Agosto de 1971
1,30
Setembro de 1971
1,29
Outubro de 1971
1,27
Novembro de 1971
1,25
Dezembro de 1971
1,23
Janeiro de 1972
1,22
Fevereiro de 1972
1,19
Março de 1972
1,17
Abril de 1972
1,15
Maio de 1972
1,14
Junho de 1972
1,13
Julho de 1972
1,12
Agosto de 1972
1,11
Setembro de 1972
1,09
Outubro de 1972
1,07
Novembro de 1972
1,06
Dezembro de 1972
,..
1,G5
Janeiro de 1973,
1,04
Fevereiro de 1973
,..
1,G2
Março de 1973
1,02:
Abril de 1973
,......
1,01
Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela

ATOS DO PODER

aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 29 Esta Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
DECHETO NO;> 72.222 -

EXECUTIVO
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Brasilta, 11 de maio de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Júlio Barata
DE 11 DE MAIo DE 1973

Dispõe so{)r~ n classtticoção e a transformação de cargos, funções e encargos
M gabmete, para as Categorias Direção Superior e Assessoramento
superior, dos ouaaros Permanentes do Ministério da Justiça e da
Departarnetito de Polícia reae-oi,

o Presidente de. República, usando da atribuição que lhe confere o
nrtígo 81, item IH, da Constituição. tendo em vista o disposto no artigo 181,
itens r, II e IH, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967' no
ar~igo 99, da Lei no 5.843, de 6 de dezembro de 1972; no artigo 79, da.
Leí nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP
n? 1.806, de 1973, decreta:
Art. 19 Se-, classíjtcadoa e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior, DAS-10I,
e Assessoramet-to St-perior. DAS-I02, do Grupo de Direção t. Assessoramento
Superiores, doe ocedro- Permanentes do Ministério da Justiça e do Departamento de Políciv Federal, 03 cargos, funções e encargos de gabinete constantes de mesmo Anexo.
Art. 29 Os cargo.. . I:"In comissão e as funções gratificadas relacionados
no Anexo II ficam sunrrmk'os, para o fim de compensar a despesa decorrente da execução desre decreto.
Art. 39 Ftcart Incluídos no Decreto nc 71.235, de 10 de outubro de
1972, e SBU Anexo;
I - no nível 3'
a) o Secretário de Assuntos Especiais, do Gabinete do Ministro; e
b) o Inspetor-Geral ce Finanças do Ministério, que é excluído do
nível 2;

IJ - no nível 2:
o Diretor-Geral do Departamento de Imprensa Nacional, que é
excluído do nível I;
b) o Coordenador Central Policial, o Coordenador central Judiciário e
o Coordenador Central Administrativo do Departamento de Policia Federal,
que são excluídos do nível I;
lU - no nível I:
a) os dirigentes das ureídades de primeira linha da Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério da Justiça; e
b) o Chefe do Gabinete do Diretor-Geral do Departamento de Policia
Federal.
Art. 49 A transformação de funções gratificadas e encargos de gabinete, nos cargos em comissão de que trata este decreto, somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantído, até então, o
preenchtmerrto de tais funções e encargos, constante da situação anterior
do Anexo I.
Art. 59 O provimento dos cargos compreendidos no Anexo I é da competência exclusiva do Presidente da República. na forma dos artigos 59 e
11. do Decreto ns 71.235, de 10 de outu bro de 197'2.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Justiça e do
Departamento de Polícia Federal, em relação aos cargos dos respectívoc
Quadros.
a)
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Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de

maio de

1973;

152<:'

da

Independência e

859 da

República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
o anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de 14-5-73.

DECRETO NQ 72.223 -

DE

11

DE

MAIO DE 1973

Regulamenta o item lI, do artigo 6Q,
da Lei nf! 5.847, ue 6 de dezembro
de 1972, e dá outras prooíâéncías,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
IH, do artigo 81, da Constítuíçâo, e
tendo em vista o item lI, do artigo
69, da Lei no 5.847, de 6 dezembro

de 1972, decreta:
Art. 11" Os órgãos, Entidades ou
Fundos que sejam beneficiados pelos
recursos vinculados a programas específicos utilizarão o excesso de arrecadação através de crédito suplementar, dispensados
decretos de
abertura de crédito.
Art. 29 Entende-se como excesso
-ec arrecadação de receitas víncujades
.a programas específicos, para fins
,deste Decreto, o saldo positivo vetíficado entre a receita arrecadada no
exercício e a prevista no Orçamento
Geral da União.
Art. 3º O atendimento do disposto
no artigo 1º,. no exercício financeiro
de 1973 será formalizado através das
seguintes normas: .
I - O órgão, Entidade ou Fundo,
quando creditado em receitas VInculadas que ultrapassem a previsão
orçamentária, distribuirá estes recursos pelos seus programas de trabalho constantes da Lei no 5.847-72, comunicando imediatamente à roscetorta-Geral de Finanças Setorial, ou
órgão equivalente.
II - A Inspetoria-Geral de Finanças Setorial ou órgão equivalente
contabilizará os recursos a titulo de
crédito suplementar por excesso de
arrecadação.
lI! - A Inspetoria-Geral de Finanças Setorial ou órgão equivalente comunicará à Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério da Fazenda
os registros feitos por excesso de ar.recadação.

IV - A Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da Fazenda elaborará um demonstrativo dos créditos registrados por projetos, atividades e natureza da despesa, encaminhando uma cópia ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral.
Art. 4º Compete ao Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral,
através de Portaria, homologar a utílízação do excesso de arrecadação,
sob o aspecto orçamentário.
Art. 5º Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
152º da Independência e 85º da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO Nº 72.224 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Confisca bens do cidadão Luiz Carlos
Calheiros de Araujo,
domiciliado
em Manhuaçu, no Estado de Minas
Gerais, para a reparação de da1W8
causados ao patrrnumío público, e
dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 8º, do Ato Institucional nv 5, de
13 de dezembro de 1968, e artigos 19
e 39, do Ato Complementar nc 42, de
27 de janeiro de 1969, e tendo em
vista o que consta dos autos de Investigação Sumária nv 38-72, da Comissão Geral de Investigações, deereta:
Art. 1Q São confiscados e incorporados ao patrimônio do Estado de
Minas Gerais, nos termos dos artigos
lv e 3º, do Ato Complementar número 42, de 27 de janeiro de 1969, os
seguintes bens de propriedade, de Luiz
Carlos Calheiros de Araújo, brasüeí-
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ro, maior, casado, domiciliado em
Manhuaçu, no Estado de Minas Gerais:
- imóveis, consistentes em terrenos e prédios construidos, situado!
na rua Ferreira Catâo nvs 861 e 871.
no Estado da Guanabara, a que se
refere o formal de partilha dado e
passado em 30 de maio de 1968 pelo
Cartório do 39 Oficio da 1" Vara de
órfãos e Sucessões do Estado da
Guanabara. regularmente averbado
sob nv 549, à margem da ínscrrçao
nv 90, do livro 8-J, fls. 143, do 89
Ofício do Registro Geral de Imóveis
do Estado da Guanabara.
Art. 29 O excesso de confisco que,
porventura, vier a ser apurado, na
fase de execução, será restituido ao
confiscado.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMiLIO G.

.MtDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N. o 72.225 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Torna pública a denúncia, pelo Governo de Costa Rica, da. Convenção
jixativa da Condição dos Cidadãos
Naturalizados que Renovam a sua
Residência no País de Origem, concluída no Rio de Janeiro, a 13 de
agosto de 1906.

O Presidente da República
Torna público que deixará de vigorar, para a República de Costa Rica,
a partir de 5 de fevereiro -íe 1974, a
Convenção fixativa da Condição dos
Cidadãos Naturalizados que Renovam
a sua Residência no País de Origem,
concluída no Rio de Janeiro, a 13 de
agosto de 1906, visto haver .stuo clenuncíada por nota do Governo costarriquenho dirigida ao Governo brasi.etro, em 5 de fevereiro de 19'73,
Por ter o Governo brasileiro denunciado a referida Convenção em 1. <, de
uesembro de 1950, através de nota à
Organização dos Estados Americanos,
a Convenção em apreço deixara de vi-

gorar para o Brasil desde 1 de de-

sembro de 1951.

Brasília, 11 de maio de 1973;
152.o da Independência e 85. o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibsqn

eortoea

---

DECRETO N." 72.226 MAIO DE 1973

DE 11 DE

Retifica o artigo 1. o do Decreto número 49.750, de 31 de dezembro de
1960, através do qual foi concedido
ao Governo do Estado de Sergipe
concessão para lavrar calcário no
Município de Laranjeiras, Estado de
Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constdtulção, nos
termos do Decreto-lei n. o 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de MiM
neração), alterado pelo Decreto-Ieí
n.» 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1. o O artigo 1. o, do Decreto
n. o 49.750, de 31 de dezembro de 1960,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica outorgada ao
Governo do Estado de Sergipe
concessão para lavrar -ialcárto
no lugar denominado Mumbaça,
em terrenos de propriedade de
Raimundo de Carvalho Cruz &
Cia. e outros, Distrito e Munlclpio de Laranj eiras, Estado de
Sergipe, numa área de quatrocentos e vinte e sete hectares
vinte e sete ares e cinqüenta
centiares (427,2750 ha.), deltmicada por um polígono irregular,
que tem um vértice a oitenta metros (80m), no rumo verdadeiro
de oito graus sudoeste (3 o SW),
da casa-sede da Fazenda Mumbaça (canto direito da frente) e
os lados a partir desse vert.íce os
seguintes comprimentos e fumos
verdadeiros: três mil metros ...
(3.000m), sul (S); quinhentos e
cinqüenta metros (550ml, oeste
(W); duzentos e cinqüenta metros (250m), norte (N); quatrocentos e vinte e cinco metros ...
(425m), oeste (W); duzentos e
cinqüenta metros (250m) norte
(N); duzentos e vinte _e cinco
metros (225m), oeste (W); duJ
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zentos e cinqüenta metros
(250m), norte (N); setenta e
cinco metros (75m), oeste (W);
quinhentos metros (SOOn}), norte
(N) ;

duzentos

metros

(200m).

oeste (W); quinhentos metros
(500m), norte (N); cento e setenta e cinco metros (175m.!, oeste
(W); quinhentos e cmqüenta
metros (550m), norte (N J; duzentos e vinte metros (220m). oeste
(W); setecentos metros (700m),
norte (N); mil oitocentos e se-

tenta

(E) ,lO

metros

(l.370m),

leste

Art. 2. 0 A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
Livro C - Registro dos Decretos ele
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Mírristéno das
Minas e Energia.
Art. 3. o Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

7.017-44).
Brasília, 11 de maio de 1973;
152. o da Independência e 85. o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.227 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede a Lages Mineração Ltâa., o
direito de lavrar argila bentonítica
no Município de Campina Grande,
Estado da ·Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, nos termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Lages Mineração Ltda , concessão para lavrar
argila bentonítlca em terrenos de propriedade de Antônio Pereira de Almeida no lugar denominado Fazenda
Lages, Distrito de Boa Vista, Munícípio de Campina Grande, Estado da
Paraíba, numa área de duzentos e noventa e oito hectares doze ares e cinqüenta centiares (298,1250 ha}, delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a novecentos e
quarenta metros (940m), no rumo
verdadeiro de cinqüenta e nove graus
trinta minutos nordeste (59°30'NE),

EXECUTIVO

do cruzamento do eixo do Riacho
't'auá com o eixo da estrada carrcçável que corta a área requerida, e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e setenta e cinco metros (175m), oeste (W); cem metros
(100m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), oeste (W), cento e vinte e cinco metros (125m), norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); cento
e vinte e cinco metros (125m), norte
(N); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); cento e vinte e cinco metros
(125m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), oeste (W); cento e vinte e
cinco metros (25), norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W): cento e vinte e cinco metros 025m), norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); cem metros (100m), norte
(N); cinqüenta metros (50m) , oeste
(W) ;
cento e cinqüenta metros
050m), norte (N); cento e setenta e
cinco metros (175m), leste (E); cinqüenta metros (50m), norte (N); cento e setenta e cinco metros (l75m),
leste (E); cinqüenta metros (50m),
norte (N); duzentos metros (200m),
leste (E); cinqüenta metros (50rn),
norte (N); cento e setenta e cinco
metros (l75m) , leste (E); cinqüenta
metros (50m), norte (N); cento e setenta e cinco metros (l75m) , leste
(E); cinqüenta metros (50m), norte
(N); cento e setenta e cinco metros
(175m), leste (E); cinqüenta metros
(ãüm), norte (N); duzentos metros
(200m), leste (E); cinqüenta metros
(50m), norte (N); duzentos metros
(200m), leste (E); cinqüenta metros
(50m), norte (N); cento e setenta e
cinco metros (175m), leste (E); cinqüenta metros (50m), norte (N); cento e setenta e cinco metros (l75m),
leste (E); cinqüenta metros (50m),
norte (N); cento e setenta e cinco
metros 075m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), norte (N); duzentos
metros (200m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), norte (N); cento e setenta e cinco metros (175m), leste
(E); cinqüenta metros (50m), norte
(N); cento e setenta e cinco metros
(175m) , leste (E); cinqüenta metros
(50m), norte (N); cento e setenta e
cinco metros (175m), leste (EJ: cinqüenta metros (50m), norte (N); cem
metros (100m), leste (E); duzentos e
cinqüenta metros (250m), sul (8);
cinqüenta metros (50m), leste (E);
cento e cinqüenta metros (150m) sul
(8); vinte e cinco metros (25m). leste (E); duzentos e vinte e cinco metros (225m), sul (8); cinqüenta me-
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tros (SOm), leste (E); duzentos e ::.etenta e cinco metros (27Sm), sul (8);
cinqüenta metros (SOm), leste tE);
duzentos e vinte e cinco metros
(225m), sul (8); setenta e cinco metros (75m), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); cento e cinqüenta metros (lS0m), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); cento
e cinqüenta metros Clãüm) , oeste
(W); cinqüenta metros (SOm), sul
(8); cento e cinqüenta metros (150rr:.).
oeste (W); cinqüenta metros (50m),
sul (8); cento e cinqüenta metros
U50m), oeste 'W); cinqüenta metros
(50m), sul (8); cento e cinqüenta
metros (150m), oeste (W); cinqüenta
metros (SOm), sul (8); cento e cinqüenta metros U50m), oeste (W);
cinqüenta metros (SOm), sul (8), duzentos e vinte e cinco metros (225m),
oeste (W); setenta e cinco metros
(75m), sul (8); cem metros (füum) ,
oeste (W); setenta e cinco metros
(75m), norte (N); setenta e cinco
metros (7Sm), oeste (W); cento e
cinqüenta metros (150m), norte (N);
setenta e cinco metros (75m}, oeste
(W); cem metros (100m), norte (N);
cento e cinqüenta metros (150m)
oeste (W); cinqüenta metros (50m),
sul (8); setenta e cinco metros
(75m), oeste (W); cinqüenta metros
(SOm), sul (8); cem metros OOOrii).
oeste (W); cinqüenta metros (50m),
sul (8); cem metros (100m), oeste
(W); cinqüenta metros (SOm), sul
(8); cem metros (100m), oeste (W);
cinqüenta metros (SOm), sul (8);
cem metros (100m), oeste (W): emqüenta metros (50m), sul (8)~ cem
metros (100m), oeste (W); cinqüenta
metros (50m), sul (8); cem metros
Clüüm) , oeste (W); cinqüenta metros
(SOm), sul (S); setenta e cinco metros 75m), oeste (W); cinqüenta E1etros (50m), sul (S); cento e vmrc e
cinco metros (125m), oeste (W); cinqüenta metros (50m), sul (S). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, alé-n de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os

tributos devidos à União, em eumprlmentodo disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4 9 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

6.990-64).

Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
~~~

DECRETO N.Q 72.228 MAIO DE 1973

DE 11

nt

Concede a Antunes & em. Lida. o'
direito de lavrar agalmatolito
rw
Município de ltatiauçu, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.c 227, de
28 de fevereleo de 1967 (Código de
Miner-ção) , alterado pelo Decretolei n.v 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada a Antunes
Cia. Ltda. concessão para lavrai'
agalmatolito em terrenos de proprtadade de José Marra Sobrinho e Aurelíano Ferreira de Rezende, no lugar denominado Clementíno, Distrito
e Município de Itatiauçu, Estado de
Minas Gerais, numa área de onze
hectares vinte e quatro ares e vinte
e dois centiares (11,2422 ha.), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e vinte
metros (120m) , no rumo verdadeiro
&
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de setenta e quatro graus trinta minutos sudoeste (7411 ao' SW), do canto sudoeste (SW) da casa de José
Marra Sobrinho e os lados a partir
desse vértíve. os seguintes comnrlmentes e rumos verdadeiros: setenta
e cinco metros (75m) , oeste (w):
quarenta metros (40m), sul (8); se-

tenta e dois metros (72m) , oeste
(W); vinte metros (20m), sul (8):
dois metros e sessenta e três oentímetros (2,631h), oeste (W); sessenta
metros (60m), norte (N); trinta me-

tros

(30m), oeste (W); sessenta e

seis metros (66m) , norte (N), vinte

e quatro metros (24m), oeste (w);
cento e dez metros (110m), norte
(N); vinte e oito metros (28m), oeste (W); cinqüenta e um metros (51
m) , norte (N); vinte e oito metros
(28

leste (E); dez metros (1(1
m) , norte (N); sessenta metros (60
m) ,

m) , leste (E); quinze metros (15 m l

norte (N); setenta e um metros (71
m) , leste (E); trinta metros (30 m) ,
sul (S); trinta metros (30 m) , leste
(E); quarenta
metros (40 m) sul
(S); trezentos e três metros (303' mj •
leste (E); cento e oitenta e dois metros (182 m) . sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração. além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão.
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
n.c 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.c 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessíonáríc fica
obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União,
em cumprimento do disposto no Deereto-lei n.c 1.038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66, do C6di~
go
de Mineração.
Art. 4.9 ill:, propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

EXECUTIVO

Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que selá
transcrito no Livro C - Registro doa
Decretos de Lavra, do Departamen..
to Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conte árto.
(DNPM-2 .083-66).

Brasilia, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 72.229, UE
MAIO DE 1973

11

DE

Concede à Companhia Industrial ele
Salgado - CISA o direito de lav-mr
água mineral no Município de Salgado, Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Const.ítutção,
nos termos do Decreto-lei r." 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Cóotgo «e
Míneracão), alterado pelo Decreto-lei
n." 3lü, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Campa.
nhia Industrial de Salgado - CISA
concessão para lavrar água mineral
em terrenos de propriedade do Estado de Sergipe e da Prefeitura Municipal de Salgado no lugar denomlnauo
Balneário de Salgado, Distrrtc e
Municipio de Salgado, Estado de Sergipe, numa área de um nectare um
are e sessenta e dois centiares
(l,0162ha), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a duzentos e onze metros (211ml, no rumo
verdadeiro -de cinqüenta e dois graus
sudoeste (52°SW), da' esquina frontal
noroeste (NW) da Igreja Matriz da
cidade de Salgado e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta
e quatro metros e cinqüenta centímetros (74,50m), sul (S); cento c vinte
e um metros (121m), oeste (W); oitenta e nove metros e cinqüenta centímetros (89,50m), norte (N); setenta e seis metros e cinqüenta centímetros (76,50m), leste (E); quinze metros (15 mj, sul (8) ; qua-
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renta e quatro metros e cinqüenta
centímetros (44,50m), leste (E). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Oódígc de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco . Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.7:::6, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.s 3, de 3ü de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres I)Ú blícos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreta-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 196Ç;l.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e l3ô, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, "1-1. forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1\;-vogadas as disposições em contrário.
\DNPM -

803.205-69).

Brasília, 11 de maio de 1973;
15.2° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 72.230
MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à Sociedade Bxtratínà Santa
Fé Lida. o direito de lavrar argila
benumitica no Município de Trememoe. Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição

EXECUTIVO

185

nos termos do Decreto-lei n.> 227, de
~8 de fevereiro de 1967 (Código de M.ineraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
n. ° 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada à Sociedade Extrativa Santa Fé Ltda. .oncessão para lavrar argila bentonítíca em
terrenos de SUa propriedade ~10 lugar
denominado Padre Eterno, Dtstrrto e
Município de Tremembé, Estado de
São Paulo, numa área de setenta nectares nove ares e dezoito centíares
(70,0918 ha.), delimitada por um pongono irregular, que tem um vértice
a mil e noventa e cinco metros
.
(1. 095m), no rumo verdadeiro ãc treze graus dez minutos nordes'e
.
(13. o 10'N E ) da torre do Santuário de
Bom Jesus, Igreja Matriz de 'Prememré e os lados a partir desse .erttcc, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e noventa e à01~
metros e cinqüenta centímetros . . ..
l293,50m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), este (E); sessenta e dois
metros e cinqüenta centímetros
.
(62,50m), norte (N); oitenta (> Quatro
metros (34m), este (E);· cento c vinte
e cinco metros (l25m), norte C~);
quarenta e um metros (41mJ, foste
,~); sessenta e dois metros e cmqüenta centimetros (62,50m), norte (N);
cem metros (Iüüm), este (E); trinta
metros (30m), norte (N); duzentos e
cinqüenta metros (250m). este (Fi);
oitenta metros (30m), sul (8); trezentos e trinta e sete metros e vinte umrímetros (337,20m), este (E); trinta c
oito metros (33m), sete graus ouatorze minutos sudoeste (7. °14'8Vil): setenta e quatro metros (74m). oitenta
e dois graus dezesseis minut-os sudeste
(82. °16'8E); oitenta e seis metros e
cítenta centímetros (86,80m I, sete
graus trinta e nove minutos nordeste
(7. °39'NE) : sete metros e setenta
centímetros (7,70m), este (E); cinqüenta metros (50m), sul (S); setenta e cinco metros (75m), este (E);
sessenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (62,50m), sul (8); sel't>,·,_
ta e cinco metros (75m), este (E);
cinqüenta metros (50m). sul (8); oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (87,50m), este (E); oitenta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(8í,50m), sul (S); cento e oitenta e
sete metros e cinqüenta centímetros
(187.50m), este (E); sessenta e dois
metros e cinqüenta centímetros .....
(62,50m), sul (S); cinqüenta metros
rôüm) , oeste (W); oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros
.
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C87,50m), sul (8); cinqüenta metros
(SOm), oeste (W); oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros
.
(87,50m), sul (8); cinqüenta metros
(SOm), oeste (W); oitenta e sete metros e cinqüenta centímetros (8750m),
sul (8); cento e vinte e cinco metros
(125m), oeste (W); trinta e sete metros e cinqüenta centímetros (37.50m),
sul (8); cento e cinqüenta metros ...
U50m), oeste (W); vinte e cinco me-

Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
\ f1NPM - 813.811-69).
Brasília, 11 de maio de 1973;
152. o da Independência e 85. o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

tros (25m), sul (8); cento e doze me-

tros e cinqüenta centímetros
.
(112,50m), oeste (W); vinte e cinco
metros (25m), sul (8); trezentos e doze metros e cinqüenta centímetros ...
(312,50m), oeste (W); quarenta e dois
metros e cinqüenta centímetros .....
(42,SOm), norte (N); duzentos metros
(200m), oeste (W); trinta e dois metros e cinqüenta centimetros raaõomi.
norte (N); cento e cinqüenta metros
(150m), oeste (W); cinqüenta e sete
metros e cinqüenta centímetros
.
(57,50m), norte (N); cento e setenta
e cinco metros (175m), oeste (W,.
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artígoa 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fjca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1962. e da
Resolução n . o 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2. o O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro 'te 1969.
Art. 3. o Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca')1.l nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Míneraçáo.
Art. 5. o A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

DECRETO N.> 72.231 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à Empresa de Mineração Recreio t.taa, o direito de lavrar feldspato, quartzo e mica no Município
de São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.» 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de MIneração), alterado pelo Decreto-Jet
TI. O 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1. o Fica outorgada à rõmpresa
de Mineração Recreio Ltda. concessão para lavrar feldspato, quartzo e
mica em terrenos de propriedade de
José Custódio de Azevedo e Silva no
lugar denominado Sítio Recreio, Distrito de Ipiiba, Municipio de S5,o G0nçalo, Estado do Rio de Janeiro, numa
área de quatorze hectares vinte e dois
ares e sessenta e um centiares ....
(14,2271 ha.) , delimitada por um porígono irregular, que tem um vértice
a cento e noventa e sete metros e
cinqüenta centímetros (197,50m), no
rumo verdadeiro de quatorze graus
quarenta e cinco minutos noroeste
C14945'NW), do canto da ponte sobre o Rio Ipiabas na estrada que dá
acesso a Ipiaba e os lados a partir
desse vértice, Os seguintes comprlmentes e rumos verdadeiros: duzentos metros (260m), leste (E); quarenta metros (40m), sul
(S); cem
metros (100m), leste (E); vinte metros (20m), sul (S); setenta metros
(70m) , leste (E); trinta metros e
cinqüenta centímetros (30,5'Om), norte (N); quarenta e cinco metros
(45m) , leste (E); trinta metros ...
(30m), norte (N), quarenta e cinco
metros (45m). leste (E); trinta metros (30m). norte (N);
cinqüenta.
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metros (50m) , leste (E); trinta metros (30m), norte (N); cinqüenta e
quatro metros e cinqüenta centímetros (54,50m), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); quarenta e
cinco metros (45m) , leste (E); trinta e cinco metros (35m), norte (N);
quarenta e cinco metros (45m), oeste
(W), vinte metros (20m), norte (N);
trinta metros (30m), oeste (W); doze
metros e cinqüenta centímetros '"
02,50m), norte (N); vinte e quatro
metros e cinqüenta centímetros '.,
(24,50m), oeste (W); dez metros _.'
GOm), norte (N); quarenta metros
(40m) , oeste (W); dezoito metros .. ,
(Lêrn) , norte (N); quarenta metros
(40m), oeste (W); quinze metro:'> .. '
(Iõm) , norte (N); quarenta metros
(40m) , oeste (W), vinte metros ...
(20m), norte (N); quarenta metros
(40m) , oeste (W); quinze metros .. '
Clõm) , norte (N); vinte metros ...
(20m), oeste (W); dez metros (10m),
norte (N); oitenta metros
(80m),
oeste (W); trinta
metros
(30m) ,
norte (N); oitenta metros
(SOm),
cinco metros
oeste (W); trinta e
(35m), norte (N);
sessenta e sete
metros (67m) , oeste (W); vinte e
nove metros (29m), norte (N); setenta metros (80m), oeste (W); cento
e setenta metros 070m), sul (S);
trinta e três
metros (33m), oeste
(W) ; _ cento e setenta metros ....
070m), sul (S). Esta concessão é
outorgada mediante
as condições
constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
Esta Concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro (je
1963, e da Resolução nc 3, de SO de
abrir de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 21? O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no -Decreto-Ieí
nc. 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para.
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos arts. 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 AJ5 propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo .e

subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59, do Código de Mineração.
Art. S9A concessão de lavra terá
por título este decreto, que
está
transcrito no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
ért. 69 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(IlNPTh<-3.536-fi4) •
Brasília, 11 de maio de 1973; 152~
da Independência e 85Çl da República.
EMíLIO G. MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

NO;>

72.232
1973

DE

11

DE

MAIO DE

Concede à Empresa de Mineração
Joseph: Nigri Ltda., o direito de
lavrar caulim no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
ris 318, de 14 de março de 1967, decr-eta;

Art. I!? Fica outorgada à Empresa
de Mineração .Ioseph Nígri Limitada
concessão para lavrar cauhm em terrenos de propriedade de Pedro R.
Christe e Joseph Nigri no lugar denominado Parelheiros, Distrito de
Parelheiros, Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, numa área
de dezesseis hectares setenta e oito
ares e quarenta centiares (16,7840
ha.), delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a quinhentos e vinte e nove metros e cln~
qüenta centímetros (529,50m), no
rumo verdadeiro de onez graus dez
minutos sudoeste (l19 lO' SW), do
marco quilométrico trinta e oito
(Km 38) da E-strada de Rodagem
Parelheíros - Engenheiro Marsilac e
os lados a partir desse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta e um
metros (371m), leste (E); trezentos e
noventa e quatro metros (394m), sul
(8); quatrocentos e trinta e um metros (431m), oeste

(W); duzentos e

quarenta metros (240m), norte (N);

treze metros (13m), oeste (W); oi-

tenta e seis metros (36m), norte
(N) ; dezoito metros (tsm) , leste
(E); nove metros (9m), norte (N);
dezoito metros (18m), leste (E); nove
metros rsun, norte (N); dezessete
metros (17m), leste (E); oi-to metros
(Bm) , norte (N); vinte metros (20m),

leste (E); quarenta e dois metros
(42m), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.

Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução no 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos. devidos à União,
em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos arts. 65 e 66,
do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59, do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por titulo este decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 69 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM

~

9.914-66).

Brasília, 11 de maio de 1973;
152, da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.233
MAIO DE

DE

11

DE

1973

Concede à Somine - Sociedade Mineradora do Nordeste Ltda., o direito
de lavrar talco no Município de
Casa Nova, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo at, item IrI, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
23 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Somíne Sociedade Mineradora do Nordeste
Ltda. concessão para lavrar talco
em terrenos de propriedade de José
Marques Ferreira e outros do lugar
denornínado Fazenda Cacimba, Distrito e MUnicípio de Casa Nova, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 ha), delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a mil cento e sessenta metros
(1. 160m), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e nove graus sudoeste (599
SW), do canto sudoeste (SW), da
casa do Sr. José Marques Ferreira
(Fazenda Cacimba) e os lados divergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinco mil metros (5.0DOm), oeste
(W); mil metros (l.{I(}Om), sul (S).
Esta conc-essão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste deereto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nú-
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mero 51:126, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução no 3, doe 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nv 1.038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 3" se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma. dos arts , 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para nns de lavra, na forma
do art. 59, do Código doe Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este decreto, que será
transcrito no Livro C Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM) -

802.823-68).

Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.234 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à CIPLAN Indústria e
Comércio de Produtos Calcários e
de Mármore S.A. o direito de lavrar calcário e âotomita, no Distrito Federal.

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o artigo. 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mâneração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à CIPLAN
- Indústria e Comércio de Produtos
Calcários e de Mármore S. A. concessão para lavrar calcário e dolormta, em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Fazenda QueimaLençol, no Distrito Federal, numa

área de trinta e cinco hectares quarenta e quatro ares e seis centiares
(35,4406 ha) , delimitada por um retângulo que tem um vértice a mil
quatrocentos e quarenta e um metros
(1. 441m), no rumo verdadeiro de setenta e cinco graus e vinte e sete minutos noroeste (75927'NW), da confluência dos ribeirões Lobeíral e
Queima-Lençol e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: selscentos e trinta e quatro metros (634m),
sul (S); quinhentos e cinqüenta e
nove metros (559m), oeste (W); seiscentos e trinta e quatro metros
(634m), norte (N); quinhentas e cinqüenta e nove metros (559m), este
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
arts. 44 e 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos arts. 65 e 66, do Código
de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

803.762-68).

Brasília, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N.o 72.235
MAto DE

DE

11

DE

1973

Concede à Cia. de Cimento Poruand
Rio Branco o direito de lavrar cczcárie dolomítico ao Município de
Píaruútina, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar"
tigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (CÓdIgO de

Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí
número 318, de 14 de março de 19"6'/,
decreta:
Arb. 1.0 Fica outorgada à ela. ce
Cimento Portland Rio Branco concessão para lavrar calcário dolomitrcc
e dolomíto em terrenos de proprjedade
dos herdeiros de Virlato Castro Filho,
Benedito de Souza, Nady Hamú e OU~
troa no lugar denominado Fazenda
Mozondc, Distrito de São Gabriel de

Goiás, Município de Planaltdna, ~
tado de Goiás, numa área de trezentos e vinte e quatro hectares (324 na.i,
delimitada por um quadrado, que tem
um vértdce a quatrocentos e doze metros e vinte centímetros (412,20m), no
rumo verdadeiro de setenta e etnce
graus cínquenta e oito minutos sudeste (75°58'SE), da confluência ao
Córrego dos Castres com o Rio Maranhão e os lados divergentes desse
vértice, OS seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e oltocentoa
metros (1.800m), oeste (W); mil e
oitocentos metros (1.800m), norte
(N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes doe
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste De..
ereto.
Parágrafo único. Esta concessüe
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
de abril de 1965, da Comissão Nacronal de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrr..
gado a recolher aos cofres púbücoa
08 tributos devidos à União, em cumprrmento do disposto no Decreto-Iel
número 1. 038, de 21 de outubro da
1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do C6~
digo de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na. forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
per título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrárío ,
(DNPM número 812.854-68).
Brasília, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnwr

DECRETO

N.o

MAIO

72.236 DE 1973

DE 11 DE

Concede à Companhia Brasileira .de
Alumínio - CBA o direito de lavrar
bauxita no Município de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.e 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgado à Compa .
nhia Brasileira de Alumínio - CEA
concessão para lavrar bauxita em
terrenos de propriedade de Haroldo
Affonso Junqueira no lugar denominado Campo dos Carneiros, Distrito e
Munícípío de poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e seis hectares e setenta e
Um ares (406,71 ha}, delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a quatrocentos e trinta metros e dezenove centímetros (430,19m),
no rumo verdadeiro de setenta e sete
graus quarenta e seis minutos sudeste
(77°46' SE), do quilômetro sessenta
e oito (Km 68) da Estrada de Ferro
Mogiana no trecho Poças de CaldasAgua da Prata e os lados a partir
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desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e
oitenta e cinco metros (785m), leste
(E)' duzentos e cinco metros (205m),
norte (N); mil novecentos e oitenta
e sete metros (1. 987m), leste (E);
quinhentos e noventa e três metros
(593m), sul (8); duzentos e quarenta
metros (240m), leste (E); quatrocentos e dez metros (410m), sul (8);
cento e doze metros (112m), oeste
(W)· cento e cinqüenta e sete metros
(157m), sul (8); mil e setenta e nove
metros (1. 079m), oeste (W); cento e
noventa metros (l90m) , norte (N);
duzentos e setenta e três metros ....
(273m), oeste (W); quatrocentos e dezoito metros (418m), sul (8); cento
e oitenta e cinco metros (185m), oeste (W); trezentos e seis metros ....
(306m), sul (8); cento e quarenta e
seis metros (146m), oeste (W); trezentos e noventa e um metros (391m),
sul (S); quinhentos e quarenta e sete
metros (547m), oeste (W); cento e
noventa metros (190m), sul (8); trezentos e quarenta e oito metros
(348m), oeste (W); mil trezentos e
vinte e sete metros (1.327m), norte
(N); trezentos e vinte e dois metros
(322m), oeste (W); setecentos e quarenta e três metros (743m), norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.v 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos sofres públicos 1)5
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n,s 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será

transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-2. 008-67).

Brasília, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. Mánrcr
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N," 72.237 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à Mineração Perobas Ltda. o
direito de lavrar grafita no Municipio de São Francisco de Oliveira,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Perobas Ltda. concessão para Iavrar grafita em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Fazenda Perobas, Distrito e Município
de São Francisco de Oliveira, Estado
de Minas Gerais, numa área de quarenta e cinco hectares dezessete ares
e treze centíares (45,1713 ha}, delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a duzentos e sessenta
e seis metros (266m), no rumo verdadeiro de oitenta e sete graus nordeste
(870 NE), da confluência do Córrego
da Peroba, com a Grata do Rancho
Queimado e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e quinze
metros (115m). este (E); setenta metros (70m), sul (8); dezesseis metros
(16m), este (E); duzentos metros
(200m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), este (E); cinqüenta metros
(50m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), este (E); trinta e cinco metros (35m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), este (E); setenta e cinco metros (75m), sul (8); cinqüenta metros
(50m). este (E); cinqüenta metros

ATOS DO PODER EXECUTIVO

192

(BOm), sul

(S); cinqüenta

metros

(BOm). este (E); cinqüenta metros
(50m), sul (S); duzentos e cinqüenta
metros (250m), este (E); cem metros
(100m), norte (N);

quarenta metros

(40m), este (E); cem metros (lODm),

norte (N); quarenta metros (40m),
este (E); duzentos e cinqüenta metros
(250m), norte

(N);

trinta

metros

(30m) oeste (W); quatrocentos me-

Art . 6.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM. 5.659-60).

Brasília, 11 de maio de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República,
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

tros (400m), norte (N); quinhentos e

quarenta metros C540m), oeste
cinqüenta

metros

rwi.

(SOm), sul (8);

trinta metros (30m), oeste (W); cínqüenta metros (SOm), sul (8); trinta

DECRETO N9 72.238 MAIO DE 1973

DE

11

DE

metros (30m), oeste (W); cinqüenta
metros (SOm), sul (8); trinta metros

(30m), oeste (W); setenta e sete me-

tros (77m), sul (8); cinqüenta e um

metros (5Im), oeste (W); noventa e
três metros (93m), sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução TI,O 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lef
n.s 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Retifica o artigo 19, do Decreto
n 9 54.917, de 4 de novembro de
1964.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere 9
artigo 81, item III. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. I? O artigo 19, do Decreto
nc 54.917, de 4 de novembro de 1964,
passa a vigorar com a seguinte redaçâo:
IIArt. I? Fica outorgada a João
Gobbo Sobrinho concessão para
lavrar calcário no lugar denominado Fazenda São Vicente, em
terrenos de sua propriedade, Distrito E" Município de Taguaí, Estado de São Paulo, numa área de
duzentos e setenta e quatro hectares e trinta e nove ares (274,39
ha) , delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice na
confluência dos córregos Grande
e Caieíra e os lados a partir. desse
vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: mil duzentos
e quarenta e um metros e sessenta
centímetros 0.241,60 m) , quarenta graus cinqüenta e nove minutos sudeste (409 59' SE); seiscentos metros (600 m) , trinta
graus cinqüenta e um minutos
sudeste (30l? 51' SE); mil metros
0.000 m) , cinqüenta e nove graus
nove minutos nordeste (599 09'
NE); quatrocentos e quarenta
metros (440 m) , trinta graus cinqüenta e um minutos noroeste
(309 51' NW); dois mil oitocentos
e quarenta metros (2.840 m) , quarenta e dois graus vinte e um mí-
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nutos noroeste (429 21' NW) ; oitocentos e trinta e cinco metros
(835 m) , vinte e oito graus trinta
minutos sudoeste (289 30' SW);
novecentos e oitenta e cinco metros (985 m) , trtnta e cinco graus
sudeste (359 SE)".
Art. 29 A retificação de que trata

o artigo anterior será transcrita no
Livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral. do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-604-58) .

Brasflla, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.239 MAIo DE 1973

DE 11 DE

Concede à Itobira Agro-Industrial
S. A. o direito de lavrar mármore
e calcíta no Município de Cachoeira
do Itapemirim, Estado do Espírito
Sente,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração). alterada pelo Decreto-lei
.n'' 318, de 14 de
março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Itabira
Agro-Industrial S. A. concessão para
iavrar mármore e cal cita em terrenos
de propriedade de Mário Oliveira Borges no lugar denominado Alto do Motêdo. Distrito de rteoca, Município de
Cachoeiro do Itapemirim, Estado do
'Espírtto Santo, numa área de cuatro
hectares oitenta e cinco ares e setenta
·e cinco centíares (4.8575. ha.) , delimi'tada por um polígono irregular que
-tem um vértice a mil trezentos e quarenta metros (1.340 m) , no rumo ver.,
-dadeíro de vinte e cinco graus quarenta e três minutos sudeste (259 43'
~SE), da confluência dos córregos das
Pedras e Macaco e os lados a partir
.oesse vértice, OS seguintes comprt-
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mentos e rumos verdadeiros: dez metros (10 m) , leste (E); dez metros
(lO rm , norte (N); quarenta metros
(40 m) , leste (E); cinqüenta metros
(50 fi), norte (N): sessenta metros
(60 m) , leste (E); cinqüenta metros
(50 m) , norte (N); cinqüenta metros
(50 mj , leste (E); quarenta e cinco
metros (45 m) . norte (N); cinqüenta
metros (50 m) , leste (E); cinqüenta
metros (50 m) , norte N); cinqüenta
m-etros (50 m) , leste (E); cinqüenta
metros (50 m) , norte (N); vinte metros (20 m) leste (E): quinze metros
(15 m) , norte (N); trinta metros
(30 m) . leste (E); vinte e CInCO metros (25 m) , sul (S); dez metros
(tü
m) ,
leste (E): vinte metros
(20 m) . sul (8) ; quinze metros 05 mr ,
leste (E); quinze metros (15 m) , sul
(8); quarenta metros (40 m) • leste
(E) ;, vinte metros (20 m) , sul (S);
quinze metros (15 m) , leste (E); quarenta metros (40 m) , sul (S); querer-ta P. cinco metros (45 mj . oeste
(w); trinta e cinco metros (35 m) ,
sul (8): cinqüenta metros (50 m) ,
oeste (W); quarenta metros (40 m) ,
sul (S): cinqüenta metros (50 m) ,
oeste (W); quarenta metros (40 rru ,
sul (S); quarenta e cinco metros
(45 m) , oeste (W); quarenta metros
(40 m) , sul (S): ctncüenta metros
(50 m) oeste (W); quarenta metros
(40 m)", sul (S); quarenta e cinco
metros (4!l mt oeste (W); cuarerrta
metros (40 m) , sul (S); cinqüenta
e cinco metros (55 m) , oeste (W):
vinte metros (20 m) , norte (N) :
quinze metros (15 m) , oeste (w):
ouarenta p cinco metros (45 mt . norte
(N); trinta e cinco metros (35 m) ,
oeste (W); vinte metros (20 m) . norte
(N). Esta conce.ssâo é- outorsrada mediante as condições constantes dos
e rtácos 114, 47 e suas alíneas e 51 do
Côdieo de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código. não expressamente mencionadas neste D~
ereto.
Parágrafo único
Esta concessão
fica sujeita às esttpulacões do Reaulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrlgado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
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Art. 3Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessâo para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Prcducâo Mineral,
Ministério das Minas e Energia.

do

Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM nc 6.127-62).
Brasília, 11 de maio de 1973:
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICT

Antônto Dias Leite JúniOr

DECRETO N9 72.240 _
MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à Mzneração Nossa Senhora
da Conceição o direito de lavrar
amianto no Município de Pilar de
Goiás, Estado de GOiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituíçâo,
nos termos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mírreraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967.
decreta:
Art. 19 Fica. outorgada à Mineração
NOSSa Senhora da Conceição concessão para lavrar amianto em terrenos
de propriedade de José Ribeiro, no
lugar denominado Fazenda Caracol ou
Baixa da Serra, Distrito e Município
de Pilar de Goiás, Estado de Goiás,
numa área de cento e vinte e um
hectares e setenta e cinco ares (121,75
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a duzentos
e cinqüenta e um metros e vinte e
cinco centímetros (251.2'5 m) , no rumo
verdadeiro de cinco graus quarenta
e três minutos sudoeste (59 43,' SW).
da barra do córrego das Figuras no
rio 'I'ucambíra e Os lados: a partir

desse. vértice, os seguintes comprfmentos e rumos verdadeiros: cento e
vinte e cinco metros (125 m) , oeste
(W); cinqüenta metros (50 m) , sul
(S); cento e cinqüenta metros U50
m) • oeste
(W); cinqüenta metros
(50 m) , sul (S); cento e cinqüenta
metros 050 m) , oeste (W); cinqüenta
metros (50 m) , sul tS); cento e cinqüenta metros (150 m) , oeste (w);
cinqüenta metros (50 m) , sul (S);
cento e cinqüenta metros (150 m) ,
oeste (W); cinqüenta metros (50 m) ,
sul (S); cento e vinte e cinco metros
(125 m) , oeste (W); cem metros
(100 m) . sul (S); cem metros 000 m'i,
ceste (W); cem metros (100 m) . sul
(8); cem metros (100 m) . oeste (W):
cem metros (100 m) , sul (8); cem
metros 000 m) , oeste (W); duzentos
metros (200 m) , sul (S); cento·('l
setenta e cinco metros (175 m) , este
(E); cinqüenta metros (50 m) , sul
(S);
duzentos e cinqüenta metros
(250 m) , este (E); cem metros ooo
m) , sul
(S); duzentos e cinqüenta
metros (250 m) , este (E); cem metros
(100 m) , sul (S); trezentos metros
(300 m) , este (E); cem metros noo
m) , sul (S): duzentos e cinqüenta
metros (250 rm , este (E); cem metros
000 m) , sul (S); duzentos e cinqüenta metros (250 m) , este (E); cem
metros (l00 m) , sul (S); seiscentos
metros (600 m) , este (E); cem metros (100 m) norte (N); cem metros
000 m) , oeste (W) ; cem metros
000 rn) , norte (N); cem metros UOO
mr, oeste (W); cem metros (100 m) ,
norte (N); cento e vinte e cinco metros (125 m) , oeste (W); cem metros
ClOO m) , norte (N); cem metros 000'
m) , oeste (W): cem metros (100 In).
norte (N); cem metros (100 m) , oeste
(W); cem metros (100 m) , norte (N);
cento e vinte e cinco metros (125m),
oeste (W); cem metros (tüürm , norte
(N), cem metros (lODm) oeste (W);
cem metros (100m), norte (N); cem
metros (100m), oeste (W); cem metros.
(100 m) , norte (N); setenta e cinco
metros (75 fi), oeste CW); quatrocentos metros (400 m) , norte CN}.
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código (lu
Mineração, além de outras constant'25
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro' de
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1 ~ n Ç 3, de 30 de
1963, e da Reso uçao íssâo Nacional
abril de 1965, da. õorm

de Energia Nuclear.
Art 2Q O cone2ssionário fic.a obrl.
ofres públicos, na
gado a recon~er aos r~butos devidos à
forma da leí, os. t
to do disposto
União, em c~mpnmen8 de 21 de out uno Decreto-Ieí n'' 1.03 ,
bro de 1969.
não
A r t . a» S e _o concessi~::márJo
d
obrígaçoes que
cumprir. qualquer
conc~ssão para
se lhe Incumbem,
duca ou nula
lavrai' será declara~a ca 65 e 66 dó
na forma dos artigos
,
Código de Mineração.
Art 4Q As propriedades vizinhas
c servidões de solo e
- . .. t
es t ao sUJeI as .= e lavra na forma
subsolo para nras ,d.
de Mineração.
do artigo 59, do CO~lgO
Art 50 A concessão de lavra teráá
..
te Decreto que ser
par título es ~
'istro d03
transcrito no Livro ~ -D~:rtamento
Decretos de Lavra, 9 Mineral do
Nacional da Pl'?,duÇao ner ia '
Ministério das IVIlllaE e E
g .
ereto entrará em
blicação, revo. Art. 6Q Este De
VIgor na data de ~~a em contrário.
ganas as diSpOSIÇO€':'
"DNPM ne 7.299-63).
de 1973;
Brasília. 11 de. m.aio
35? da
1529 da Independenela e
República.
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À
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EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio tuas L eite Júnior

DECRETO N." 72.241 MAIO DE 1973

DE

11

DE

.
anhia de Cimento
Concede a Co.ml!
de lavrar cczceSalvador o cfz!e~to d São Francisco
rio no Mumczpzo e
.
do Conde, Estado da Bahza.

.

República, usando
a lhe confere o artdda atribuição que
constituição, nos
go 81, item lII, da . n- 227 ele 28
termos do Decreto-leI Código' de 1\1':..
de fevereiro de 1967 l~ Decreto-lei.
neração) , alterado P~ço de 1967, den- 318, de 14 de ma
ereta:
.
outorgada 'i. Campa~rt. 1° l:"lCa
alvador ('"{JDcesS3,O
nhia de CImeD't<? !3 em águas terrípara lavrar calcarIa
submarill8., no
tortaís da pl.atafOr~~ía de rodos C3
lugar den9ml.nado Município de São
Santos, DIstnto e
O Presidente

d

Francisco do Conde, Estado da Bar

hia, numa área de quinhentos hecta-

res (500 ha.) , delimitada por um re.
tângulo, que tem um vértice a mil
duzentos e clnquenta metros (1.250
m) ,
no rumo verdadeiro de vinte
graus noroeste (20° NW), do tarolete
LPB, nos recifes Saubara e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: doia
mil e quinhentos metros (2 5DO m),
Sul (S): dois mil metros (2.CCO m).
este (E); dois mil e quinhentos metros (2.500 m) , norte (N); dois mil
metros (2.000 m) , oeste (Wl. Esta
concessão é outorgada mediante aa
condições constantes dos artigos 44,
1J:7 e suas alíneas, e 51 do Código de
Mineração, além de outras nonstantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
rica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n.v 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrfgado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n- 1.038, de 21 de
outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓrügo de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Miner3.ção.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por
título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 13.583-67l.
Brasília, 11 de maio ele 1973,
152°
da Independência e B5° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO N9 72.242 - DE 11 DE
MAIO DE 1973
Concede à Mineração Ferreira Ltâc,
o direito de lavrar água mineral no
Municipio de Palmares Paulista,
Estado de São Paulo.

o

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nc 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n 9 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração
Ferreira Ltda. concessão para lavrar
água mineral em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Fazenda Santo Antônio, Distrito e Muníctpio de Palmares paulista, Estado
de São Paulo, numa área de dez hectares, três ares e vinte e cinco centiares (10,0325 ha) , delimitada por
um polígono Irregular, que tem um
vértice a seiscentos e trinta e dois
metros (632 m) , no rumo verdadeiro
de quarenta e seis graus sudoeste (46Q
SE) do canto nordeste (NE) da Igreja Nossa senhora da Conceição e os
lados a partir desse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros (100 m) , sul
(S); cem metros (lOO m) , este (E);
duzentos e sessenta metros (260 m) ,
sul (S); setenta e dois metros (72m).
este (E); cinqüenta metros (50 m) ,
sul (S); duzentos e dezoito metros
(218 m) , este (E): cento e cinqüenta
metros (150 rol. norte( N); quarenta
metros (40 m) , oeste (W); oitenta e
cinco metros (85 m) , norte (N); cinqüenta e cinco metros (55 rm , neste
(W); oitenta. e cinco metros (85 m) ,
norte (N); cinqüenta e cinco metros
(55 m) , oeste (W); noventa metros
(90 m) , norte (N); duzentos e quarenta metros (240 m) , oeste (W).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código. não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução no 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

Art. 29 O concesslonárfo fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí
ne 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vízínhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

1. 339-57) .

Brasília, 11 de maio de 1973;
152." da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnio1

---

DECRETO N9 72.243 - DE 11 DE
MAIO DE 1973
Concede à Cimento Santa Rita S. A.
o direito de lavra-r calcário, no Município de Guapiara, Estado de São
Paulo.
o

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
nos t-ermos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração). alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1'{ Fica. outorgada à Cimento
Santa Rita S. A. concessão para
lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade nos lugares denominados
Agua Fria, Pianos, Elias e Cravos, Distrito e Município de GuapíaraçEstadc
de São Paulo, numa área de duzentos
e setenta e sete hectares cinqüenta
e cinco ares e doze ceretdares (277,5512
ha) , delimitada por um polígono írregular, que tem um vértice a mil tre-
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zentos e dois metros (1. 302 m) , no
rumo verdadeiro de setenta e um
graus trinta e sete minutos nordeste
C71'? 37' NE) da confluência do Ribeirão Água Fria com o Ri beirâo do
Elias e os lados a partir desse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e doze metros
t212 m) , norte (N); quatrocentos (1
oitenta metros (480 m) , oeste (w);
cento e oitenta metros (180 m! , norte
(N); cento p. quatro metros (104 m) ,
oeste (W)· cento e vinte metros
(120 m) , norte (N); duzentos e quarenta metros (240 m) , oeste (w);
duzentos e quarenta metros (240 mi ,
norte (N); oitocentos e doze metros
(812 m) , oeste (W); cento e sessenta
metros 060 m) , norte (N); trezentas
e vinte metros (320 m) , leste (E);
duzentos e noventa e quatro metros
(294 m) , norte (N); cento e sessenta
metros 060 m) , leste (E); cento e
noventa e um metros (191 m) , norte
(N) ; cento e sessenta metros (160 mi ,
teste (E)' cento e quarenta metros
(140 mr . ~Ul (S); cento e vmte e oito
metros (128 m) . leste (E); cento e
dois metros 002 m) . norte (N); cento
e cinqüenta e dois metros <152 m) ,
leste (E); duzentos metros (2UU rrn .
norte (N); oitenta metros (80 m) ,
leste (E)' cento e vinte e um metros
(121 m),' norte (N): mil trezentos e
noventa e oito metros (1. 398 mi , leste
(E);
setecentos e noventa e alto
metros (798 m) . sul (8); cento e sessenta metros (160 m) , teste (E); quatrocentos e quatorze metros (414 m) .
sul (8); cento e sessenta metros
(160 mi , oeste (w); quatrocentos e
Quarenta metros (440 rn) , sul U3);
cento e vinte e oito metros (128 m) ,
oeste (W): cento e vinte metros
(120 m) • sul (S) ; quatrocentos e trinta
e dois metros (432 m) . oeste (w);
noventa e dois metros (92 m) • norte
(N)' duzentos e dois metros (202 m) .
oest~ (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições conjstantes dos artigos 44. 47 e suas.. alíneas,
e 51, do Código de Mlneraçao, alem
de outras constantes do mesJ?o Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. gsta concessão
fica sujeita as estipulaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726 de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, .de 3~ de
abril de 1965. da comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2'? O conc'êssionário f.1ca: obrlgauo a recolher aOS corres públicos os
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tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgaçôes que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66, dó
Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vízlnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsol<? para ftrzs de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
mNPM -

9.584-66) .

Brasília, 11 de maio de 1973;
152.9 da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

72.244 1973

DE

11

DE

MAIO DE

Retifica o artigo 19, do Decreto número 49.036, de 5 de outubro de
1960.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nc 227. de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mlrreraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 O artigo 19, do Decreto
no 49.036, de 5 de outubro de 1960,
passa a vigorar com a seauínte redação:
"Art. 19 Fica outorgada a
ITASIL - Extração de Minérios
Ltda. concessão para lavrar
quartzito no lugar denominado
Ataque, em terrenos de SUa propriedade, Distrito e Município de
Delfim Moreira, Estado de Minas
Gerais, em duas áreas perfazendo
o total de oitenta e cinco hectares
oitenta e três ares e oitenta cen-
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tiares (85,8380 ha) , e que assim
se definem: a primeira (li!-) com
quarenta e sete hectares noventa
e oito ares e cinqüenta centíares
(47,9850 ha) . delimitada por um

polígono Irregular, que tem um
vértice a mil duzentos e cinqüenta
e sete metros (1.257 m) , no rumo
verdadeiro de quarenta e oito
graus quarenta e nove minutos
sudoeste (48'" 49' SW), do cante
sudeste (SE) do prédio do Posto

Fiscal de "Barreira" na Rodovia
Estratégica do Mtnistérto do Exércrto, que liga Delfim Moreira a
Lorena (8. P .) e Os lados a partil' desse vértice. os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíTOS: mil cento e setenta metros
Ü .170 m) , trinta e cinco graus
vmte e cinco minutos sudeste
(359 25' SE); cento e dez metros
(110 m) , setenta e seis graus quarenta e cinco minutos nordeste
(76 9 45' NE); duzentos e quarenta
e dois metros (242 rm , onze graus
quarenta minutos noroeste (11940'
NW); oitenta e sete metros (87
m) , cinqüenta. e dois graus vinte
minutos nordeste (529 20' NE):
duzentos e sessenta metros (260m),
oitenta e dois graus dez minutos
nordeste (829 10' NE); quinhentos
e trinta e seis metros e clrrqüenta
centímetros (536,50 m) , vinte e
cinco graus dez minutos noroeste
(259 10' NW); duzentos e sessenta
e seis metros (266 m) , setenta
graus quarenta minutos noroeste
(70Q 40' NW); quinhentos e noventa e dois metros (592 m) , 01tenta e sete graus vinte e cinco
minutos noroeste (87<;> 2·5' NW); a
segunda (2:).) área, com trinta e'
sete hectares oitenta e cinco ares
e trinta centlares (370 8530 ha) ,
e delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice a dois
mil e setenta e três metros (2.073
m) , no rumo verdadeiro de cinqüenta e um graus cinqüenta e
oito minutos sudoeste (51Q58' SW)
do mesmo ponto de amarração da
primeira (I ~) área e os lados a
partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíros: oitocentos e noventa metros
(890 m) , dezesseis graus quarenta
minutos sudeste (l6Q 40' SE);
quinhentos e cinqüenta e três
metros (553 m) , setenta e cinco
graus vinte minutos sudoeste (75Q
20' SW); duzentos e setenta metros (270 m) , dez graus quarenta

minutos nordeste (l09 40' NE):
quatrocentos e noventa metros
(490 m) , dezenove graus trinta
minutos noroeste (199 30' NW);
cinqüenta metros (50 m) , 'setenta
e dois graus dez minutos noroeste
(72(( lO' NW); quatrocentos e oitenta e cinco metros (485 m) , sessenta e um graus dez minutos
nordeste (619 10' NE); vinte e
dois metros e cinqüenta centrmetros (22,50 m) . quarenta e oito
graus nordeste (489 NE)".
Art. 29 A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
Livro C ~ Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 7.695-59) .

Brasília, 11 de maio de 1973;
152.'1 da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 72.245, DE 11 DE
MAIO DE 1973

Dispõe sobre a exPloração e o aproveitamento das jazidas minerais na
área industrial de Camaçarí, no E~~
tado da Bahia.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica suspensa, pelo prazo
de dezoito (18) meses, a outorga de
autorizações de pesquisa e concessões
de lavra para as substâncias minerais
relacionadas no artigo 8.°, do Decreto
n." 62.934, de 2 de julho de 1968, na
área industrial de Camaçar situada
no Estado da Bahia e delimitada IJl:':iO
Decreto Estadual n.e 22.146, de 20 de
novembro de 1970.
Art. 2.0 Decorrido o prazo previsto
no artigo anterior, ficará indisponível
para fins de outorga de autorízaçõee
de pesquisas e concessões de lavra li
parte da área que for considerada
necessária à implantação da infraestrutura física que atenderá às necessidades do Polo Petroquímico riu
Nordeste.
í
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Art. 3.° Este Decreto entrara em
vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárl<J.
Brasília, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.... da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Jtuuun

DECRETO

N? 72.246 MAIO DE 1973

DE 11 DE

Concede à Mineração Cambui S. A.
o direito de iooror argila nos Municípios de corupá e São Bento do
SUl, Estado de Santa Catanna.
O presidente ela R.epública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da ConstltUlçaO, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv 318,
de 14 de março de 195'i, decreta:
AJ:t. 19 Fica outorgada à Mineraçá-o
Cambuí S. A. eoncessàc para lavrar
argila em terrenos de sua propri~da?e
no lugar denominado Baltazar, DlStri~
tos e Municípios de Corupá e São Bento do Sul, Estado ôe Santa Catarma,
numa área de quinhentos e noventa
e dois hectares sessenta e quatro ares
é cínquenta centiares (592,6450 na.»,
delimitada por um polígono i~retfular,
que tem um vértice na confluencla do
Río da Floresta c,.1TI1 Rio Natal e, os
lados a parür desse vértdce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinquenta e cinco metros (255m), oeste . W); qUlllhentos
metros (500m), sul (S); einquenta metros (50m) , oeste (W); trezentos e
quarenta metros (340m), norte (N);
vinte metros (20m), oeste (W); quatrocentos metros (4DOmJ, norte (N);
vinte e cinco metros (23m), oeste (W);
quatrocentos metros ,4QOm), norte
,(N); trezentos e cinquenta metros (350m), leste tE); trinta metros (30m),
norte (N); cento e setenta e cinco metros (175m) , leste ,E); cem metros
Cüüm), norte (NJ; cento-e setenta e
cinco metros \l75m) , leste (E); cem
metros ClOOm) , norte (N)·; duzentos
é vinte metros (220m) _ leste (E); novecentos e oitenta metros (980rn), norte (N); trezentos e vinte e cinco metros (325m), leste (E); trezentos metros (300m), sul (S) ; quatrocentos e tros (400m), leste (E): setenta e emCo metros (75m) , norte (N); trezentos
e setenta e cinc-o metros (375m), leste

n:
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(E); oitocentos e vinte e cinco metros (825m), norte (N); cento e círrquenta metros (l5úm) '. leste (E); cento e vinte e cinco metros (125m). norte (N); cento e trinta metros (l30m).
leste (E); sessenta metros (60m), norte (N); duzentos metros (200m), leste
(E); trezentos metros (300m), sul lS),
cento e cinquenta metros U50m), leste (E); trezentos metros (300m), sul
(S); cento e ctnquenta metros (150m).
leste (E); trezentos metros (300m),
sul (S); cento e cmquenta metros
U50m) , leste (E); cento e cínquenta
metros C150m) , s"Jl (8); duzentos e
vinte e cinco metros (225m), leste
(E); setecentos e ouínze metros .. ,.
(715m) , sul (S); quatrocentos metros
(400 m). oeste (W); mil e trezentos
metros O,300m), sul (8); cento e Se-tenta metros (170m), oeste (W) ; cento
e cinqüenta metros (150m), norte (N),
quatrocentos e cínquenta metros .•.•
(450m), oeste (Wl; o ezentos metros
(300m), sul (8); trezentos metros ....
(300m), oeste (W); trezentos metros
(300m), sul (8); seiscentos e cinquenta metros (650m), oeste (W); duzentos metros (200m), norte (N); cento e
clnquenta metros -150m). oeste (W);
cento e cmquenta metros <l50m) , norte (N); cento e cíuquenta metros ..
U50m), oeste (W); cento e cinquenta
metros ü50m). norte (N) ; cento e clnquenta metros U50m). oeste (W) ; cento e cínquenta metros C150m). norte
(N); trezentos metros (300m), oeste
(W); duzentos e trinta. metros (230m)
norte (N); cento e cíncc metros ... :
U05m) , oeste (W). Esta concessão é
outorgada. mediante as condições constantes dos artigos 44 47 e Suas alíneas
e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo Códí-.
go, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta conoessnc
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nnme1'0 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n'' 3, de 30 de abril de
1965, da. Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessíonártc fica obrtgado a recolher aos cerres públicos os
tributos devidos r. União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concesslonárío não
cumprir qualquer (las obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ:
digo de Míneraçao,
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Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo ~

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que
será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mi-

nistério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de _sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário -

(DNPM - 813.836·63).
Brasília, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.0 (,1a
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DEORETO NQ 72.247 -

DE

11

DE

J\!AIO LE. 1973

Concede à Compnnhia de
Cimento
Salvador o direito de lavrar calcário conchilíjero nO Município de São
Francisco do Conde. Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que .he confere o artigo 81, item rII, da constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 I Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei no 318,
de 14 de março de .967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Companhia de Cimento Salvador concessão
para lavrar calcário conchilífero em
águas territoriais na plataforma SUDmarlna, abrangendo as ilhas Coroa.
Branca, Guarapíra '::. Chegado no lugar denominado Baía de Todos os
Santos, Distrito e Município de São
Francisco do Conde, Estado da Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 ha.) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a dois
mil setecentos e vinte e cinco metros
(2.725m), no rUW{I verdadeiro de oitenta e três graus sudeste (839 SE).
do Cruzeiro da Pon tú. Costadínho e os
lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentcs e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000m), oeste (W); dois mil B quinhentos metros
(2.500m), sul (8). b'Sta concessão é
outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código de Míneraçâo,
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além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto núme..
ro 51.726, de 19 de fevereiro de 196:1,
e da Resolução n- 3, de 30 de abril de1965, da Comissão Nacional de Eucl"'
gía Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cones públicos os
tributos devidos à Un'âo em cumprimento do disposto no Decreto-lei numero 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, e. concessão para lavrar será declaraóa caouca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ·
digo de Míneraçao,
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins da lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá.
por título este Decreto, que será
transcrito no LiVr0 C - Registro dos
Decretos de Lavra do Departamento
Nacional da Pt'oduçâo Mineral, do Mi~
nistérío das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposiçôcs em contrário (DNPM -

13 581·67) .

Brasília, 11 i18 maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.248 MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à Somme - Sociedade Mineradora do Nordeste Ltda. o direito de lavrar talco no Município da
Cusa Nova, Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constdtuíçâo, nos
termos do Decretu .je; nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967, Código de Míneraçâo) , alterado pelo Decreto-Ieí nv 318,
de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Somine Sociedade Mineradora do Nordeste
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Ltda. concessão para lavrar talco em
terrenos de propriedade de José Marques Ferreira e outros no lugar denominado Fazenda Cacimba, Distrito
e Municipio de Casa Nova, Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hectares (500 ha.), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a mil
cento e sessenta metros 0.160 m) , no
rumo verdadeiro de cincuenta e nove
graus sudoeste (599 SW·' . do canto sudoeste (SW) da casa do Sr. José Marques Ferreira .(Fazenda Cacimba) e
os lados divergentes desse vértice, Os
seguintes comprímentoa e rumos verdadeiros: cinco ma metros (5. OOOm),
oeste (W); mil metros (l.OOOm), norte (N). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas a.íneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regll"
lamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n." 3, de 30 etc
abril de 1965, da Comissão Nacíonai
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessíonárto fica otmgado a recolher aos cofres púbhcos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei n.s 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessíonárto nae
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a 8...u ioessâc para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinha:::!
estilo sujeitas às servidões de solo e
subsolo para rms de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de la vra terá
por título este Decreto, que
será
transcrito no Livro (; - Regtstro dos
DECretos de Lavra do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto) entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário (DNPM -

802.821-68,

Brasília, 11 de mate de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N? 72.249
MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede à Cia. Sergipana de Calcário SERGICAL o 'õiredo de lavrar
calcário no Município de Macambira, Estado de serçine,

O Presidente c a Republíca, usando
da atribuição ql1e lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
revereíro de 1967 (Código de Mineração), alterado perc Fiecreto-Ieí nv 318,
de 14 ae março de 19(3"7, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Cia, Sergtpana de Calcário ~ SERGTCAL concessão para la vrar curcárío em terrenos de sua propriedade no lugar denominação Fazenda Junco, Distrito e
Munícíplo de Macambira, Estado de
Sergipe, numa área de noventa e oito
hectares cínquenta ares e cmquenta
centiares (98.5tl50 ha.). delimitaaa por
um retângulo, que tem um vértice a
duzentos e oitenta e seis metros (286m),
no rumo verdaocíro ele cínquenta e
nove graus trinta e quatro minutos
nordeste (59Q34'NE), c.it: canto nordeste (NE) do edifício ecoe da Fazenda
Junco e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros. novecentos e noventa metros <990mj, ceste (W); novecentos e noventa e cinco metros ....
(995m), norte (N). Esta concessão é
outorgada. medíaute as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas aHnees, e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto n'' .•.•
til. 726, de 19 de fevereiro de 1963, ~
da Resolução n'' 3, de 30 de abril Clb
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
Art. 2° O concessionário fica obrfgado a recolher áOS corres públicos os
tributos devidos à Un:Í:3o em cumprimentovdo disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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subsolo para fim: de lavra, na forma
do artigo 59, áo Código de Mineração.
Art. 51' A concessão de lavra terá
-por título este Decreto, que
será
transcrito no Livro C _. Registro dos
DEcretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mi-

nistério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário <DNPM -

8.017-6õ).

Brasília, 11 de maio de: 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.250 -

DE

11

DE

MAIO DE 1973

Declara sem efeito o Decreto número
55.413, de 31 de dezembro de 1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nas
termos do Decreto-lei n. ° 227, de 28 ds
fevereiro de 1967 (Código de Mineraçâo) , alterado pelo Decreto-lei n." 318,
de 14 de março de 1967, e tendo em
vista o que consta no Processo DNPM.
5.672-52, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito o
Decreto número cinguenta e cinco mil
quatrocentos e treze (55.413), de trtnta e um (31) de dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (l~64),
que concedeu à Mineração Bonfim Limitada o direito de lavrar manganês
em terrenos devolutas, no Distrito e
Município de Manlcoré. Estado co
Amazonas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

EXECUTIVO

DECRETO N.o 72.251 MAIO DE 1973

DE 11 DE

Concede a Alumínio poços de Caldas
S. A. o direito de lavrar bauxita no
Municipio de Barão de Cocais, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item H'I, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n." 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.s 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
ATt. 1.0 Fica outorgada a Alumínio
Poços de Caldas S. A. concessão para
lavrar bauxita em terrenos de propriedade da Alcan Alumínio do Brasil
8. A., no lugar denominado Fazenda
da Vargem, Distrito e Município de
Barão de Cocais, Estado de Minas Ge-'
rais. numa área de sesenta e cinco
hectares sessenta e quatro ares e oitenta centiares (65,6480 ha.), delimítada por um polígono irregular, que
tem um vértice a novecentos e sessenta metros (960m), no rumo verdadeiro
de oitenta e oito graus trinta minutos sudoeste (88.0 3 0 ' S W ) , do marco de
concreto cravado no pico do Espigão
do Galo e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trinta e sete metros
e cínquenta centímetros (37,50m),
(leste (W); cento e setenta e três metros e clnquenta centímetros (173,50
m), sul (S); noventa metros (ãürm,
leste (E); trezentos e trinta metros
(330m), sul (S); noventa e oito metro'!
tsamj. oeste (W); duzentos e trinta e
cinco metros (235m), sul (S); vinte e
cinco metros (25m), oeste (W); setenta metros (70m), sul (S); vinte e cinco m-etros (25m), oeste (W); sessenta
e dois metros e clnquenta centímetros
(62,50m), sul (S); trinta metros (30m),
oeste (W); setenta e um metros (71m),
sul (8); vinte e quatro metros (24m),
oeste (W); sessenta e dois metros (62
m), sul (8); cento e treze metros (113
m) , (leste (W); setenta e oito metros
(78m), sul (8); noventa metros (90m),
oeste (W); quarenta metros (40m),
sul (8); cento e dois metros e cínquenta centímetros (102,50), oeste (W);
quarenta e cinco metros (45m), sul
(8); dezessete metros (17m), oeste
(W); quarenta e cinco metros (45m) ,
sul (8); trinta e cinco metros (35m).
oeste (W); noventa e quatro (94m),
sul (8); trinta e sete metros e cin-
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quenta centímetros (37,50m), oeste
(w) : noventa e quatro metros (94,m),
sul (8); trinta e cinco metros (35m),
oeste (W); noventa e quatro metros
(94m), sul (8); cento e trinta e sete
metros e cinquenta centímetros ....
(137,50m). oeste (W); cínquenta metros (50m), norte (N); trinta e cinco
metros (35m), leste (E); noventa e
sete metros (97m), norte (N); trinta
e oito met-ros (38m), leste (E); noventa e seis metros (üôm) , norte (N) ;
trinta e cinco metros (35m), leste (E);
noventa e dois metros (92m), norte
(N); trinta e seis metros (36m), leste
(E); noventa e quatro metros (94m),
norte (N); trinta e cinco metros (35
mj , leste (E); noventa metros (90m),
norte (N); oitenta e cinco metros (85
m), leste (E); setenta e nove metros
(79m), norte (N); cento e sessenta metros (Iüüm) leste (E); trezentos e ~e
tenta e seis metros e cinqüenta centímetros (376,50m), norte (N); cento e
sessenta metros (l60m), oeste (W);
sess-enta e seis metros (66m), norte
(N); duzentos e vinte e quatro metros
e cínquenta centímetros (224,50m).
oeste (W); quarenta e um metros (41
m) , sul
(8); setenta metros (70m),
oeste (W); cento e noventa metros
(190m), sul (8); trinta. e três (33m),
oeste (W); oitenta e cinco metros (85
m) , sul (8); cento e quarenta e cinco
metros e cinqüenta centímetros
.
(l45,50m), oeste (W); duzentos e setenta e sete metros (277m), norte (N'i
cento e dez metros (110m), leste (E);
cínquenta metros (50m), norte U'l);
cento e vinte e cinco metros (l25m),
leste (E); cínquenta e três metros (53
m) , norte (N); cento e trinta e cinco
metros 035m), leste (E); quatrocentos
e oitenta e um metros e cmquenta
centímetros (481,50m); norte (N).
oitenta e quatro metros e cínquenta
centímetros (84,50m), leste (E); cento e oitenta e cinco metros e cínquenta centímetros (185,50m), narre (N);
duzentos e dezenove metros e cinquenta centímetros (219,50m), leste (E):
cento e dezesseis metros e cínquenta
centímetros (116,50m), sul (8); noventa e cinco metros (95m), leste (E);
trinta e cinco metros (35m), sul (8);
noventa e sete metros (97m), leste
(E); vinte metros (20m), sul (S) i sessenta metros (60m), leste (E); cento e
seis metros (l06m), sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44.47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do

mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo trníco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n." 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessíonárro fica ocn,
gado a recolher aos cofres puohcos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei numero 1.038, de 21 de outubro de . . ",ó9.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nura,
na forma dos artigos 65 e 66, no Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vialnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministérto das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as -disposiçõ8's em contrário.
(DNPM. 4.100-67).
Brasília, 11 de maio

152.°

da

Independência e

de 1973;
85.° da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Ant6nto Dias Leite JúniOr

DECRETO N° 72.252
MAIO DE 1973

DE

11

DE

Concede a Alcides Alves da Cunha,
firma individual, o direito de lavrar agalmatolito no Município de
Mateus Leme, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
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Decreto-lei número

318,

de 14

de

março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Alcides
Alves da Cunha - firma individual,

concessão para lavrar agalmatolitc
em terrenos de propriedade do Espólio de Maria Cristina

no lugar denominado

de

Faria,

Fazenda

da

Pedra

Distrito e Município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais,

numa área de sete hectares sessenta
e sete ares (.7,67 ha), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice êt duzentos e vinte e quatro
metros e noventa e três centímetros
(224 93 m) , no rumo verdadeiro de
dois graus vinte minutos sudoeste
(2° 2Ü'SW), do entroncamento

estradas Fazenda da Pedra -

Novo

~

das

sitio

Pará de Minas e os lados a

partir desse
vértice, os segu~ntes
cumprimentos e rumos verdadeiros:
trinta e nove metros (39 m) , sul (8);
vinte metros (20 m), leste (E); trinta e cinco metros (35 m) , sul (8);
vinte e dois metros (22 m), leste (E);
trinta e cinco metros (35 m) , sul
(8); dezessete metros (17 m) , leste
(E); cínquenta e nove metros (59
m) , sul (8); dezessete metros (17 m) ,
leste (E); cínquenta e oito metros
(58 m) , sul (8); trezentos e vmte
metros (320 m) , leste (E); cinco metros e cinquenta centímetros (5,50
m) . sul (8); setenta metros (70 m),
leste (E); doze metros (12 m) , norte (N); quinze metros (15 m), oeste
(W); dezessete metros (17 m) , norte
(N); vinte metros (20 m) , oeste ...
(W); dezessete
metros e cinqüenta
centímetros (17,50 m) , norte (N) ;
vinte metros (20 rm, oeste (W); dezessete metros e cinquenta centtmetros (17,50 m) , norte (N); vinte metros (20 m) , oeste (W); dezessete
metros e cinquenta centimetros (17,50
m) , norte (N); vinte metros (20 m) ,
oeste (W); dezessete metros e cin ..
quenta centímetros (17,50 m) , norte
(N); vinte metros (20 m), oeste (W);
dezessete metros e clnquenta centímetros (17,50 mj , norte (N); vinte
metros (20 rm, oeste (W); dezessete
metros e cínquenta centímetros (17,50
m) , norte (N); vinte metros (20 m) ,
oeste (W); dezessete metros e cinqüenta centímetros (17,50 m) , norte
(N); vinte e dois metros (22 m) , oeste (W); vinte metros (20 m), norte
(N); vinte e dois metros (22 m) ,
metros (20 m):
oeste (W); vinte
norte (N); vinte e dois metros (22
m), oeste (W); vinte metros (20 m),
norte (N); vinte e dois metros (22
m) , oeste (W); vinte metros (20

m) , norte (N); vinte e dois metros
(22 m) , oeste (W); vinte metros (20
m) , norte (N); vinte e dois metros
(22 m) , oeste (W); vinte metros ~20
m), norte (N); vinte e dois metros
(22 m), oeste (W); vinte metros (20
m), norte (N); vinte e dois metros
(22 m) , oeste (W); vinte metros (20
m) , norte (N); cinquenta e cinco
metros (55 m) , oeste (W); vinte metros (20 m) , sul (8); vinte metros
(20 m) , oeste (W); vinte metros (20
m) , sul (8); vinte
metros (20 m) ,
oeste (W); vinte metros (20 m) , sul
(8); vinte metros (20 m) , oeste (W);
vinte metros (20 m) , sul (8); vinte metros (20 m) , oeste (W). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963. e da Resolução número 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decret-o-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-4.049-57J.

Brasília, 11 de maio de 1973;
da Independência e 85° da
República.

152°

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 72.253 MAIO

DE 11 DE

DE 1973

Concede à firma individual Alberto
Martins o direito de lavrar calcário no Município de tioronça, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição,
nos termos do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei número 318, de 14 de
março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à rrrma Individual Alberto Martins concessao
para lavrar calcário em terrenos de
propriedade de Jomar Comercial e
Administradora 8. A., no lugar denominado Cabeceira do Rio Pilões,
Distrito e Município de Iporanga, Estado de São Paulo, numa área de
cento e dezessete hectares e trinta
e três ares (117,33 ha,}, delimitada
por um polígno irregular, que tem
um vértice a setecentos e treze metros e cinqüenta centímetros (713,50
m) , no rumo verdadeiro de vinte e
quatro graus quarenta e seis mínutos sudeste (24°46' SE), do canto sudoeste (8W) da casa de Joaquim
Eduardo da Costa e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e vinte metros (120 m) , leste (E);
sessenta metros (60 m), norte (N);
cento e vinte metros 020 m) , leste (E); se'ssenta metros (60 m), norte (N); cento e trinta metros (130
m) , leste (E); sessenta metros (60
m) , norte (N); cento e noventa metros (190 m) , leste (E); cem metros
000 m), sul (8); cento e vinte metros (120 m) , leste (E); cem metros
(100 mj , sul (8); cento e vinte metros (120 mr, leste (E); cem metros
(100 m) , sul (8); cento e dez metros
(110 m) , leste (E); cem metros (100
m) , sul (8); cento e trinta metros
030 m), leste (E); cem metros (100
m) , sul (S); cento e quarenta metros (140 mi. leste (E); cento e vinte metros (120 m) , sul (8); setenta
metros (70 m), oeste (W); quarenta
metros (40 m) , sul (S); oitenta metros (80 m) , oeste (W); vinte metros
(20 nu. sul (8); oitenta metros (80
mi, oeste (W); trinta metros (30
m): sul (8); noventa metros (90 m) ,
oeste (W); cinqüenta metros (50 m) ,
sul (S); cem metros 000 m) , oeste
(W); cinqüenta metros (50 m), sul
(8); oitenta metros (80 m) , oeste

2!5

(W); sessenta metros (60 m), sul (8);
oitenta metros (80 m), oeste (W);
quarenta metros (40 m) , sul (8); oitenta metros (80 m) , oeste (W);
quarenta metros (40 m), sul (S);
oitenta metros (80 m), oeste (W):
setenta metros (70 m), sul (8); ses~
senta metros (60 rrn, oeste (W); noventa metrus (90 m) , sul (S); sessenta metros (60 m) , oeste (W); quarenta metros (40 m), sul (8); oitenta metros (80 m) , oeste (W); sessenta metros (60 m) , sul (8); cento
e sessenta metros (160 m) , oeste (W);
vinte metros (20 m) , sul (8); duzentos e oito metros (208 m) , oeste
(W); quarenta metros (40 m) , sul
(S); duzentos e setenta metros (270
m) , oeste (W); quarenta metros (40
m) , norte (N); trinta metros
(30
m) , oeste (W); duzentos e trinta metros (230 m) , norte (N); trinta metros (30 m) , leste (E); quatrocentos metros (400 m) , norte (N); cento e sessenta e oito metros (168 m) ,
leste (E); cento e sessenta metros
(160 mj , norte (N); cento e seis
metros (106 m) , leste (E); cento e
quarenta metros (140 m) , norte (N);
cento e vinte e quatro metros (124
m). leste (E); cento e vinte metros
(120 m) , norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas. e 51, do Código de Mineração, além de outras constantee do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decretu número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963. e da Resolução número 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Naclonal de Energta Nuclear-.
Art. 2° O concessionário fita obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decreta-lei número 1.038, de 21 de outubro de 196~.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
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transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6° Este Decreto entrará

em

vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

(DNPM-5. 578-64).

Brasília, 11 de maio de 1973;
152 0 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.254 -

DE

11

DE

MAIO DE 1973

Retifica o artigo 1°, do Decreto número 49.751, de 31 de dezembro de
1960.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei número
227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei número 318, de 14 de
março de 1967, decreta:
Art. 1° O artigo 1°, do Decreto número 49.751, de 31 de dezembro de
1960, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 1° Fica outorgado ao Governo do Estado de Sergipe concessão para lavrar calcário nos
lugares denominados Bom Jesus
e Fazen da São João, em terrenos
de propriedade de Raimundo de
Carvalho Cruz & Cía , e outros,
distrito e município de Laranjeiras, Estado de Sergipe, numa
área de duzentos e onze hectares e quarenta ares (211,40 ha, ),
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
quinhentos e sessenta e dois metros e trinta e dois centímetros
(562,32 m), no rumo verdadeiro
de dez graus cinqüenta e sete
minutos noroeste (10057'NW), do
centro da ponte sobre o rio Sergipe na BR-IOl que liga Aracaju a Propríá e os lados a partrr desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil novecentos e cinqüenta metros (2.950 m) , oeste
(W); dois mil metros (2.000 m) ,
norte (N); quatrocentos metros

EXECUTIVO

(400 mj , leste (E); trezentos e
trinta metros (330 m) , sul (S);
trezentos metros (300 m), leste
(E); seiscentos metros (600 m) ,
sul (S); duzentos metros (200
m) , leste (E); oitocentos metros
(800 m), sul (S); mil oitocentos
e cinqüenta metros (1. 850 m) ,
leste (E); cento e cinqüenta metros (150 m), norte (N); duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
leste (E); trezentos e dez metros
(310 m), sul (S); cinqüenta metros (50 m) , oeste (W); cento e
dez metros (110 m), sul (S)".
Art. 2° A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM-6. 904-44) .

Brasi}ia, 11 de maio de 1973;
na Independência e 85° da
República.
152°

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.255 MAIO

DE

DE 11 DE

1973

Dispõe sobre o Subsistema de Cadastro
do Pessoal Civil da Administração
Federal e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 31, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 19 O Subsistema de Cadastro
do Pessoal Civil, com a finalidade de
planejar, organizar, coordenar, desenvolver, disciplinar, executar e controlar os registros de dados e informações sobre pessoal, cargos, funções,
empregos e despesas respectivas na
Administração Federal, é integrado:
a) pela Coordenação de Cadastro e
Lotação (CODASLO) do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), como órgão central do Subsistema:
b) pelas unidades de qualquer grau
dos órgãos Setoriais e Seccionais do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) que cuidem
dos registros de dados e informações
sobre os servidores, cargos, funções

ATOS

OU empregos e despesas correspondentes; e
C) pelas unidades específicas das
Empresas públicas, Sociedades de
economia mista e Fundações, resultantes da transformação de órgãos
da Administração direta ou autárquica, quanto aos servidores sujeitos
ao regime do Estatuto dos Funcionários, ainda que na qualidade de
cedidos.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo se estende aos, registros de dados e informações sobre funções ou
encargos de gabinetes, agregações,
prestação de serviços retribuída diretamente contra recibo e locações de
serviço.
Art. 29 O Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) expedirá Instruções Gerais dispondo sobre:
'a) a estrutura e o funcionamento
do Subsistema de Cadastro de Pessoal;
b) a organização, fiscalização,asslstência técnica e manutenção dos
Cadastros Central, Setoriais e Seccionais, inclusive a forma e o conteúdo
dos mesmos Cadastros;
c) a publicação dos atos que devem
constituir fonte básica do registro
das informações; e
d) os meios e' prazos para captação de dados e aprovação ou adoção
de Códigos para o respectivo processamento.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos Setoriais e Seccionais do SIPEC
providenciar a impressão dos formulários de captação de dados observando as especificações e modelos
aprovados pelo DASP.
Art. 39 O DASP manterá um
Centro de Processamento Eletrônico
de Dados para desenvolvimento do
Cadastro Central e de programas relativos às suas atividades.
§ 19 Os formatos (lay-outs) , desenhos e formulários aprovados pelo
DASP serão obrigatoriamente adotados pelos órgãos do SIPEC.
§ 29 A despesa correspondente aos
serviços realizados pelo DASP em decorrência deste artigo, inclusive as
relativas à perfuração de dados, serão
rateadas entre os órgãos do SIPEC,
disposto no paráde acordo com
grafo único do art. 11, do Decreto
nc 67.326, de 5 de outubro de 1970.
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Art. 49 Os Centros ou unidades de
processamento eletrônico de dados
dos Ministérios, órgãos ou Entidades
abrangidos pelo Subsistema referido
neste decreto, qualquer que seja a
sua subordinação, enviarão obrigatoriamente ao órgão Central do SIPEC
os dados em fita magnética e adotarão, no processamento de dados relativos a pessoal, os códigos aprovados e os formatos (lay-outs) referidos no § 19 do artigo anterior.
Art. 59 Quando necessários e não
concentrados no órgão Setorial ou
seccional do SIPEC os dados a serem fornecidos para o Cadastro Central Permanente, caberá àqueles órgãos obtê-los no âmbito do Mlínistério, autarquia ou entidade a que pertençam, sob pena de responsabilidade de quem deixar de fornecê-los nos
prazos fixados.
Art. 6Q OS dirigentes dos órgãos
integrantes do SIPEC responderão
pela exatidão dos dados de que trata
este decreto.
Art. 79 Nenhum pagamento por
poderá ser efeserviços prestados
tuado na Administração Federal direta e autarquias sem prévia comunicação ao órgão de pessoal respectivo.
Art. 89 Os servidores que desempenhem atividades relacionadas com
os Cadastros de que trata este decreto deverão manter sigilo sobre as
informações armazenadas e preservar
a regularidade dos registros,
Art. 99 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barbosa
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
J. A raripe M océao
Walter Joaquim dos Santos
Marcos Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis V etzonc
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
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DECRETO NQ 72.25·6 -

EXECUTIVO

DE

11

DE

MAIO

DE

1973

Dispõe sobre a ciaesifíccção e a transformação de cargos, junções e encargos
de gabinete para as Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior, dC? Quadro Permanente do Ministério da Saúde.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe contere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto no
artigo 181, itens I, II e UI, do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no artigo 9 9 , da Lei nc 5.843, de fi de dezembro de 1972; no artigo 79, da
Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DAS.c'
1.716-73, decreta:
Art. 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em

cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior, DAS-101.
e Assessoramento Superior, DAS-102, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Saúde, os cargos,
funções e encargos de gabinete constantes do mesmo Anexo.
Art. 2Q OS cargos relacionados no Anexo 11 ficam suprimidos, para o
fim de compensar a despesa decorrente da execução deste decreto.
Art. 3Çl Ficam incluídos no Decreto nc 71.235, de 10 de outubro de
1972, e seu Anexo, no nível 3" os dirigentes das Secretartas de Saúde Pública,
de Assistência Médica e Especial de Saúde da Região Amazônica, do Ministério da Saúde, bem como o Inspetor-Geral de Finanças do mesmo Ministério, sendo excluído este último do nível 2.
Parágrafo único. Ficam incluídos no nível 2 os dirigentes dos órgãos
de primeira linha das Secretarias a que se refere este artigo, e no nível 1
os dirigentes dos órgãos de primeira linha da Inspetoria-Geral de Finanças.
Art. 49 A transformação de funções gratificadas e encargos de gabinete nos cargos em comissão de que trata este Decreto somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido. até então, o
preenchimento das referidas funções e encargos, constantes da situação
anterior do Anexo I.
Art. 59 O provimento dos cargos compreendidos no Anexo 1 deste
decreto é da competência exclusiva do Presidente da República, na forma
dos artigos 5" e 11, do Decreto nv 71.235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data da Sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973; 152'? da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Walter Joaquim dos Santos
o anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de 18-5-73.

DECRETO NQ 72.257 -

DE

11

DE MAIO DE

1973

Dispõe sobre a classificação e a transformação de cargos, junções e encargos
de gabinete para as Categorias Direção Superior e Assessoramento
Superior, do Quadro Permanente do Ministério da Agricultura.

°

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto r.':)
artigo 181, itens r, II e lII, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no. artigo 9Q, da Lei nc 5.843, de 6 de dezembro de 1972; no artigo 7Q, da
LeI no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP
1. 944, de 1973, decreta:
Art. 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior, DAS-IOl,

209

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e Assessoramento Superior, DAS-I02, do Grupo Direção e Assessoramento
gupertcrr-s, do Quadl'o Permanente do Minístéríc da Agricultura, os cargos,
funções e encargos de gabinete constantes do mesmo Anexo.
Art. ;;".~ Fica incluídc no Decrete n." 71.235, de 10 de outubro de J972,
e seu Anexo, no nível 3, o Inspetor-Geral de Finanças do Mírzlstéric da
Agricultura, que é excluído do nível 2.
Parágrafo único. Ficam incluídos no nível 1 os dirigentes das unidades
de primeira linha da Inspetoria-Geral de Finanças.
Art. 39 A 'transformação de funções gratificadas e encargos de gabinete, nos cargos em comissão de que trata este decreto, somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, ate então, o
preenchimento' das referidas funções e encargos, constantes da situação
anterior do Anexo I.
Parágrafo único. As funções gratificadas de Assessor Administrativo,
símbolo l-F, do Gabinete do Ministro, não relacionadas na situação anterior
do Anexo I, passam a denominar-se Assistente Administrativo, l-F.
Art. 49 O provimento dos cargos compreendidos no Anexo I deste
decreto é da competência exclusiva do presidente da República, na forma
dos art.igcs 5.° e 11, :l.<J Decrete n ' 71.235, .re 10 de outubro de 1972.
Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão ajendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Agricultura.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Moura Cavalcanti

o

anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de 18-5-73.

DECRETO NQ 72. 258

~ DE 11

DE MAIO DE

1973

Dispõe sobre a classificação e transformação de cargos. Junções e encargo
para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores. do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. autarquia vinculada
ao Ministério dos Transportes.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 181, itens I, II e lII, do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no artigo 99, da Lei nv 5.843, de 6 de dezembro de 1972; no artigo 7°, da
Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASl-'
1. 735-73, decreta:
Art. 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior, DAS-lOl,
e Assessoramento Superior, DAS-102, do Grupo-Direção e Assessoramento
Superior e;), do Qu~l.:te de Pessoal co Departamento Nacional de Estradas
de ~ Rodagem, os cargos, funções e encargo de gabinete, constantes do
mesmo Anexo.
Art. 29 Ficam Incluídos no Decreto no 71. 235, de 10 de outubro de
1972, e no seu anexo, no nível 2, os cargos de Vice-Diretor-Geral e de Diretor
do Instituto de Pesquisas Rodoviárias do Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
Art. 39 A transformação de funções gratificadas e encargo de gabinete nos cargos em comissão de que trata este decreto somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até. então,
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o preenchimento das referidas funções constantes da situação anterior .do
Anexo r.
Art. 49 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.

Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de

maio de

1973;

1529

da Independência e 859 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mario DaVid Andreazza

o

anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de 18-5-73.

DECRETO NQ 72.259 -

DE

11 DE MAIO DE 1973

Dispõe sobre a classificação de cargos e transformação de funções e encargos
para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente do
Ministério dos Transportes.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe cocrere o
artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 181, itens I, H e IH, do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967;
no artigo 99, da Letnv 5.843, de 6 de dezembro de 1972; no artigo 79, da
Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP
nv 1.737, de 1973, decreta:
Art. 19 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior, DAS-10l.
e Assessoramento Superior, DAS-102, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério dos Transportes, os cargos,
funções e encargos de gabinete constantes do mesmo Anexo.
Art. 29 Os cargos relacionados no Anexo II ficam suprimidos, para. o
fim de compensar a despesa decorrente da execução deste decreto.
Art. 319 Fica incluído no Decreto no 71.235, de 10 de outubro de 1972,
e no seu Anexo, no nível 3, o Inspetor-Geral de Finanças do Ministério dos
Transportes o qual é excluído do nível 2.
Parágrafo único. Ficam incluídos no nível 1 os dirigentes dos órgãos
de primeira linha da Inspetoria-Geral de Fínarrças a que se refere este
artigo.
Art. 49 A transformação de funções gratificadas e encargos de gabi.nete, nos cargos em comissão de que trata este Decreto somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então;
o preenchimento de tais funções e encargos, constantes da sttuaçâo anterior
do Anexo I.
Art. 59 O provimento dos cargos compreendidos no Anexo I é da competência exclusiva do Presidente da República, na forma dos artigos 59 e
11, do Decreto nv 71.235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 69 As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Mírzlstério dos Transportes.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de maio de 1973; 1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
o anexo mencionado no art. 1.0 foi publicado no D. O. de

i8-5~73.
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DECRETO N° 72.260 ;MAIO DE 1973

DE

14

DE

Concede à Companhia
de Cimento
Salvador o direito de lavrar calcário no Município de Salvador, Estado da Bahia.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, ítem IH, da
Constituição, nos termos do Decretolei n'' 227, de 28 de fevereiro de i967
(Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de março
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia
de Cimento Salvador concessão para
lavrar calcário em águas terxitorlais,
na plataforma submarina na Baía ele
Todos os Santos, no lugar denominado Ilha de Maré (Baía de Todos oe
Santos), Distrito e Município de Salvador, Estado da Bahia, nas duas
áreas abaixo descritas. Area B-l: ~
Trata-se de uma área de cento e noventa e oito hectares (198 ha.). dellmitada por um polígono irregular que
tem um vértice a dois mil quatrocentos e quarenta metros (2.440m) , no
rumo verdadeiro de quarenta e cinco
graus noroeste
(4S0NW),;l0 cante
norte (N) da Capela de Nossa Senhora das Candeias, situada na. Praia
Grande, Ilha de Maré e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: noveoentos metros (900m), norte (N);
cmquenta metros (SOm), este (E):
quinhentos e oitenta metros (S80m),
norte (N); cem metros (100m) ceste (W); quinhentos metros (5001r),
norte (N); mil metros (1. OOOm), oeste (W); quinhentos metros (500m),
sul (S); cem metros (100m), este (E);
quinhentos e oitenta metros (580m)
sul (S); cinqüenta metros (SOm), oes-'
te (W); novecentos metros (900m)
sul (8); mil metros (1.0001\11, este
(E). AREA B-2: - Trata-se de uma
área de trinta hectares e onze ares
(30,11 ha.) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a oitocentos e quarenta metros "
(340m). no rumo verdadeiro de Sessenta graus noroeste (600 NW ) do cano
to norte (N) da Capela de Nossa Senhora das Candeias, situada na Praia
Grande, Ilha de Maré e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: CiUsentes e trinta metros (230m), norte
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(N); duzentos metros (200m), oeste
(W); cem metros' noomi, norte (N);
duzentos metros (200m), oeste (W);
cem metros (lOOm), norte (N) j cento
e setenta metros (170m), oeste lW);
cem metros (100m), norte (N); cem
metros rioonn. oeste (W); cem metros (100m), norte (N); cem metros
(100m), oeste (W); seiscentos e trinta metros (630m), sul (8); setecentos
e setenta metros (770m), este (E).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos _ artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamen te mencionadas neste Decre00.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento .aprovado pelo Decreto
.
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
ArL 2° O concessionário nca obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decretc-Ieí . ..
n" 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessíonârto não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 56, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades víztnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de la vrn terá
por
título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro elos
Decretos de Lavra, de Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação rcvogadas as disposições em contrano.

(DNPM -

10.439-67).

Brasília, 14 de maio de 1973;
152.° da Independência e 8S.0 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
Antônio Dias Leite Júnior
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14 DE

MAIO DE 1973

Concede à Indústria e Comércio Magnebock Ltda. o direito de umrnr tilita no Município de Pirapora do
Bom Jesus, Estado de São Paulo.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item lU, da
Constituição, nos termos do Decretolei n'' 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado p810

Decreto-lei n'' 318, de 14 de março ce
1::;67, decreta:
Art. i- Fica outorgada a Indústria
e Comércio Magnerock Ltda. ('Ol1CE.&sao para lavrar nnto em terrenos (la
propriedade dos herdeiros de José
........ ""z de Almeiaa e outros no lugar denommado Rlc Tietê, Distrito e Municipio de Pirapora do Bom Jesus,
Estado de São Pauto, numa área de
",HLe hectares no . . ema e oito u,re~ tJ
vinte centiares t2U,1:l820 ha.) , -ícnmrCada por um pongono Irregular, que
tem um vértice a trezentos o dois
meLros e cínquenta e nove .entímetros (302,59m), no rumo verdadeiro de
oiten,« e LJOve graus dez minutos noroeste (89°10' NW), do marco Iocalr:<;dUU na Barra do Carrego co Rosano no Rio Tietê e os lados a partir
desse vértice, os seguintes ccmpnmentos e rumos verdadeiros: trezentos e oitenta metros (380 m), oeste
\ "''';; cento e cmquenta e nove metros (159m), norte (N); quarenta e
sete metros e trinta centímetros ....
t4/,30m), oeste (W); noventa metros
(surru, norte (N); vinte e seis metros
e setenta centímetros l26,70IUl, oes
te (W); duzentos e três necros ....
l:.:::ü3m), norte (N); cento e cínquenta e um metros
(151m) , leste (E);
quarenta e quatro metros l44m), no-.
te (N); cento e um metros 1101m),
leste tE); trinta metros (30m), norte
(N); cento e oitenta e nove metros
(189m), leste (E);
quarenta f' sete
metros (47m), sul (S); treze metros
(13m), leste (E); quatrocentos e ss tenta e nove metros (479)m), sul (8). '
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste oe.cetc .
w
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Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução no 3, de 30 de abril
de 1965,
Art. 2,° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos r.s
tributos devidos à União, em cumprfmento do disposto no Decreto-lei. ...
nv L038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário nao
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na norma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão suj eitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração,
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra,
do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

7.801-64).

Brasília, 14 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República,
AUGUSTO HAMANN
GRÜNEWALD

RADEMAKER

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 72.262
MAIO DE 1973

OE

1<1- OJ:;

Retifica o artigo 1°, do Decreto ... _
n° 43.447, de 26 de março de 1953.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atrfbutçac quelhe confere o artigo 81, item !II. da
Constituição, nos termos do Decretoleí nv 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado nele.
Decreto-lei n- 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 1° O artigo L", do Decreto.
número 43.447, de 26 de março de
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1958, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1° Fica outorgada a MI'
neracão Acauan Indústria e Comércio S.A. concessão para Iavrar scheelita, no lugar denomí
nado Barra Verde, em terrenos de
propriedade de José
Leonídas,
Distrito e Município de turr a.e
Novos. Estado do Rio Grande do
Norte. numa área de quarenta e
nove hectares dez ares e -mte f!
quatro centíarcs (49,1024 na) delimitada por um quadrtlétero que
tem um vértice a cento e ctnquenta e um metros e oitenta e nOVEl
centímetros C151,R9m), 110 rumo
verdadeiro de vinte e três graus
trinta e três minutos vinte seçundos nordeste (23°33'20"~E>' de
centro da ponte sobre ) riacho
Boca de Lage no trecho da ....
BR-227, que liga Currais NovosAcari e os lados a partir desse
vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil c.~is_
centos e trinta e cito metros e
treze centímetros (1. 638,13m). onze graus quarenta e dois minutos
noroeste (11°42'NW');
mil
quinhentos e sessenta e dois metros e trinta centímetros ...
(1.562,30m). trinta e um ~nUB
trinta e nove minutos sudeste.
(31°39'SE); quatrocentos e quarenta e quatro metros e noventa
e quatro centímetros
(44·'!:,94m),
trinta e quatro graus quarenta e
oito minutos sudoeste (31°48'SW)
duzentos e cinqüenta metros e
noventa e quatro centímetros ...
(250,94m), sessenta e oito graus
quarenta e dois minutos noroeste (68"42'NW)."
Art. 2° A retificação de que trat.a
o artigo anterior será transcrita no
Livro C - Registro dos Dectetoa de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, elo Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em vl~
gor na data de sua publicacãc. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-5790-55l.

Brasília, 14 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
AUGUSTO HAMANN
GRlrnEWALD

Ant6nto

Dtas

RADEMAKER

Leite Jún:iQr

DECRETO N° 72.263
MAIO DE 1973

DE:

15

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia da Faculdade :if- Educa·
ção de Mossoró, mantida pela Fundação Universidade
Regional ao
Rio Grande do Norte, com sede na
cidade de Mossoró. Estado do Rio
Gra.nde do Norte.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da
Constituição, de acordo com o artigo
47, da Lei n.v 5.540, de 28 de novembro
de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n." 842. de 9 de setembro de 1969 e
tendo em vista o que consta do Processo GMjBSB. n.s 002.684173 do Ministério da Educação e Cultura. decreta:
Art. 1°.f: concedido reconhecimen ~
CO ao curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Mossoró, com as
habilitações de Administração Escclar de 1° e 2° graus e Magistério de
matérias pedagógicas do 2.° grau.
mantida pela Fundação Uni versidade
Regional do Rio
Grande âo Norte,
com sede na cidade de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 15 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
AUGUSTO HAM!lNN
GRÜNEWALD

RADEMAKER:

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.264
MAIO DE 1973

DE

15

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Graduação em
Física, ministrado
pelo Instituto de Fisica da Unioers:dade Estadual de Campinas, com
sede na cidade de Campinas, 'Estado de São Paulo.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
Rcpúbl.ca, usando das atribur.oes que
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lhe confere o artigo 81. ítem III, da
Constituição, de acordo cem o artigo
47, da Lei n" 5.540. de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei
n- 842, de 9 de setembro de 1069 e
tendo em vista o que consta do Processo GM/BSB no 007470/72 do Minis-

tério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" :É: concedido reconhecímento
ao Curso de Graduação em Física,
ministrado pelo Instituto de Física)

Art. 2° Este Decreto entrara em VIgor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de maio de ) 973:
152° da Independência e 85° oa
República.
AUGUSTO
H AM AN N
GRÜNEWALD

R.\DEMt\K~:R

Antônio Delfim Netto

da Universidade Estadual de Campí-

nas, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará .em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
AUGUSTO HAM:ANN
GRÜNEWALD

RADEMAKER

Jarbas G. Passarinho

---

DECRETO N° 72.265 MAIO DE 1973

»z 16 DE

Inclui na relação aprovada pelo Decreto n° 70.154, de 17 de fevereiro
de 1972, a Comissão para Concessão
de Benefícios Fiscais a Programas
Especiais de Exportação (BEFlEX),
criada pelo Decreto-lei n° 1.219, de
15· de maio de 1972 ..

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item IIl. da
Constituição, decreta:
Art. 1° Fica incluída na cíassrricecão de órgãos de deliberação coletiva
da área do Ministério da Fazenda.
aprovada pelo Decreto n'' 70.154, de
17 de fevereiro de .1972, como órgão
de 2° grau (letra b do artigo 10, do
Decreto n- 69.382, de 19 de outubro
de 1971). a Comissão para concessão
de Benefícios Fiscais a Programas
Especiais de Exportação (BEFIEX).
criada pelo Decreto-lei n'' -l 21ü, de
15 de maio de 1972.
Parágrafo único. O número de reuniões mensais remuneradas é o fixado no regulamento e não pc-terá ultrapassar o limite previsto no artigo
2°, §3 9 ; - de Decreto p069.382, de 19
p.~ ?~~~\l~o de 1971.

DECRETO N° 72 .266
MAIO

DE 16 DE

DE 1973

Promulga o Tratado sobre vvncíuacõo
Rodoviária e o Protocolo Aõicíonca.
concluídos entre o Brasil e a Bolívia.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo n- 91,
de 5 de dezembro de 1972, o Tratado
sobre Vinculação Rodovtárla, concluido em Corumbá. a 4 de abrll de 19n,
e o Protocolo Adicional ao Tratado
sobre Vinculação Rodovíáría, firmado
em La Paz a 5 de outubro de 1972, celebrados ambos entre os Governos cio
Brasil e da Bolívia;
Havendo os referidos atos entrado
em vigor, em caráter provisório. na
data das respectivas assinaturas;
E havendo os Instrumentos de Ratificação sido trocados, em La Faz,
a 25 de abril do corrente ano. data
em que os mesmos entraram em VIgor, em caráter definitivo;

Decreta que os mencionados atos.
apensos por cópia ao presente Decreto, sejam executados e ccmprtdos
tão inteiramente como neles se CGntêm.
Brasília, 16 de maio de 1573;
1520
da Independência e (liJO da
República.
AUGUSTO
HAMANN
GRÜNEWALD

RADEMAKFR

Jorge de Carvalho e SilvIL
o Tratado mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O, de 18 cte
-nato de 1973.
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DECRETO

N° 72.267 MAIO DE 1973

Declara a caducidade
que menciona.

O~

16

DF.

dos Decretos

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item lU, d.a
Constituição, e nos termos do Decre..
to-lei n'' 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado
pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 São declarados caducos GS
seguintes Decretos:

,

Decreto n'' 30.150, de 8 de novembro de 1951, que concedeu à Indústrias
Reunidas Ibirité o direito de lavrar
dolomíto e associados, no lugar denominado Rola Moças, Distrito de Iblrtté. Mun'cípíc de Betím. Estado ae
Minas Gerais. em uma área de trinta e seis hectares (36 ha) . DNPM8.797-43).
Decreto n'' 38.787, de 29 de fevereiro
de 1956, que concedeu li S. A. de Cimento Mineração e Cabotagem
.
"CIMIMAR" o direito de lavrar calcário, no lugar denominado .losíno,
Distrito e Município de Bocaiúva Estado de Minas Gerias, em uma area
de seis hectares (6 ha) . (DNPM-1.853
de 1951).
Decreto n'' 45.710, de f de abril da
1959, que concedeu à Companhia Vidraria San ta Marina o direito de lavrar calcário dolomítíco, no lugar denominado Bairro
dos Marmeleircs,
Distrito de Paz deMaiIinque.Município de São Roque, Estado de São
Paulo, em uma área de quinze hectares setenta ares e dezenove centíares (15,7019 h a. ). (DNPM
3.47-158).
Decreto n- 27.847, de 2 de março
de 1950, que concedeu a Francisco Matarazw Júnior o direito de lavrar calcáno no lugar denominado Sítio Boa
vtsta, no Distrito e Município de
Santana do Parnaíba, Estado de São
Paulo. em uma área de trinta hectanos dezoito ares e cinqüenta e cite
centrares (30,1858 ha.) . (DNPM
7.160-44) .
Decreto n'' 43.376, de 12 ce março
de 1958, que concedeu à Sociedade
São Paulo de Mineração Ltda. o direito de !;:tv:rl,lr ºª,lJ.?;ita, no lugar de-
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nominado Curucutu, Distrito de Riacho Grande. Município de Sáo Ber
nardo, Estado de São Paulo, em uma
área de quatrocentos e vinte hectares
(420 ha) . (DNPM - 7.226-53).
Decreto n- 42.708, de 29 de novemoro de 1957, que concedeu a Agenor
de Campos o direito de lavrar quartzito e associados, no lugar denominado Colônia Vila Paulista. Distrito
e Município de Jundiaí, Estado de
São Paulo, em uma área de nove hec .
tares (9 ha.) . (DNPM - 083-54).
Decreto n- 44.277. de 7 .Ie agosto
de 1958, que concedeu a Adieu Seul
Tibães o di~eito de lav.rar diamante,
ouro e associados no Ieíto e marzens
do Rio Jequitinhonha, Distritos o de
Inhai e Senador Mourão, Município de
Diamantina, Estado de Minas Gerais,
em uma área de cento e quinze hectares e dez ares (115,10 ha.) (DNPM
- 1.981-53).
Decreto nv 56.063, de 26 de abril
de 1965, retificado pelo de n" 37.987,
de 14 de março de 1966, que concedeu
à Mineração Jundu S. A. o direito de
lavrar feldspato e mica. no lugar denominado Cabeceira do Córrego São
Domingos, Distrito e Município de Governador Valadares, em uma área de
trinta hectares (30 ha.) . (DNPM ~
6.087-54) .
Decreto n'' 48.345, de 21 de junho do
Hl60, que concedeu a Manoel da Silva
Franco o direito de lavrar calco, no
lugar denominado Anta Moura, Distrito de Itaíacoca, Município de Ponta Grossa. Estado do Paraná. em uma
área de cento e cinqüenta hectares e
trinta ares (150,30 ha.) . (DNPM 6.801-53).
Art. 2° Este Decreto entrará- em
vigor na nata da sua publicação, 1"evogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 16 de maio de 1973;
152° da Independência e .~3° da
República.
AUGUSTO
H AM AN N
GRÜNEWALD

RADEM,'K'ER

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.268 MAIO DE 1973
Declara a caducidade
que menciona.

DE

16

DE

dos decretos

O Vice-Presidente da República, no

exercício do cargo de Presidente da
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República, usando da ar tibuiçâo qC8
lhe confere o artigo 81, item 111 da

Constituição. e nos termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n'' 318, de 14 de

março de 1967, decreta:
Art. 1<) São declarados caducos os
seguintes Decretos:
Decreto n" 54.405, de 10 de outubro de 1964, que concedeu a France
de Paula Andrade, o direito de la-

vrar ferro, em terrenos de sua pro-

priedade, no lugar denominado Paciência, Distrito e Município de Itabira, Estado de Minas Gerais (DNPM
- 8.615-58).
Decreto n" 28A98, de 14 de agosto

de 1950, que concedeu a Joubert San
tos, o direito de lavrar areia silicosa, no Distrito e Município de Sao
Vicente, Estado de São Paulo (DNPM
-

4.079-45).
Decreto n'' 24.715, de 29 de março
de 1948, que concedeu a Leon Nícolau Nogueira de Borba, o direito de
lavrar mica e associados, nos lugares denominados Bugre e Córrego
Ferreira. Distrito de Chomim, Município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.
(DNPM4.726-43) .
Decreto n'' 18.017, de 7 de março
de 1945, que concedeu a -Iuventino
Alves Martins, o direito de lavrar
mica e ussocíados em terrenos devolutas, no lugar denominado Rancho
do Meio, Distrito e Município de Capelinha. icsraco de MInas Gerare.
IDNPM - 5.968-40).
Decreto r.O 44.947, de 1 de dezembro de 1958, que concedeu a Malhoramentos de Guarulho Sociedade
Ltda. o direito de lavrar argila rerratária em terrenos de sua propriedade, no Município de Guarulhos,
Estado de São Paulo.
(DNPM
6.516-52) .
Decreto n'' 30.184, de 20 ce novembro de 1951, que concedeu a Manuel
Hilário de Oliveira. o direito, de lavrar acres em terrenos de sua, propriedade. no lugar denominado Fazenda Ponte Alta. Distrito de Qulrírtm. Município de Taubaté. Estada
de São Paulo, cujos direitos foram
transferidos a Tereza de Jesus Borges de Oliveira. (DNPM - 2.012-49).
Decreto n'' 26.983, de 28 de julho
de 1949 que concedeu a Herbert Victor Levy. o direito de lavrar aírcõnto
,_o

em terrenos situados, no lugar denominado Bom Retiro H, Distrito e
Municipio de Parreiras, Estado de
Minas Gerais. (DNPM - l:llJB.68B,
de 1970).
Decreto n'' 56.454, de 9 de junho
de 1965, que concedeu à S. A. MJ·
neraçãc Jerônimo Rosado, o rnrerto
de lavrar gipsita em terrenos de
propriedade de José Pereira Nunes,
situados no lugar denominado Fa.senda Olho D' Agua, Distrito de Feitoria, Município de Bodocó, Estaco
de Pernambuco. (DN:PM - 971-60).
Decreto n'' 24.708, de 29 de março
de 1948. que concedeu a Paulo Binna
e Fioravante Fiare Greco, o direito
de lavrar caulim em terrenos situados nos lugares denominados Pouse
Alegre e Pouso Alegre da Capela.
Distrito de Ribeirão Pires, Município
de Santo André. Estado de São Pau
lo. (DNPM - 3.397-45).
Decreto n" 53 220, de 12 de dezembro de 1963, que concedeu a Berlino
Zabeu & Irmãos Ltda , direito de lavrar caulim em terrenos devolutoe.
no lugar denominado Bairro Santa
Rita, Distrito de Embuguaçu. Municipío de Itapecirtca da Serra. Estado de São Paulo. (DNPM - 7.025
de 1959).
Decreto n'' 40.953, de 14 de tevereiro de 1957. que concedeu a Milton
Antônio Parolin o direito de lavrar
argila e caulim, no lugar denominado Ilha do Meio. Distrito de São
Luiz do Puranâ, Município de Campo Largo, Estado do Paraná. (DNPM
- 8.092-43).
Decreto n'' 47.730, de 29 de janeiro
de H.l60, que concedeu a Jacinto
Straub, o direito de lavrar calcita em
terrenos de sua propriedade situados
no lugar denominado Poço Grande,
Distrito de Paranaí. Município de
Adrianópolís, Estado do Paraná.
(DNPM - 5.067-41).
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro ,
Brasília, 16 de maio de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAK~
GRÜNEWALD

Antônio. Diq,s ];leite Júnior
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DECRETO

N° 72.269 MAIO DE 1973

DE

16

DE

Concede- à Padomar - Paraná, ..)0lomita e Mármore Lida. o direito
de lavrar dolomito no Município de
Castro, Estado do Paraná.
O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente (la
República, usando da atríbuiçâo que
lhe confere o artigo 81, ítem Hf. da
Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de fevereiro de
1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n" 318, de 14 de
março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Padomar
- Paraná, Dolomita e Mármore Ltda.
concessão para lavrar
dolcrruto em
terrenos de propriedade da Indústria
Cultura e Comércio de Mad eiras
Sguárío S. A. e de Alziro da Silva Ceza.r, no lugar denominado Butiaaal,
DIstrito de Socavão Munícíprc de
Castro, Estado do Paraná, numa área
de duzentos e vinte e três he-tares e
cinquenta e três ares (223,53 ha.) , delimitada por um polígono teregular.
que tem um vértice a quatrocentos e
trinta e cinco metros (435 m) no
rumo verdadeiro de dezenove graus
sudeste (19° SE), da confluência da
estrada que liga Castro-Ira.outu com
a estrada que liga a rodovia acima
citada à localidade de Ribas e 'J~ lados a partir desse vértice, os een.nntce comprimentos e rumos vercadctros: oitenta e cinco metros (85 m).
sul (8); setenta metros (70 n- i. oeste (W); cem metros (100 rrn , sul (S I;
setenta metros (70 rm. oeste (W);
cem metros (100 m j , sul (S). sctenta metros (70 m) , oeste (W); cem
metros (100 mj , sul (S); setenta metros (70 m) , oeste (W): cem metros
(100 rru, sul (8); setenta metros ....
(70 mj , oeste (W); cem metros 000
m), sul (S); setenta metros (70 rr.j ,
oeste (W); cem metros (100 rm. sul
(S); setenta
metros (70 m j . oeste
(W); cem metros (100 m) , sul (8):
setenta metros (70 rm oeste ('V.l);
cem metros (100 m) : sul (8); setenta
metros (70 m): oeste (W); cem rnetros 000 m) , sul (8); setenta metros
(70 rrn , oeste (W): cem metros 1100
m) , sul (8); setenta metros (70 rm.
oeste (W); cem metros (100 mj , sul
(S);
setenta metros (70 m t
oest.e
(W); cem metros (100 mj, sul (8);
setenta metros <70 m) , oeste (W.I;
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cem metros (100 m). sul (8): setenta
metros (70 m) , oeste (W); cem metros (100 m) , sul (8); setenta -nctrcs
(70 m) , oeste (W); cem metros (1(){l
rol, sul (S); setenta metros (70 fi),
oeste (W); cem metros (100 m) , sul
(8);
setenta metros (70m),
oeste
(W); cem metros (100 mr. ,,;uI' (8):
setenta metros (70 m) , oeste (W):
cem metros (100 metros), sul (8);
setenta metros (70 mj , oeste (W),
cem metros (100m), sul (8); cento e
setenta metros (170m), oeste (W):
cinquenta metros (50m), norte (N),
cem metros (100 m) , oeste (W);
clnquenta metros (50 m) , norte (N) :
cem metrcs 000 m), oeste (W); ctnquenta metros (50 m) , norte (N); cem
metros (100 m) , este (W); cinquenta
metros (50 m) , norte (N); cem metros
000 rrn , oeste (W) ;cinquenta metros
(50 rn) , norte (N) ; cem metros (100
rm , oeste (W); cento e noventa. metros 090 m j , norte (N); oitenta e seis
metros (86 m) , leste (E): duzentos
metros (200 m) , norte (N); oitenta c
seis metros (86 rm , leste <E); duzentos metros (200 m) , norte (N); cítenta e seis metros (86 m), leste (E);
duzentos metros (200 m) , norte (N);
oitenta e seis metros (86 m) leste
(E); duzentcs metros (200 m). norte (N); oitenta e seis. metros (S6 m) .
leste (E); duzentos metros {20a m)
norte (N); oitenta e seis metros (8fi
rrn , leste (E); duzentos metros (2CO
m) , norte- (N); oitenta e seis metros
(86 m) , leste (E); duzentos met-es
(200 m) , norte (N); oitenta e ceis metros (86 m). leste (E); duzentos metros (200 mj . norte (N l; oitenta e
seis metros (86 m) , leste (El; duzentos metros (200 m) , norte {N); oitenta e seis metros (86 m) , leste (E);
cento e vinte metros 020 m) , norte (N) ; duzentos metros (200 -n) , leste (E); setenta e cinco metros (75111).
sul (8); duzentos metros ;?OO m) ,
leste (E); setenta e cinco metros (75
m) , sul (S); duzentos
metros (2CO
m) , leste (E); setenta e cinco metros
(75 m) , sul (S); duzentos metros (2(10
mj , leste (E); set enfa e cinco metros
(75 m) , sul (8}; duzentos metros l2Cü
m, leste (Ei ; setenta e cinco metros
(75 m) , sul (8): cento e quarenta
metros (140 m) . leste (E). Est,a concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44. 47
e suas alíneas e 51, do Código de Mineração. além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamenr.e mencionadas neste Decreto ..
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Parágrafo umco. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ,
.
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 196B.
e da Resolução n" 3, de 30 1~ abril
de 1965, da Comissão Nacional de Energta Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União. em cumprimente do disposto no Decreto-lei. ...
n- 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca cu nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades ViZÜU1tl,S es-

tão sujeitas às

servidões de solo

e

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de .vríneração.

Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro los Decretos de Lavra, do
Departamento
Nacional da Produção
Mínecal, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decrete entrará rm vjgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 800261-68).

Brasília, 16 de maio de 1673;
152° da
Independência e &5° da
República.
AUGUSTO
H AM A N N
GRüNEWALD

RADEMAKER

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.271 -

EXECUTIVO

DECRETO N° 72.270 MAIO DE 1973

Altera destinação de Junções aratitícadas criadas no Quadro de Pessoal
do Ministério do Exército pelo Decreto n° 65.765, de 2 de dezembro de
1969.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, no uso das atribuições Que
lhe confere o Artigo 81, item III da
Ooustltuíção. decreta:
Art. 1° Ficam destinadas ao De
partamento Geral do Pessoal 1 {.1lTIa)
função gratificada
de Encarregado.
Símbolo 3-F. 3 (três) de Assessor,
Simbolo 5- F e 1 (uma) de Assessor,
Símbolo 6-F, criadas e destinadas à
Secretaria-Geral do Exército pelo Decreto n- 65.765. de 2 de dezembro de
ID6!:!.

Art. 2° A distríbuíção das funções
gratificadas destinadas por este Deereto ao Departamento Geral do Pessoal, pelos seus órgãos integrantes ou
Diretorias que lhe são subordinadas.
far-se-á através de Portaria do Chefe do Departamento Geral do Pessoal .

Parágrafo único. As atribuições que
competirão aos funcionários civis designados pelo Chefe do Departamento Geral do Pessoal, para preencher
essas funções gratificadas serão definidas igualmente, na portaria. de que
trata este artigo.
Art. 39 O Ministro do Exército baixará os atos .complementares necessários à execução deste Decreto
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1973;
152" da
Independência e 80° da
República.
AUGUSTO

H AMANN

RADEMAK::'.R

GRüNEWALD
Orlando Geisel

DE 17 DE

Apr0
o Plano Geral de CIJ'nH,caçâo para
Forças Armadas em 1974.
1Ja

élE 17 DF

MAIO

DE 1973

o seroiço Militar Inicial nas

o Vice-Presidente da- República. no exercício do cargo de Presidente
da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !lI,
da Consbttulção, e de conformidade com o disposto no parágrafo único,
do artigo 26, do Decreto nv 5'1.654, de 20 de janeiro de 1966, decreta:
Art. 19 Fica aprovado c Plano Geral de Convocação para o Serviço
Militar .Inlcial nas Forças Armadae. no ano de 1974. 'que com este baixa,
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assinado pelo General-de-Exército Breno Borges Fortes, respondendo peja
Chefia do Estado Maior das Forças Armadas.
Art. 2'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 17 de maio de 1973; ló2° da Independência e 85Q da República.
AUGUSTO HAMANN RADFMAKER GRUNEWALD

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

P(,ANO GERAL DE CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO MILITAR
INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1974
1. INTRODUÇãO
1.1. Finalidade:

O presente Plano tem por finalidade específica regular as

condições de recrutamento do brasileiro da classe de 1955 à prestação do Serviço Militar Inicial nas Forças Armadas no ano de 1974.

1 .2. Legislação:

Os dispositivos legais básicos que regeram a elaboração do Plano
foram os seguintes:
~ Art. !:l2 e seu parágrafo único da Constituição do Brasil;
-- Art. 16 e 18, 20 a 22,27,56 e 59 da Lei nc 4.375, de 17 de agosto
de 1964 (Lei do Serviço Militar - LSM), com as modificações
da Lei n- 4.754. de 1'"1 de agosto de 1965 e Decreto-Lei nv 549,
de 24 de abril de 1969;
- §3l? do Art. âv, Art. 11,12, 19, 23, 37 e 63, da Lei nc 5.292, de
8 de junho de 1967 (Lei da prestação do Serviço Milltar pelos
estudantes de medícínu farmácia, odontologia e veterinária e
pelos médíccs, fatmacêutícos, dentistas e veterinários - LMFDV)
com as moôtrtcações da Lei nv 5.399, de 20 de maio de ::968;
,
- Art. 27, L :~8. 41, 4';' <lc8 50, 52 a f,8, 6.t"· a 67, 69, 70 e 71, do
Decreto n» 57.654, de :aO de janeiro de 1966 (Regulamento da
Lei do Serviço Militar - RLSM), modificado pelo Decreto
nv 58.759, de '28 'le junho de 1966;
- Art. 4l?, 5°, 13. 14. 28, 33, 34 e 36, do Decreto nc 63.704, de 29
de novembro ele 1968 {Regulamento da Lei de prestação do
Serviço Militar pelos est... .dantes de medicina, farmácia, odontologia e vetennária e pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e
veterinários - RLI\IlFDV);
§ 2.3 e outros. dv Decreto nv 60.822, de 7 de junho de 1967
(Instruções Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos nas
Forças Armadas ~ IGISC), modificado pelo Decreto nv 63.078,
de 5 de agosto de 1968;
~ Decreto nv 66.949, ele 23 de julho de 1970, (Instruções Gerais
para a Coordenação da Conscrição nas Forças Armadas) .
2. CONVOCAÇãO

2.1. Elementos convocados:
Em face da legislação em vigor, são convocados:
- no segundo semestre do ano de 1973, à Seleção para o Serviço
Militar, todos os brasileiros pertencentes à classe de 1955, bem
como aqueles que. de classes anteriores, ainda estejam em débit-o
com aquele Serviço; também os estudantes do último ano dos
cursos dos Institutos de Ensino, oficiais ou reconhecidos, ôc
formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários;
no ano de 1974, à incorporação em Organização Militar da Ativa
ou à matricula em -órgão de Formação de Reserva de uma das
Forças Armadas, todos os brasileiros que, submetidos à Seleção
de que trata o disposto anterior, foram designados para a
prestação do Serviço.

no
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2 2. situação de médicos, Iarmacêutícoa, dentistas e veterinários:
Os MFDV com menos de trinta e oito anos de idade referida a
trinta e um de oezembro de 1974, de qualquer situação militar e
ainda não Incluídos na reserva própria, estão igualmente convocados
para a Seleçâ >, nos termos do § 19 do Art. 11, do RLMFDV Estão
excluídos de convocação 05 MFDV pertencentes a outros Quadros
ou Corpos, que sejam oficiais da ativa ou da reserva remunerada
ou de lI!- classe. Para o estágio, será respeitada a condição fixada
IH parágrafo 4.::: deste Plano e o previsto r e Lei n.v 5.399, de 20
d-e março de 1968.
3. TRIBUTAÇAO

3.1. Tributação de Municípios - Anexo I
3.2. Outras Tributações - Anexo II
1. VOLUNTARIADO

4.1. Autorização:
Dentre as vagas destinadas ao preenchimento pelos conscritos,
poderão ,)S Ministros Militares determinar, se necessário, a aceitação
de voluntários, atendido o previsto no Art. 127, do RLSM
4.2. Concessão à tropa aercterrestre:
A tropa aeroterrestre pcdcrá aceitar, como voluntário, consente
incluído no Excesso elo Ccntf ngente da Classe anterior, desde que
os das classes convocada e seguinte sejam insuficientes para constituir o contingente - tipo conveniente.
4,3. Do médico, farmacêutico, dentista e veterinário:
O MFD\T da reserva, em qualquer situação que não a da remunerada
ou de 1~ classe, poderá ser aceito voluntário à prestação dos estágios
do Serviço Militar até 05 trinta e oito anos de idade referida a
trinta e um de dezembro de 1974 nos termos dos §§ 39 e 49 do
Art. 5Q , e 1Q do Art. 6Q , tudo do Regulamento da Lei de prestação
do Serviço Militar pelos médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (RLMFDV).
4.3.1. O ingresso ou transferência para o quadro próprio de MFDV do
Quadro da .attce ou reserva remunerada ou de l{lo classe, obedecerá a legislação de iniciativa da Força Armada interessada,
conforme os Arta. 81 e 84 do RLMFDV.
4 4. Proveniência de qualquer Município:
O conscrito voluntário poderá ser originário mesmo de Munícipio
nã i Tributário, desde que atenda às condições impostas pela
Força interessada.
SELEÇAO

5.1. A apreeentaçã-. do Certificado de Alistamento Militar const.ltutrá
a condição indispensável rara que o conscrito seja submetido às
provas de seleção.
5.2. Seleção propriamente dita para dar um destino adequado ao
conscrito.
5.2.1. Indivíduo incompatível.
Aspecto de capital importância será o de evitar a inclusão de
indivíduo incompatível com a vida militar. Convém, assim, que
as Fichas de Seleção detalhem a respeito.
5.2.2. Seleção Geral:
5.2.2.1. Todos os conscritos residentes nos Municípios Trtbutárros
terão de submeter-se à Seleção Geral.
5.2.2.2. Local de realízação: Nos PR (Postos de Reuniões de convocados) .
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5.2.2.3. Prazos:
Início, no 29 semestre do ano de 1973.
- Marinha, em 3 Set. 73;
- Exército em 19 Set 73;
- Aeronáutica, em 3(1 Age 73;
Término:
Marinha, em 09 Nov 73;
Aeronáutica, em 09 Nov 73;
Exército, em Ü'1 Dez 73; (CPOR e NPOR, até 15 Out 73;
Estudantes de IEMFDV e Tiros-de-Guerra, até 14 Nov 73).
5.2.2.4. Para a Seleção do" estudantes uosIEMFDV (Institutos de
Ensino de formação de médicos, farmacêuticos, dentistas e
veterínáríosz. runcíonarão Comissões de Seleção Especiais
(CSE.comtit.uídas de elementos das três Forças Armadas.
sob a responsabilidade da RM e com a participação dos DN
e ZAé. Deverão, segundo especificações fornecidas .pelos
órgão', de Serviço Militar locais, ser apresentados pelos
conscritos estudantes de MFDV, atestados de boa conduta
e de bons antecedentes sociais e políticos.
5.2.2.5. O MFDV convocado com a classe de 1955 poderá apresentar,
por ocasião ela seleção. atestado de "Residente" em regime
contínuo de vinte c quatro horas diárias. de hospital devidamente reconhecido. para se ver colocado em última prio ..
.ridade para a prestação do Estágio de Adaptação e Serviço
CEAS), desde que declare desejar realizar o estágio após a
conclusão 0.0 prazo da residência hospitalar e nenhum preJU1ZO cause no cumprimento do disposto no Art. 28 do
RLMl<"DV. No caso de ser colocado no excesso-do-contingente
e classificado como "preferencíado" da Força Armada. será
considerado em "situação especial" na .reserva, nos termos
do § 59 do Art. 107 do RLSM. Na oportunidade, então, poderá
ser chamado a cumprir o Serviço Militar em EAS cem
prioridade mediante' convocação posterior prevista no Art.
122. do RLSM. Art. 52, do RLMFDV e instruções complementares da Força Armada interessada.
5.2.3. Seleção Suplementar:
5.2.3.1. Local de reahzação: em PR especialmente instalado.
5.2.3.2. Prazo:
Marinha'
11). época, de 04 a 18 Jan 74;
21). época, de 06 a 20 Mai 74;
Exército: A critério do Comandante da área (RM)
li!- época, de Cí a 14 Jan 74;
2~ época, de 06 a 13 de Mai 74;
Aeronáutica:
1~ época, de (;3 a 12 Jan 74;
2a época, de 01 fi. 14 Jul 74.
5.2.4. Seleção Complementar.
5.2.4.1. Impõe-se que a Força regule as condições de realização
opcional, da Seleção Complementar, de vez que esta será
inevitável se cestgnadc à Organização Militar um efetivo
majorado de conscritos, assim como verifique ainda o cumprimento do disposto no Art. 78, do RLSM e seus parágrafos,
mormente face ao indivíduo agora incapaz.
5.2.4.2. Local d- realização: nas Organizações Militares de destino
dos convocados.
Prazos: na "emana que antecede a incorporação ou. matrícula
na respectiva Força.
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5.3. Distribuição dos selecionados:
5.3.1. O critério de distribuição dos selecionados aptos, pelas Organizações Militares (OM), estará a cargo da Força interessada,
recomendada porém a observância do disposto na alínea dj do
Art. 9", da LSM e no Art. 76 e seu parágrafo único no RLSM.
5.3.2. Feitas as distribuições às OM, os excedentes às necessidades da
Marinha e Aeronáutica deverão ser apresentados ao Exército
até 16 Nov 73, para que possam concorrer à incorporação ou
matricula nessa última Força.
5.3.3. A majoração dos efetivos dos conscritos selecionados aptos a
apresentar nas Organizações Militares será função das estatísticas de falt-osos e incapacitados nas Seleções Complementares
anteriores, como também das despesas inúteis que acarretarão
uma forte majoração, pelo que a fixação dessa majoração
estará a cargo da Força interessada.
6. INCORPORAÇãO
6.1. Apresentação dos Designados:
Local; nas Organizações Militares de destino, regulado pala Força
interessada.

Prazo:
Marinha:
la época, de 04 a 18 Jan 74;
21;\ época, de 06 a 2ú Mai 74;
.
Exército:
1~ época, de C7 a 14 Jan 74;
21). época, de 06 a 13 Mai 74;
Aeronáutica:
1<1- época, de 03 a 13 Jan 74;
21)0 época, de 01 a 14 Ju' 74.
G.2, Dia da Incorporação:
Marinha:
P época, a 19 Jan 74;
21;\ época, a 21 Mai 74;
Exército:
11). época, a 15 Jan 74;
2~ época, a 14 Mai 74;
Aercnáutíca:
P época, a 14 Jan 74;
2iJ- época, a 15 Jul 74.
A não apresentação do designado à incorporação até às 24,00
(vinte e quatro) horas dos respectivos últimos dias marcados
acarretará a oeclaração de Insubmíssão pela Força considerada.
6.3. Reforço a tropas especiais do Exército:
- a critério da Força, conscritos poderão ser deslocados dentro da
mesma Zona de Serviço Militar;
- a 5~ RIVI fornecerá convocados à 11!!- RM, para conseguir o
contingente-tipo adequado;
- as 2l). e 4~ RM ícrnecerâo convocados voluntários <.\ Brigada
Aeroterrestre.
MATRíCULA

Apresentação dos Designados:
Local:
Na Marinha: Escola. de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha
(EFORI\ü, Escola de Marinha Mercante (EMM). Núcleo de Formação
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de Reservista do Iate Clube do Rio de Janeiro (Nuforrtate-Rdj e Núcleo
de Formação de Reservista do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
(NFR do AMRJ).

No Exército: em Tiro-de-Guerra (TG), Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva (CPOR) e Núcleo de preparação de Oficiais da Reserva
\NPOR) .

Na Aeronáutica: era órgãos de Formação de Reserva (OFR) do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) , em São José dos Campos, SP, e
Centro de Formação de Pilotos Militares, em Natal, RN.
Prazo:
Na Marinha, conforme as Instruçeõs da Força;
No Exército, em TG, lI!- época de apresentação de 05 a 13 Jan 74;
2~ época de apresentação de 15 a 22 Jun 74; nos CPOR e NPOR,
sete dias que antecederem a data da matrícula;
Na Aeronáutica. conforme as Irsstruçôes da Força.
A não apresentação do deslgnado à matrícula até às 24,00 (vinte e
quatro) horas dos respectivos últimos dias marcados, acarretará a
declaração de Insubrmssào pela Força considerada.
3. OUTRAS PRESCRIÇõES

8.1. O lema de publicidade é:
"5ERVIÇO MILITAR:

DIREITO, HONRA RESPONSABILIDADE
3.2. Apresentação na 21} epocn de incorporação:
Os convocados que, [.:01' qualquer motivo, n-o tiverem obtido adiamento de incorporaçào e que, durante a época da Seleção Geral,
provarem estar Inscritos nos exames de admissão à Academia ca
Força Aérea, à Escola Naval, à Academia Militar das Agulhas
Negras, à Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ao Colégio Naval,
ao Instituto Militar rje Engenharia, ao Instituto Tecnológico de
Aeronáutica, à Escola de Especialistas de Aeronáutica, à Escola
de Sargentos das Armas, às Escolas de Formação de Oflciaia das
Polícias Militares e Corpo.." de Bombeiros, à Escola de Marinha
Mercante e à Escola de Aprendizes Marinheiros, deverão ser designados para mcorporaçâo em Organizações Militares integrantes do
grupamento da 2~ época de. incorporação, das Forças. Os referidos
Estabelecimentos de Ensine informarão à RM, DN ou ZAé interessada, até 15 de abril de 1974, quanto aos convocadas, nas condições acima, que neles tenham sido matriculados, com vistas ao
cancelamento das respectivas designações para a Incorpcraçáo e
demais providências adnunístratlvas que devam ser toma-tas
8,2.1 - Os Institutos de Ensino relacionados no presente parágrafo
8.2 terão de comunir-ar, dentro de trinta dias da ocorrência,
às Clrcunscriçóes do Serviço Militar da área de jurisdição,
quais os conscritos que efetuaram matricula e os que foram
desligados GU eliminados.
8 3. Estabelecimentos diretamente relacionados com a Segurança
Nacional:
- Ver item 7 das Instruções Gerais para a Coordenação da
Conscrição nas Forças Armadas (IGCCFA).
8.4. Conscrito de habilitação civil de particular interesse:
- Ver item 8.3 das IGCCFA
- 'Tributação: ver Anexo II.
8.5. Conscrito no exterior:
- Ver item 4.2 das IGCCFA e Instruções Gerais sobre c Serviço
Militar de Brasileiro nc Exterior (IGSME).
General-de-Exército Breno Burges Fortes, Respondendo pela Chefia
do Estado-Maior das Forças Armadas.
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PLANO GERAL DE CONVOCAÇAO PARA O SERVIÇO MILITAR
INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS EM 1974

ANEXO I
TributaçãO de Municipíos

(Art. 35 do RLSM)

1. Legenda Adotll<la:

- Tributário
- Tributário
- Tributário
então sem
Exército.
-

da Marinha: nome do
da Aeronáutica: nome
do Exército: nome do
a letra indicativa, se o

Município seguido da
do Município seguido
Município seguido da
Município é tributário

letra M.
da letra A.
letra E, ou
exclusivo do

Nome de Município nos números 4 (Tributário de OM da Ativa) e
5 (Tributário de OFR) deste Anexo, apresentado em negrtta, significa

que o mesmo consta no número 3 como tributário simultaneamente
de Organização Militar COM) da Ativa e de órgão de Formação de
Reserva (OFR) de uma outra Força.

-

Nome de Município no número B (Tributário de OFR) acompanhado do sinal (+) significa que o mesmo é tributário de OM da
Ativa ou de outra Força.

2. Observações:

-

Município criado após a aprovação deste Plano terá a mesma tributação do Município do qual foi desmembrado.
- Este Anexo indica os Municípios Tributários. Os Não Tributários
deverão, contudo, ser relacionados em PLANOS e INSTRUÇõES das
Forças Singulares. para segurança da concessão das dispensas do
Serviço Militar Inicial.
- As definições de Munícíplo Tributário, Organização Militar da Ativa
e órgão de Formação de Reserva, são as constantes, respectivamente,
dos números 29, 30 e 31 do artigo 3.9 do RLSM.
3. Município Tributário simui'oneamente de organização Militar da Ativa

e de orçtio de Formação de Reserva:

3.1 3.2 3.3 3.4

-

3.5 3.6 3.7 3.8
3.9
3.10
3.11

-

3.12 3.13 3.14 _.
3,15 -

3.16 -

De Alagoas: Maceió (1 Município).
Do Amapá: Macapá (M) (1 Município).
Do Amazonas: Boca do Acre (M), Itacoatiara (M), Manaus
(ME) (3 Municípios) .
Da Bahia: Ilhéus (ME), Maragogtpe (M), Salvador (3 Murncípios) .
Do Ceará: Fortaleza (1 Município).
Do Distrito Federal: Brasília (ME) (1 Município).
Do Espírito Santo: Carlacica, Guarapart (M), Vila Velha
(ME), Vitória (ME) (4 Municípios).
De Goiás: Anápolis, GOiânia (2 Munlcipíos) .
Da Guanabara: Rio de Janeiro (ME) (I Município).
Do Maranhão: Rosário (M) (1 Município).
De Mato Grosso: Campo Grande, Corumbá (M), Cuiabá (ME),
Ladáric (M) (4 Municípios).
De Mines Gerais: Belo Horizonte, Itajubá, Juiz de Fora, Plrapor:', (M), Uberaba, Uberlândía, Varginha (7 Municípios).
Do Para: Ananindeua, Belém (ME), Benevides, Marabá, Santarém (M) (5 Municípios).
Da Parafba.: Campina Grande (M), João Pessoa (2 Municípíos! .
Do Paraná: Antonina (M), Cambará, Cianorte, Cornéllo Procópio, Curitiba, Foz do Iguaçu (M), Guaíra (M), Quaraqueçaba
(M), Guaratuba (M). Jacarezinho, Londrina, Maríngá, Paranáguá (M), Paranavaí, Ponta Grossa, Porto Rico (M), Ribeirão
Claro, Santo Antônio da Platina, Umuarama (19 Municípios) .
De Pernambuco: Caruaru (ME), Jeboatâo, Olinda (ME), ReM
cífe (ME) (4 Munícíptos) .

ATOS DO PODER EXECUTIVO

225

Po Piauí: Parnaíba (M), 'I'erezlna (M) (2 Municípios).
Do Rio de Janeiro: Angra dos Reis (M), Araruama (M), Cabo
Frio (M), Cachoeiras de Macacu (M), Campos (M), Duque de
Caxias, Itacuruçá (M). Macaé (M), Nílópolis, Niterói (ME), Nova Friburgo (M), Nova Iguaçu, Paratd (M), Petrópolis, São Gonçalo' São João de Menti, São João da Barra (M), São Pedro
d'Aldeia (M), Saquarema (M), volta Redonda (20 Municípios).
3.19 - Do Rio Grande do Norte: Natal (MEA) (1 Município).
3.20 - Do Rio .Grande do Sul: Arroio Sujo (M), Bagé, Caçapava do
Sul, Caxias do Sul, Itaqui (M), -Iaguarão (M), Novo .Hamburgo,
Passo Fundo, Pelotas (ME), Porto Alegre (ME)
Rio Grande
(M), Santa Maria, Santo Angelo, São Gabriel,' São José do
Norte (M), São Leopoldo, São Lourenço do Sul (M), Uruguaiana (M), Torres (M), Tramandai (M), Viamão (M) (21 Munícípics) .
3.21 - De Santa Catarina: Araguarl (M), Araranguá (M), Balneário
do Camboríú (M), Barra Velha (M), Bíguaçu (M), Blumenal,
Brusque, Caçador, Florianópolis CNIE), Garopaba (M), Garuva
(M), Governador Celso Ram03 (M), Herval D'Oeste, Içara (M),
Imarut (M), Imbituba (M), ltajaí (M), Itapema (M), Jaguaruna (M), -Joaçaba, Joinvi11e (ME), Laguna (M), Navegantes (M),
Palhoça (M), Paulo Lopes (M), Penha (M), Porto Belo (M),.
São Francisco do Sul (M), Sá-o José (M), Tijucas (M) (30 Municípios) .
3.22 - De São Paulo: Araçatuba, Bauru, Campinas, Cananéia (M), Cruzeiro, Iguape (M), Praia Grande, Presidente Epitá.<:io (M), Ribeirão Preto, Santos (ME), Sã-o Paulo, São Sebastião (M), São
Vicente (ME), Soroceba (14 Municípios).
3.23 - Resumo Estatístico;
3.17 3.18 -

MUNICíPIOS TRIBUTARIaS SIMULTANEAMENTE DE aMA E OFR

Da Marinha.

88

-(+)

Do Exército

78

i Da Aeronáutica

I
I

1

Total Computado

<+)

(aMA e OFR)

145

Sem repetição de contagem de Municipio tributado a mais de uma.
Força.
4. Outros Municípios Tributários de Organização Militar diJ, Ativa:
4.1 - Do Acre: Brasíléía, Cruzeiro do Sul, Rio Branco (EA) , Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri (6 Municípios).
4.2 - De Alagoas: ssccerõ: (MA) e Rio Largo (M) (2 Municípios).
4.3 - Do Amapá: Macapá (EA) e Oíapoque (2 Municípios).
4.4 - Do Amazonas: Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamim Constant,
Careiro, Coart, Humaítá, Itacoatiara, Japura, Manapapuru, Manaus (A), Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Iça,
São Gabriel da Cachoeira e Tefé (14 Municípios).
4.5 - Da Bahia: Angtcal Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da.
Lapa, Brejolândia,' Caravelas (A), Catolândia,. Correntina,. Cotegipe Cristópolis Feira de Santana (EA) , Ibipetuba, Ibotírama,
Ilhéus (A), Mo;pará, Paulo Afonso (EA), Riachão das Neves,
Salvador (MA) Santa Mana da Vitória, São Desidério, Tabocas
do Brejo Velho e Xlque-Xíque (23 Munícíplos) .
4.6 - Do Ceará: Camocím (M), Crateús (EA) , Fortaleza (MA), Iguatu
(A), Quixadá (M) e Várzea Alegre (6 Municípios) .
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4.7 4.8 4.9

-

4.10 -

4.11 -

Brasília (A) (l Município).
De Fernando de Noronha: Fernando de Noronha (EA) (1 Município) .
De Goiás: AnápoUs (A). Aragarças (A), Catalão (EA), Cristalina, Formosa (EA), Goiânia (A), Ipameri (EA). Luziânía, Morrtnhos (EA) , Paraná (A), Pires do Rio (EA) e Porto Nacional
(A) (12 Municípios).
Da Guanabara: Rio de Janeiro (A) (l Município).

Do Distrito Federal:

Do Maranhão: Amarante do Maranhão,. Bacabal, Carolina (EAJ.
Grajaú, Imperatriz, João Lisboa, Monções, Pindaré Mirim, Por-

to Franco, Santa Inês, São Luiz (ME) e Vitorino Freire (12 Mu-

nicípios) •

4.12 -

De Mato Grosso: Amambai, Anastácio, Aquidauana (EA), Bela
Vista, Bonito, Cáceres, Campo Grande (A), Carapô, Corumbá
(EA) , Coxim (EA) , Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemí, Ivinhema, .rarrtím, Ladário,
Miranda, Navirai, Níoaque (EA), Nova Andradína, Poconé, Ponta
Porá (EA), Porto Murtinho, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato
Grosso (EA) , Rondonóplis (EA) , Sídrolândía e Três Lagoas (EA)
(30 Municípios).
4.13 - De Minas Gerais: Araguarl (EA), Barbacena mA), Barroso,
Belo HOrizonte (A), Borda da Mata, Brazópolia, Cambuquira,
Campanha, Delfim Moreira, Elói Mendes, Estiva, Lagoa Santa
(A), Maria da Fé, Nepomuceno, Paracatu (A), Paraísópolís, Pedralva, Pouso Alegre, Santos Dumont, São Gonçalo do Sapucaí,
São João deI Rei, Três Corações, 'I'upaciguara, Uberaba (A),
Uberlàndia (A) e Wenceslau Bráz (26 Municípios).
4.14 - Do Pará: Altamira, Aveiro, Belém (A), Itaituba, Ituplranga,
Santarém (EA), São João do Araguaia (7 Municípios).
4.15 - Da Paraíba: Alagoa Grande (A), Bayeux, Campina Grande
(EA) , João Pessoa (MA) e Santa Rita (5 Municípios) .
4.16 - Do Paraná: Almirante 'I'amandaré, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, Anclirá, Antonina (EA) , Antônio Olinto, Apucarana (EA),
Arapongas, Arapotí, Ararursa, Araucária (EA), Assai, Assis Ohateaubrtand, Astorga, Bandeirantes, Barbosa Ferraz (EA) , Barracão, Bela Vista do Paraíso, Boa Esperança, Bom Sucesso, Borrasópolts, Califórnia, Cambé, Cambíra, Campina da Lagoa, Campo
Largo, Campo Mourão, Oapanema, Capitão- Leômdas Marques,
Cascavel, Castro (EA), Catanduvas, Centenário do Sul, Céu Azul,
Chopinzinho, Clevelãndía, Colombo, Congonhinhas, Contenda,
Corbélía, cornéuo Procópio (A), Coronel Vivi-da, Cl'UZ Machado;
Cruzeiro do oeste, Curitiba (A), Dois Vizinhos, Eneas Marques,
Eng- Beltrão, Faxinal, Formosa, Foz do Iguaçu (EA), Francisco Beltrâo, Goío-Erê, Grandes Rios, Giuurc (EA) , Guaraniaçu,
Guarapuava (EA) , Ibaítí, Ibiporã, Imbítuva, Iporã, Irati, Ivaf
(A), Ivaiporã, Jaguapitâ, Jeguarfaúva, Jandaia do Sul, Janlôpoüs, Japurá, Jardim Alegre, .Iataizínho, Jussara, Lapa (EA) , Laranjeiras do Sul, Loanda, Londrina (A), MaIlet, Mamboré. Mandaguaçu, Mandaguart, Marechal Cândido Rondou, Maria. Helena,
Maríalva, Marilândia do Sul, Mariluz, Maringá (A), Marmelei'1'0, Matelândía, Medianeira, Moreira Sales, Norretes, Nova Aurora, Nova Cantu, Nova Esperança, Nova Londrina, Ortigueira,
Palmas (EA) , Palmeira, Palmttal, Palotlna, Paraíso do Norte, Paranacity, Paranaçuá, Pato Branco, Paulo de Frontin (A), Peabiru, Pérola, Piraí do Sul, Ptraguara, Pitanga, Ponta Grossa (A),
Porecatu, Primeiro de Maio, prudentópolis. Quinta do Sol, Quitandinha, Realeza, Rebouças, Renascença, Reserva, Ribeirão de
Pinhal, Rio Branco do Sul, Rio Negro, Rolândia, Rondon, Salto do.
Lontra, Santa Helena, Santa Isabel do Ivaí, Santa Mariana, San-.
to Antônio do Sudoeste, São Jorge, São José dos Plnhaís, SãoMateus do Sul, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Ivaí, Senges,
Sertanópolís, Siqueira Campos, Tapejara, 'r'apire, Teixeira Soa-
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res, 'I'elêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Terra Roxa, 'I'íbagi,

Toledo, 'Tomazína, Tuneíras do Oeste, Ubiratâ, União da Vitória
(EA). Urai, veré, Venceslau Braz e Xambrê (157 Municípios) .
4.17 - De Pernambuco: Garanhuns (EA). Gravatá (A), Palmares (A),
4.18 4; 19 4.20 -

4.21 -

4.22 4.23 4.24 -

Petrolina, Recife (A), São Lourenço de Mata (EA) (6 Municípios) .
Do Piauí: Jaicós, Parnaíba (AJ, Picos, Pio IX, Teresina (EA),.
Timon e Valença do Piauí (7 Munlcípíos) .
Do Rio de Janeiro: Barra do Piraí, Barra Mansa, Campos, Itaguaí, Macaé, Mangaratíba, Paracambi, Paraíba do Sul, Píraí, Resende, Rio das Flores, Três Rios, varence (13 Municípios).
Do Rio Grande do Norte: Caícó (EA), Ceará-Mirim, Macaíba,..
Monte Alegre (A), Mossoró (MA), Pamamirím (EA) e São José
do Mipibu (7 Munícípíos) •
Do Rio Grande do sul: Alegrete (EA), Alpestre, Arroio do Meio,
Arroio Grande, Baçé (A), Barros Cassal, Bento Gonçalves (EA),.
Boa Vista do Burícá, Butiá, Cacequi, Cachoeira do Sul (EA),.
Daibaté, Caiçara, Campina das Missões, Campinas do Sul, Oandelárfa (A), Canela, Canoas (A), Carazinho (EA) , Casca, Caxias
do Sul (A), Chapada, Cirlaco, Colorado, Corastantína, Críssíumal, Cruz Alta (EA), David Canabarro, Dom Pedrtto (EA) , Encruzilhada do Sul, Erechím <EA), Erval, Erval Seco, Espumoso,
Estrela, Formigueiro, Frederico westphalen (A), Garibaldi (AJ,
Gaurama, General Câmara, Getúlio Vargas (EA), Gramado,
Gravataí (A), Guatba (A), Humaltá, Ibírubá, rjuí (EA) , Independência, Irai, Itaqui, .Iacutdnga, .Jaguarâo (EA), Jaguari, Julio de
Castflhos, Lajeado (EA), Liberatc Salzano, Miraguai, Montenegro
(A), Nova palma, Novo Hemõurçc (A), Osório (A), Paim Filho,
Palmeira das Missões (EA), Palmitdnho, Panambr, Passo Furuio
(A), Pedro Osório, pelotas (A), Planalto, Porto Alegre (A), Quarat, Rio Grande, Rio Pardc (A), Rosa Sales, Ronda Alta, Rondí-.
nha, Rosário do Sul (EA) , gananduca, Santa Cruz do Sul (EA) ,
Santa Maria (á), Santa Rosa, Santana da Boa Vista, Santana doLivramento (EA), Santiago, Santo snaeto (AJ, Santo Augusto,
São Borja (EA), São Francisco de Assts, São Leopoldo (A), São
Luiz Gonzaga, São Martínho, São Nicolàu, São Paulo das Missões,
Bâo Pedro do S:1I, São Sepé, Sapíranga (EA), Serebi, Sertão,
Sobradinho, Soledade, Tapejara, Taquara (A), Tenente Portela,
Três de Maio', Tupanciretã, 'I'uparendi. ttruçuaiana (EA), Veranópolis (A), Viadutos, Viamão (A), Vicente Dutra (111 Municípios) .
De Rondônia: Guajará-Mirím e Porto Velho (EA) (2 Munlcí-.
pios) .
De Roraima: Boa Vista (EA) e Caracarai (2 Municípios) ~
De Santa Catarina: Abelardo Luz, Antta Gartbaldt, Amquarii.
(EA) , Armazém, Ascurra, Balneário de Carnooriú, Barra Velha;.
Benedito Novo, Biçuaçu, Blumenau (A), Braço do Norte, Brusque:
(A), Camboriú, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Campo Erê,
Campos Novos, Oanoinhas, Ohapecó. Concórdia (EA), Coronel
Freitas, Corupá, Crícíúma (EA) , Cunha Porã, Curitibanos, Descanço, Dionísio Cerqueíra, Florianópolis (A), Fraíburgo, Gaspar,
Gravat at, Guaraciaba, Guaramírtm, Ibirama, Içara, Ilhota, tma-.
rui, Imbituba, Indaial, Irmeópoha, Itaáópolls, Itajaí (EA) , Itapí-.
ranga, Ituporanga, Jacinto Machado, Jaçuartma, Jaraguá do Sul'
(EA), ioaçoaa (A), JoinvilZe (A),
Lages (EA), Laguna (EA),.
Lauro Müller, Mafra (EA) , Maravilha, Massaranduba, Mondal..
Navegantes, Nova 'prento, Nova Veneza, Orleans, Palhoça, Palmitos, Papanduva, Pedras Grandes, Pomerode, Porto União (EA),
Pouso Redondo, Quilombo, Rio das Antas (A), Rio do Sul, Rio'
Negrinho, Santa Cecília. Santo Amaro da Imperatriz, São Bentodo Sul, São Carlos (EA), São Domingos, São Francisco do Sul,
São Joaquim, São José, São José do Cedro, São José do Cerrttoj,
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São Lourenço do Oeste, São Miguel ri-oeste, Seara, Síderôpclís,
Taió, Tangará (EA) , TijuCas (A) j 'I'ímbó, Três Barras, Treze
de Maio, Trombudo Central, Tubarão (EA) , Turvo (EA)"UrU~

bícl, Urussanga, Videira, Xanxerê, Xaxim (99 Muníeíptoaj ,
De São Paulo: Aparecida (EA), Atibaaa tA), Baruerí, Bernardino

4.25 -

de Campos, Caçapava, Cachoeira Paulista (A), Caconde, Catelândia, Campos do .Iordâo (A), Carapícuíba, Cruzeiro (A), Cubatâc

(A), Descalvado (EA) , Dívínolândia, Getulina, Guarantã, Guararema CA), Guaratinguetá (EA) , Guajurá (EA) , Guarulhos (EA) ,

Indaiatuba, Itanhaem (A), !tu, Jundíaí, Lins, Lorena (EA). Mon..
teíro Lobato (A), Osasco, Paratbuna (A), Píndamonhagaba (EA) ,

Piquete (EA) , Pirassununga (EA) , Poá CA), Porto Feliz, POrto

Ferreira (EA) , Praia Grande (A), Presidente Alves, Salto, Santa
Branca (A), Santa Cruz das Palmeiras, Santos (A), São Paulo
(A) ,São Roque, Suzana (A), Taubaté (EA) , Tietê, Tremembé,
Valinhos (A), Votorantím (49 municípios).
4.26 - D~ Sergipe Aracaju (EA) (1 Município).
4.27 - Resumo Esttaístico:
OUTROS MUNICíPIOS TRIBUTARIOS DE ORGANIZAÇÕES
MILITARES DA ATIVA

Da Marinha

Do

15

Exército

I
I

I Da Aeronáutica I
I
I
I
I

I

513

I
I Total Tributado

162

I

(OM da Ativa) (+)

I

526

I

Não computado no total os Municípios em grifo, por já terem sido
tributados anteriormente no número 3.
Sem repetição de contagem de Município tributado a mais de uma
Força.
'5. ortroe Municípios Trttruuiríoe de órgãos de Formaçõo de Reserva
fi. t - De Alagoas: Araprraca Palmeira dos índios, penedo, Sã-o José
da Laje e União dos Palmares (M) (5 Municípios).
5.2 --- Da Bahia: Alagcínhas. Cachoeira, Crua das Almas, Itabuna,
Jacobina, .Iequíé. J uazeh-o (ME), Poções santo Amar-o, Santo
Antônio de Jesus, Sennor do Bonfim,
Serrinha, Valença e
Vitória da Conquista (14 Municípios).
·5.3
Do Learâ: Aracatd (MF), Camccím C-l--J, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Russas, Sobral (8 Muni-

I( -j-)

'5.4

-

,b.5

-

5.6

-

ti.'1 -

cípfos) .
Do Espírito

De Goiás; Pedro A.fonso. Porangatu, Parto NacionaIC_l__ ), Rio
verde (4 Municípios).
Do Maranhão: Caxias, Codó, Pederneiras e Tutãia (M) (4
Municípíosj _

De Mato Grosso:
(+)

.5.8

-

Santo: Alegre, Cachoeira do Itapemirim, castelo,

Colatína, Ouaçuí (5 Munícípíos) .

Oáceres (M)

(+),

Porto Murtinho (M)

(2 Municípios) .

De Minas Gerais: Acrenas, Araxà, Bom Despacho, Campo
Belo, Carangola. Caratinga, Cataguases. Conselheiro Lafayete,
Curvelo, Diamantina, Dívlnópolls, Formiga, Governador Valadares, Guaxupé. Itaúns.. Ituiutaba, Lavras, Leopoldína, Manhuaçu, Montes Claros, Muríaé, Olivetra, Ouro Fino, Passos,
Patos de i.1I.:1r,as. Patrocínio, Poços de Caldas, Ponte Nova, Santa
Rita do Bapucaí, São João Nepomcceno, São LOurenço, São

ATOS DO PODER
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5.10 5. L1 -0.12 5."13 -

ti.H
5.15 -

5.10 5. ~7 --

EXECUTIVO

Sebastião do Paraíso. sete Lagoas, 'reôrno Otoni, Ubá, Viçosa.
e Visconde do Rio Branco (:36 MUnicípios).
Do Pará. Bragança e r ametá (2 Muníctpíos) .
Da Paraíba- Cabedelo (M), cajazeiras, Mamanguape (M),
Patos e Ro Tinto ..:5 Municípios).
De Pernambuco. Arcoverde, Catende, Goiana, Jaboatão (M)
(+), Paulista. Pesque na e Vitória de Santo Antão (7 Municípios) .
Do Piauí. Parnaíba q_) (1 Munícíplct .
Do Rio de ..t aneíro: Bc m Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Míracema, Neva Frfbu-go (-I--), Porcíúnctua, Santo Antonio de
Pádua, São Fidelis e 'I'eresópolis (8 Munícípíos) .
Do Rio Gr-ande do Norte: Açu (M) e Mossoró (-1--) (2 Municípios) .
De São Paulo: Agudos, Americana, Amparo, Andradina, Araraquara, Araras. Assis, Avaré, Bariri, Barretos, Batatais, Bebedouro, Biríguí, Botucatu. Bragança Paulista, Capivari, Casa
Branca, Catanduva, Doís Córregos, Franca, Garça, Guararapes.
Ilha Solteira Itr.petinir-ga, Itapeva, Ibápolís, Itararé, Itatiba.
Ituverava, .Iabotlcabal. .racareí, Jaú, Leme, Limeira, Lucélia,
Marilia, iViT'asso~ Mococa Mogi das Cruzes, Monte Aprazível,
Olimpia, Paceernbu, Palmítal, Paraguaçt. Paulista, Penápolls,
Pinhal, Píraclcaba, Ptrajú, Pompéia, Presidente Prudente, Presidente Wenceslau, Prcrr íssão, Rio Clarc Santa Cruz do Rio,
Fardo, San;a Rita (:0 P9.SSa Quatro, Santo André, São Bernardo do Campo. São Caetano do SL1l, São Carlos, São João
da Boa v'sta, São Joaquim da Barra. 52.0 José do Rio Pardo,
São José da Ric Preio, São José dos Campos, São Manuel, Tanabl, 'I'aquar-tmga. 'I'at.uí Tupã e Valparaiso (70 Municípios).
De Bergtpe: Estância lME), Lagarto c Proprià (3 Municípios).
Resumo z.aaüsücc:
Outros Mcn.cfpíos tributários de orsão de formação de reserva

Da Marinha

Dl' Exército

Da Aeronáutlca

Total Tributário
(OFR)

11

164

156 (+)

(+) Não computado nt total os Muníclpíos COm sinal (+), por já
terem stc c computados como trroutártos nas números 3 ou 4.

Estatístico
Muntcrpíos em Gerai

6. R%t·o'fj..o

Instalados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'I'rfbu-ários:
- de Organização Militar da Atdva e de órgão de Formação de Reserva simult.aueamente
'........
- d'~ Organização MIlitar c;:'l Ativa
- às órgão de Fvrmaçãc de Reserva
o

Não tríbutácíos
Ger-er al-de-Exércrto Brcno Borçes Fortes do Estado-Maior das Forças Armadas.
(+)

•

•

•

•

•

•

•

3.951 (+)

147
526
156

829
3.122
He3pondendo pela Chefia

o total dos Municiptos ínsta'ados é referente a 31 de dezembro de'
1971. fonte do Il~GE (Anuáa io Estatístico do Brasil-1972), carecendo;
de atualização nc data ÜO Decreto de Aprovação deste PLANO.
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PLANO GERAL DE CONVOCA(,ÁO PARA O SERVIÇO MILITAR
INICIAL NAS fOliÇ'AS ARMADAS EM 1974
ANllXO II
0l.TTR,\S 'l'lUBUTAÇÕES À REgER" ~

1. con-e uo de formação citoU ele grau superior ou de 2." grau

O C, .nscrtto da classe de 1955 ou de classe anterior em débito, de
ror-nação civil em ntveís de ensino de grau Superior ou de 2." grau,
excruído o aluno de lEMFDV (+) e o faltoso, terá prioridade para matrícuja em órgão de Formação de Reserva (OFR) c'c Oficial, em cuja área
da Guarnição Militar estiver localizado o Estabelecimento (Art. 89, do
RLSM).

O diplomado terá a matrícula

no OFR, cuja área da Guarnição

abranja o domicilio.
1. J

1rfbutação ao Exército:
1 ara o eíeíoo de trtbutaçâo dos consensos mas condições acima
citadas, para a formação de Oficiais da Reserva e critério do
Isxército, passam a constituir as Guarnições dos órgãos que se
seguem, Os seguintes »iur.tcípíos:
- Rio de .ranel-o (GB), r'uque de Caxias, Nilôpolts, Nova Iguaçu,
e São .ros.o de Merlti (RJ): do croa do Rie de Janeiro;
-- Niterói e S50 Gonçalo (RJ): do NPtJRj3.o RI, em São oonçelo:
- Petrópolis (R»: uo 1',POR-32" BI, em Petrópolis;
- Cariacica, Vila Velha .e Vitória (ES)" do NPORj38" B I, em

Vila Velha;
São PaUlO tSP): CPOR de São paulo;
Santos e Uio Vicente lSP): do NPOR/~" BC. em São Vicente;
Campinas (SP): do NFOR/28" BIB, em Campinas;
Porto Aleg:8 (RS): do CPOR/PA, em Porto Alegre;
Novo Hatr.burgo e S~O Leopoldo (RS). do NPOR/19" BIMtz,
em São Leopoldo;
-- Caxias 10 Sul (llli): do NPOR/3° G Can Au A Aé, em Caxias
do Sul;
pelotas (H,s \: do NPOR/9° BI, em Pelotas;
Santo Angelo, (P..8): de. NPOR/5" RCc.. em Santo Angelo;
_.- Santa Maria (RSJ: do NPOR/7° BIB, NPOR/MB do PqRMM-3
e NPOR/ do 3." GAC/AP, em Santa Maria;
" Bagé (R5': do h"POR-/3° RCMec, em Bagé;
- São Gab.uel e Caçapava do Sul (RS): dto NPOR/9° RCB, em
São Gabri :1;
Passo Funde (RS): CO N"POR do 3,"'/1." RGM, em Passo Fundo;
- Belo Horizonte miG): do CPOR/BH, em Belo Horizonte;
Juiz de Fora (MG): do NPOR/IO" BI t" NPOR/14° GAC, em
Juiz de Fora;
-- Itajubá (MG): Do NF-OR/4" BEC:rvrn, em Itajubá:
Curitiba (PR): do NPOR/20° BIB, NPOh/5" GAC AP, NPOR/
5." Btl Lo;,;, NPOR I5" Esq cav Mec, NPOR/511 Cia Com, em
Curitiba;
- Ponta Grossa (PIi): do NPOR/?"/13,'" BlB, em Ponta Grossa;
- Flortanópolts (Se): do NPOR/63" BI, eu: Plorlanópolis;
-" Blumenau (SC): do I'iFOR/23° BI, em Elumenau:
_ .Ioínvile !SC): do NPOR/62" BI, em -Jolnvile:
- Salvador (BA) do NPOR/19° BC, em Salvador;
_ Recife, Ollnda Jaboatãc (PE): do CPOR/Recife, em Recife;
- Maceió (ALi: do NPOR/20" BC, em r.. .t acetó:

\. j,.) IEMFDV: Instituto

de Ensino de Formação de. Médicos, Farmacêu-

F:'rs Dentistas e veterrnãr.oe.
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João Pessoa (FB): do NPOR/1.°/15° RI, em João pessoa;
Natal (Rtf): do NPOR/1.°/16° RI, .em Natal;
Ananíndeuu Belém, Benevides (PA): 00 NPOR/2.o BIS, em
Belém;
-- Campo Grande (MT): do NPOR/1Qo G Can 75 AR, em Campo
Grande;
- Cuiabá P v;l'.fJ: do NPC'R/16° BC, ezr- Cuiabá;
~_. Fortaleza (CE):
do CFOR-Fortaleza, em Fortaleza;
- Brasília (DP'): do :"!PUR/8° GAAAé, em Brasília;
- GOiânia (GO): do r.,PORj10° BC, em Goiânia;
- Uberlândla e Uberaba tMG): do NPOR/3-6° BI, em Uberlândla;
- Manaus ~AM): do NPOR/1° BIS, em Manaus.
1.2 -- Lributação à Maeinha e à Aeronáutica.
Poderão, a cnter:o da Força Armada, concorrer voluntariamente
~ matricula na Escola ce Formação de Reserva de Oficiais da
Marinha de Guerra (EFORM), no Rio de Janeiro (GE), e no
Centro de Formeçào de Pllotos Militares, em Natal, RN, os conscr ítos de formação em níveis de grau Bupertor e 2.° grau, provindos
ce qualquer Mumcípío trfbutárlo.
12.1 -- A& CSM (C\d'unErril,.óes do Serviço Militar), que jurtsdícíonarn
as áreas dos OFR de Oficiais, deverão ser feitas comunicações

de matrículas.
2. Conecrtto em formação àe iWl;1Utação civil de interesse particular:

2.1

- Tributação à Marinha ~

I ar estarem sendo formados em habílíraçôes civis de interesse
particular -la Marinha. sendo considerados preferencíados (Art. 69,
co RLSM) , ncan, trfbutacos àquela Força Armada os conscritos
alunos dos seguintes cste.belecímentos de ensino ou curso:
Escola 'I'écníca Federal "Celso auckov da Fonseca" e Escola
Técnica s'ederal de QliÍmica 2.° grau (:,;,:r50.') de motores, máquinas. hidráulicas e térmicas, Metecrclcíga, Eletrônica e Ele-

trotécníca:

2.2

Escola 'I'écníca Rezende Grumeel, GB ccurso de eletrônica e
eletrotécni..a naval);
- Escola auoertor de Desenho Industrial da Guanabara (curso
de oesennistu naval) ;
Escola de Engenhavia da Univeraldade do Rio de Janeiro
(curso de construção naval);
Escola POli.técnica da Uníversldade de São Paulo, SP (curso
de construção naval);
Escola de Pesca 'I'amar.daré, Recife, PE;
Centro de 'I'retnamenio de Pesca de Santa Catarina, Florianópolis, 50:
Instituto Oceanogtático da Unlversídade do Recife;
- Instituto de Blologla da Marinha, da U:B"'RN, Natal, RN (curso
de Blologta Pesqueira e Algología.j ;
- Instituto Oceanográfico da Umvers idade de São Paulo;
Tributação él/) Exército:
Relação dos estabelecimentos de ensino tecntco-proflsslonaís de
grau Superior e de 2." giau, dos Municíptos tributários, cuja tributação partícuiar.zada interessa ao Exércítc:

sucac

!t8 Minas Gerais

seio HOriZOnH';

~

Instituto Técnico Alvaro da Sllveíxa
Escola 'ré-ru-a Federal de Minas Ger-us
Escola Pronsstonai Ernani Cotrfn
Escola de Engenharia da UFMG
Escola de Engenharia Kennedy
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Instituto Pohtêcnico da UFMG
Instituto Central de Física da UFM.G

Instituto Politécnico c.a UFMG
Instituto de- Química da UFMG
.- Escola Tecníca de Qulmica Industr-ial v.tal Brasil
Faculdade de Engenharta de Belo Horizonte
Juiz de Fora:

- Instituto de Laticínios Cândido 'I'ostes
- Faculdade de Engenhar ía da UFJF
- Colégio 'I'ecníco Universitário da UFJF
- SENAI e SENAC
llajubá:
Escola Federal de Engenharia de rtajur-a
- Escola Industrial <ia Fábrica de Itajuba
- Escola de quimtca Industrial
São Joâo tie: Rey:
- Gtnásio Xndustrjal de Sâo João Del Re~
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Santos Dumont:

- Gínáslo Industrial vocacíonal Presidente João Pinheiro
-- Escola Protisstcnal Fernando Guimaráes (EFCB)
Varginha:

-

Ginásio Industrial Estadual

coranaota:
- Escola Prcnasional de Carangola

iunma:
- SENAI - Curso Complementar
Dzvinópolis:
-- .Escola Industrial
roças de Ca'1.das:

-

Escola de QuíIT'jca Industrial

- Escola de Eletrônica
Aroçuari:
-

Escola Prorissíonal Ferrovíárla de Estrada de Ferro

ectoao de Pernambuco

tcecíte:
- Faculdade de Arquitetura da UFPJ!.

-- Escola de Engenharia. da UFPE
- Escola Potítêcrrica da FESP
- Escola Baoeríor de Química
-- Escola Superior de Agronomia
- Escola 'I'écuita FedE:1'fJ
Escola de Administracão da UFPE
Faculdade de Ciências na Administração de Pernambuco

Colégio I'ecníco Agan.enon Magalhães

Faculdade de Ciências Econômicas da UFPE
Faculdade de Ciências Econômicas e Administração da UCP
Colégio Técnico PaUlO Viana
COlégio Agrícola
Escola Industrral Alberto Torres
SENAI e SENAC
GOiânia:

-

Colégio Industrial Augusto Gondín
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Caruaru:

-

Escola Industrial D. Miguel Lima Val \; erde

t esqueira:
-

Ginásio Ir.dusta'ía.l

Arco Verde:

-

Ginásio Industnal
E[;t.~d(J

de

Alagom,

Maceió:

j

Escola de Engenharia da UFAL

cac pessOa.

Estudo da Paraíba

Escola de Engenharia da UFPB
Faculdade de Orêncías Econômicas da UFPB
Escola Industrial Fedrral da Paraíba
SENAC

Campina Grande:

- Faculdade de Admin'atraçâo
- Faculdade de Ciêncías Econômicas
Estaac, cio Rio Grande do NOrte
Natal:

-

Faculdade de Ciências Econômicas da UFRN
Escola Técnica Federal

Mossor6:

- Faculdade de Csênclas Econômicas
Estaac do Ceará
i ortaíeza:
- Escola Industrial Federal do Ceará
Estado do Piauí

Teresina:
- Escola Tecmca Feder a.1 do Piau1
Estado

de,

Maranhão

soo Luiz:
- Escola 'I'êcnica Federa: do Maranhão
2 J
- Tributação à Aercneuuce:
A tributação de conscritos em formação de aptidão de interesse
especial da Aeronáutica será feita mediante pedido dos órgãos
civis Interessados àquela Força e proposta desta ao EMFA.
2.4
O aluno do estabelecimento de ensino ou curso indicado nos
itens 2.1 e 2.2, anteriores, conscrito da classe de 1955 e declarado
"preferenciado", terá o aproveitamento definido pela Força Arn.ada respec .íva. conforme dispõe o Parágrafo único do Art. 69,
de RLSM, Ilcandc porêrc, sujeito à incorporação. na prioridade
prevista no Art. 86, do RLSM, caso não seja matriculado em
órgão de Formação de Reserva (Paragrafc. 8.4 deste PLANO).
2.4.1 -- Os estabelecimentos de ensino, nas termos dos Art. 193 e 194, do
RLSM, pode-ao firmar convênio com o Ministério Militar, para a
criação e manutenção úe órgãos de Formação de ReserVa de
&eUS interesses.
2.4.2 - Está autorizado O' entendimento direto entre as Forças Singulares,
ac nivel de RM DN ou ZAé, quando em determinado Município
existir (em) estabelecimento (sj de Ensine Técnico Profissional
que possa (U') interessar a mais de uma Força.
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a. Tributação de Institutos de Ensino destinados à formação de Médicos,
rarrr.céuticoe. oeruetcs e vetertnáriOs (IEMFJJV).

3.1

3.2

-

lodos os IEi'viJfDV, na presente convocação são considerados tributários, exceto os relacionados no item 3.2, de acordo com o
previsto no Art. 13, do RLMFDV, cabendo à CSE prevista no
Art. 16, do mesmo Regulamento os encargos decorrentes da se.eção e Diatr.buição. em ccnsonâncía com as instruções dos Minístértos Mil.tares interessados.
-- Relação dos lEMFDV ccr.síderados não trtbutártos em 1974:
'IERR11:ÓlHO D.""

P. REGIÃO MILITJ~l<

Medicina:

-

Escola de
Faculdade
Faculdade
Faculdade

Ciências Medicas de Volta Redonda
de Medícma de Campos
de Medicina de Valença
de Medíclna de Vassouras

-

Faculdade de Medicina da UFES de Vir,óría
Faculdade de Medicina de Vitória

uaontologia .

. - Escola de
- Faculdade
- Faculdade
[ ormacía:
~ Faculdade

Odontologia de Volta Redonda
de Odontorogtj, de valença
de Odontolcgía da UFES de VItória
de Farmácia e Bioquímica de Vitória

veterinária:
~

Curso de Medicina Veterinária da UFRRJ

TER~IT6RIO

DA 2" REGIÃO MILITAR

Odontologia.
~ Faculdade
-.Faculdade
- Faculdade
- Faculdade
- Faculdade
Farmácia:
-- Faculdade

de Odonto.ogta de
de Odontologia de
de 'Odonrclogía de
de Odontoivgia de
de Odontologia de

Araçatuba

Araraquar a
Bauru
Lins
Piracicaba

de Farmácia de Araraquara
TERRITÓRIO DA 2<\l REGIÃO Mn.ITAR

Medicina:

-

Faculdade de Ciências Médicas Dr. Antonio G. Coutinho Pouso Alegre
- Faculdade de Medicina de Itajubá
-- Faculdade «e Medicina de Montes Claros
- Faculdade de Medicina de Barbacena
Odontologia.

- Faculdade de Odontclcgta UFMG Belo Horizonte
- Faculdade de Odontologia da UFJF - J4iz de Fora
- Faculdade de Odontc.cgta da Univeraidade de Itaúna
-- Faculdade de Odontologia de Diamantina
Farmácia:
- Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFJF - Juiz de Fora
- Escola de Farmácia ., Odontologia de Alfenas
- Faculdade de Farmácia e Bioquímica de Ouro Preto
- Faculdade de Farmácía e Bioquímica da UFMG - Belo Horizonte
t- eterínáría:
- Escola de veterinária da UFMG - Belo Horizonte
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taeaíana.

7ER;{1T6RIQ DA 5 .... REGIÃO MILITAR

Faculdade Evaneelista de Medicina - Curitiba
- Faculdade de Medicina do Norte do Paraná - Londrina
. - Faculdade de Medicina da Univers da-Is Católica do Paraná
Odontologia.

-- Faculdade Estadual de Odontologt acc Londrina
- Faculdade de Odontologia da UFS0 ~ Florianópolis
Farmácia:

-

Faculdade Ectadual de Farmácia e Bioquímica de POnta Grossa
TERRITÓRIO IA 7.3. REGIÃO MILUJIf:

Medictn,a:

-

Faculdade de Medicina da UF AL - Maceió - AL
Faculdade de Medicina da UFPB - JI)fl,Q Pessoa

PB

Odontologia ;

-

-

Faculdade de Odontologia da UFAL - Maceió - AL
Faculdade de Odontologia da Fundaçàc de Ensino Superior
de Oaruaru -- PE
Faculdade de Odontologia da UFPB - João Pessoa - PB

r etertnária ,
-

Escola Superior de Veterinária da Untvetaídade Rural de Pernambuco.
Gene'ral-de-Exérclto ETeno nv-çee Fortes - Respondendo pela Chefia
do Estado-Maior das Forças Armadas.
DECRETO N° 72.272 MAIO DE 1973

DE

17

DE

Concede à Indústria Cerâmica Imbituba S.A. o direito de lavrar caulim e areia quartzosa no Munivipio
de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atrfbutçãc que
lhe confere o artigo 81, item iH, tIu
constituição, nos termos do Decretolei n" 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração). alterado pelo
Decreto-lei n. o 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 1. o Fica outorgada a. Indústria Cerâmica Imbituba S. A concessão para lavrar caulím e areí s quartrosa em terrenos de propriedade de
Delvino Redivo, Humberto Redivo
Neto, José Rocetti, Florindo de Vicente e Maria Miranda no lugar denominado Canela Grande, Distrito de
Azambuja, Município de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, numa
área de quatorze hectares quarenta e
cinco ares e oitenta centiares
.
(14,4580 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a quatrocentos e um metros e doze

centímetros (401,12m), no rumo ver
dadeíro de oitenta e cinco graus trtn

ta e oito minutos noroeste
.
(85.°38' NW), do canto noroeste
(NW) da Igreja São José de Canela
Grande e os .Iados a partir -íeese vértice, os seguintes comprimentos e rumas verdadeiros: trezentos e IÍazB metros (312m), oeste (W); sessenta e
oito metros (68m), norte {N); quinhentos e vinte e quatro metros ...
(524m), oeste (W); cento e noventa e
seis metros e cinqüenta centímetros
(196,50m), sul (S); noventa é oito metros (98m), leste (E); clnqüent r e dais
metros (52m). norte (N); quinhentos
e trinta metros (530m), leste fEl;
cento e setenta e dois metros (172m),
sul (8); duzentos e oito metros ...
(208m), leste (E); duzentos e quarenta e oito metros e cinqüenta centímetros (248,50m), norte (Nt . Esta
concessão é outorgada medante as
condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Códtgo de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta COn08f3sdO fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
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da Resolução n. o 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário ríca obrigado a recolher aos cofres públicos cs
tributes devidos à União em cumprimente do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obr ígaçoes que
se lhe incumbem, a concessão pata
lavrar serâdeclarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.

Art. 4. 0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-

ção.
Art. 5. o A concessão de la 'I1'a terá
por título este Decreto, flue será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o .
0

(DNPM -

800.079-68).

Brasília, 17 de maio de }973;
152. o da Independência e $6. 0 da
República.
HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD
Antônio Dias Leite Júnior
AUGUSTO

DECRETO NQ 72.273 -

DE 17 DE

MAIO DE 1973

Declara àe utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
.aestinaaa à passagem de linha de
transmissão, no Estado de São Pau-

lo.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição, tendo em vista. (1 disposto no artigo 151, letra c, do Código
de águas, regulamentado pelo Decreto n Q 35.851, de 16 de julho de 1954

e o que consta no processo DNAEE
3.578-67, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas rtc utilidade pública, para fins de constituíçâo
de servidão administrativa, as.
áreas de terra situadas na faixa de
13 (treze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre o ramal Itapecerica da Serra e a subestação de
Taboâo da Serra, no Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação nv 349353, foram aprovadas por
ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo DNAEE .iúmero 3.578-67.
Art. 29 Fica autorizada a Light
- Serviços de Eletricidade S.A. a
promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão l'eferida no artigo 1~.
Art. 39 Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da.
Light - Serviços de Eletricidade S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos 05
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
Parágrafo 1Q Os proprietários elas
áreas de terra atingidas pelo ônus, limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência.
da servidão, abstendo-se, em consequêncía, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre
eles os de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
Parágrafo 29 A LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. poderá promover, em Juizo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabel-ecido no Decreto-lei ne 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei nv 2.786, de 21
de maio de 1956.
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Art. 4(> Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1973;
1529 da Independência e 85° da
República

Art. 4. ° Este Decreto entrará ern
vigor na data da sua publicação, révogadas as disposições em contrárlo ,
Brasília, 17 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85. ° da
República.

A UGUSTQ HAMANN RADEMAKER
GRüNEWALD

AUGUSTO HAMANN RADEMAKi<.'H
GRüNEWALD

Antônio Dias Leite Junior

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 72.274 MAIO DE 1973

DE

17 DE

Aproveita no Quadro de Pessoal do
Ministério da Indústria e âo Comércio disponível do Departamento Nacional de Obras Conira 2S Secas e
dá ouiras providências.

o Vice-Presidente da República, no
exerci cio do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item JII, da
Constituição, e tendo em vista que ao
caso é de aplicar-se, por analogta, o
disposto no artigo 99, § 2. 0, do De'ereto-lei n- 200, de 25 de fevereiro
de 1967, combinado com o artigo 8. 0
.do Decreto n .° 65.871, de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 1. 0 Fica aproveitado no cargo
'de Guarda, código GL-203 _8. A, do
'Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Indústria
e do Comércio. Antônio Belo do Nas'cimento, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do De'partamento Nacional de Obras Ccntra as Secas. do Ministério do Inte'rlor, em vaga decorrente da nposen'tadoria de José Osmar de Souza.
Art. 2. 0 O disposto neste ato não
'homologa situação que, em vtxtude de
'sindicância, inquérito administrativo
'Ou revisão de enquadramento. venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas admínístrattv as em
vigor.
Art. 3. 0 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Ob t as Contra as Secas remeterá ao do \1inistéTio da Indústria e do Comecc!o, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação deste Decreto. os assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo lo

DECRETO

N° 72.275 MAIO DE 1973

DE

17

DE

Reâístrioui cargos com Os respectivos
ocupantes, e dá outras prcnnaéncias.

O Vice-Presidente da República. no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 81, item III,
da Constituição, e tendo em vteta o
disposto no artigo 99, § 29 do Dec-etolei n- 200, de 25 de fevereiro de 1967.
decreta:
Art. 10 Ficam redistribuídos, na
forma abaixo indicada, os seguintes
cargos, com os respectivos ocupantes:
I - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Minísterto das
Relações Exteriores para idênticos
Quadro e Parte do Ministério da
Aeronáutica:
a) um cargo de Escriturário, código AF-202.10-B, ocupado por Magali
Soares Leite; e
b) um cargo de Ascensorista, código GL-304.8-A, ocupado por Helton
Paíva ,

II ~ do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos
Transportes para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Justiça, mantidos os regimes jurídico e previdenciário dos sprvidores:
a)
um cargo de Oficial de Adrrümstraçâo, código AF-201.16-C, ocupado por Archibaldo Moreira, oriundo
do extdndo Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional;
b) um cargo de Mecânico O,tJerador, código A-130l.8-A, ocupado JY:r
Almir Nunes de Oliveira, crlundo da.
extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira
Autarquia Federal;
III - do Quadro de PessoaiParte Suplementar - do Mtntstérto
dos Transportes, para o Quadro de

ATOS

238

Pessoal -

Parte

DO

Permanente -

PODER

do

Ministério da Marinha, mantidos os
regimes jurídicos e previdencíarro dos

servidores:
a)
um cargo de Mestre, código ....
A-1801.14-B, ocupado por Hyrro Machado de Mendonça, oriundo da ex-

tinta Companhia Nacional de Navega-

ção Costeira b)

um cargo

Autarquia Federal;

de

Conferente de

Carga, código AF-20B.17-A,

ocupado
por Francisco da Costa Pinto Juutor,
oriundo do extinto Serviço de Navega-

çao da Bacia do Prata;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministérto dos

Transportes para idênticos Quad:w e
Parte do Estado-Maior das Forças
Armadas, um cargo de Escrttur ár'to,
código

AF-2ü2.1ü-B,

ocupado

por

Marluce Gomes de Araújo;
V - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério do Exército, para o Quadro de pessoa i . das
Secretarias do Ministério Público Federal, com lotação no Rio Grande do
Sul, um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7. ocupado por
Silma Severino, mantido o regime
jurídico da servidora;
VI - do Quadro de Pessoal - - Farte Permanente - do Ministério da
Educação e Cultura para idênticos
Quadro e Parte da ~la -rccntea
Federal Celso Suckow da Fczzeca, um
cargo de Professor de Ensino Induetrial Básico, código EC-510 .16, ocupado por Ary de Oliveira Santos, mantído o regime jurídico do servidor';
VII - do Quadro de Pessoal - Pal'te Especial - da extinta Companhia
do Vale do São Francisco, atual Superintendência do Vale do São Prancisco, para o Quadro de Pessoal Parte permanente - do DepartamenW Nacional de Estradas de Rodagem.
um cargo de Engenheiro, código ....
TC-6ü2.21-A, ocupado por Moysés
Elían Auad Filho, mantido o regime
jurídico do servidor.
VIII - do Quadro de PessoalParte Suplementar - do Ministerfo
das Comunicações para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente ,- do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, um cargo de Escrrturário. código AF-202.8-A, ocupado por
Joaldo Cardoso Abramowlcz, mantido
o regime jurídico do servidor.
IX - do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério do Trabalho
e Previdência Social para o QuadTo
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de Pessoal - Parte Permanente do Departamento de Policia Federal,
um cargo de Auxiliar de DatUo3C'0pista, código P-9D2.8-A, ocupado por
Gélio Azevedo.
X - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da
Educação e Cultura para o ouacro
Único de Pessoal da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, um catao
de Professor de Ensino Secundaria,
ocupado por Paulo Potsch, mantido
o regime jurídico do servidor.
XI - do Quadro de Pessoal - Pa- .
te Especial, do Ministério dos Transportes para o Quadro único de Pe'2'soaI da Universidade Federal cio Ria
Grande do Norte, um cargo de Auxiliar de Artífice, código A-2D5.5, ocupado por Lauro Paulíno da Silva. man-.
tido o regime jurídico do servidor.
XII - do Quadro de Pessoal Parte permanente - da extinta Oomissão do Vale do São Francisco,
atual Superintendência do Vale do
São Francisco, para idênticos Qiladro
e Parte do Ministério da Aeronautica, um cargo de Tratorista, IJójigo
CT-4D2.7-A, ocupado por
Aníbal
Delias Moreira, mantido o regime
jurídico do servidor;
XIII - do Quadro único de pes·
soal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente _. da
Departamento de Polícia Federal, um
cargo de Oficial de Administração,
código AF-2Dl.14-B, ocupado por
José Gomes de Oliveira, mantido o
regime jurídico do servidor.
XIV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Corretos e
Telégrafos, atual Empresa Brasilelr'a
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Departamento de Polícia Pedera l,
um cargo de Escrevente-Datdlógrafo,
código AF-204.7, ocupado por Aímée
Rodrigues da Silva.
XV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério do Trabalho e 'r-evidência Social:
a) um cargo de Oficial de Adrntnístração, código AF-2ü1.14-B, ocupado por Maria das Dores Ferreira;
b) um cargo de Artífice de Manutenção. código A-305.6, ocupado por
Aliomar Pinto de Andrade.
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XVI - do Quadro de pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de pessoal - Parte Permanente do Ministério da Saúde, um cargo de
Médico, código TC-801.21-A, ocupado por Ivete Dias Ribeiro Cavalcanti.
XVII - do Quadro de Pessoal, do
extinto Serviço de Navegação da
Amazônia e Administração do PO'l.,;~,)
do Pará. para o Quadro Único de
Pessoal da Universidade Federal do
Pará, um cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12-A, ocupado por Zoroastro Ricardo de Souza,
mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2" O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em "'ltbude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas aominístratívas em vígor .
Art. 30 Os ocupantes dos cargos
ora redlstrfbuídos, continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem até que os
orçamentos dos órgãos para .inde
foram deslocados consignem os r~
cursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 4° Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1<> serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, aos órgãos de
pessoal dos Ministérios e Autarquias
respectivos.
Art. 5" Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrár:o .
Brasília 17 de maio de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Alfredo Buzaid
ssuuoerto de Barros Nune3
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Mário David A ndreazza
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
WaUer Joaquim dos Santos
José Costa Cavalcantt
Hygino C. corsetu
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DECRETO N." 72.276 MAIO DE 1973

DE

17 DE

Concede autorização às empresas nola.ndesas Adriaan Volker International N.V., Van Hattum en Blankevoord N. V. e Hollandsche Aaneming Maatschappij N. V. para operarem no mar territorial dI) Brasil,
fixado pelo Decreto-lei n. o 1. 098~
de 25 de março de 1970, com emba,caçôes "Geopotee X", de nacionalidade inglesa e "Bulqeretein", de
nacionalidade holandesa a eemiço
da Minerações Brasileiras Reunidas:
S.A. - MER.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente <la
República, usando da atríbuicão que
lhe confere o artigo 81; item III, da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 É concedida autortzaçâo às.
empresas holandesas Adríaan Volker
jnternatíonaj N. V " Van Hattum en
Blankevoort

N. V.

e

Hollandsche-

Aaneming Maatschappij N. V., para.
operarem, no mar territorial do Brasil, com as embarcações especiais"Geopotes X", de nacíonalldade Inglesa e "Bulgersteín", de nacIonalidade holandesa, dadas em afretamento
à Minerações Brasileiras Reunidas.
S. A. - MBR, nos serviços constantes do contrato entre as mesmas partes celebrado a 11 de feveretro de
1972, para a construção de um canal
navegável e um terminal maritlmo.na Ilha de Guaíba, Baia de õepettba..
Art. 2.° A autorização de que trata
este decreto vigorará pelo prazo de·
90 (noventa) dias, prorrogável mediante novo decreto, sem prejuízo de
sua caducidade, em qualquer tempo,
se ocorrer a conclusão dos trabalhoscontratados ou a extinção das obrigações respectivas, na forma da lei ou
contrato.
Art. 3. Este Decreto entrará em'
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(I

Brasília, 17 de maio de 1973;
152. o da Independência e 85 o da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRüNEWALD

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N." 72.277

~ DE

17

DE

MAIO DE 1973

Torna sem efeito aprooeitaanenia de
disponivel no Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presiden te da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item UI, da

Conatituíçâo e tendo em vista o que

consta do Processo n." 1. 385-73, do

Departamento Administrativo do PE'5soal Civil, decreta:
Art. 1." Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Técnico de Contabilidade, código P-701.13.A, no Qua-

dro de Pessoal -

Parte Permanente

- do Ministério da Marinha, ele Alzira de Paiva Santos. em dlsponlbilidade em igual cargo do Quadro de

Pessoal do Instituto Nacional de Pre-

vidência Social (lNPS), efetuado pelo

Decreto n." 69.860, de 30 de dezembro de 1971, publicado no Diário OJicuü de 31 seguinte.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 17 de maio de 1973;
152. ° da Independência e 85. ° da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N.o 72.278 MAIO DE 1973

DE

17

DE

Dispõe sobre o Regulamento para o
Corpo do Pessoal Subalterno da Armada, aprovado pelo Decreto número 60.433, de 13 de março de 1967
e alterado pelos Decretos n.os 63.725,
de 4 de dezembro de 1968, 68.359,
de 16 de março de 1971, 69.288, de
~4d~e i~~r:;bJ~ ~~2~971 e 70.681, de

O Vice-Presidente da República, no
exercicio do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, item In da
Constituição, decreta:
Art. 1.° Os artigos 9.°, 11 e 13, artigos 20 (caput) , 21 e 25 e seus parágrafos, inciso I do artigo 37, artigos

39 e 43, inciso I do artigo 90, artigo
96 e .seus parágrafos, inciso X do artigo 98, artigos 113, 120 e 121 (caput)
do Regulamento para o Corpo do Pesaoat Subalterno da Armada, aprovado
pelo Decreto TI.O 60.433, de 13 de março de 1967, e alterado pelos Decretos
n.ss 63.725, de 4 de dezembro de 1968,
68.359, de 16 de março de 1971, 69.288,
de 24 de setembro de 1971 e 70.681,
de 7 de junho de 1972, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9.° Os Quadros Suplementares de Convés, Máquina e Taífa são
integrados pelos Marinheiros não especializados dos respectivos Serviços
Gerais" .
"Art. 11. Os efetivos dos Quadros
Suplementares serão fixados, anualmente, pela DPMM, dentro dos limites estabelecidos em lei e das diretivas das autoridades navais competentes, em Junção das necessidades de
recompletamento, expansão ou -educão dos Quadros de especialistas.
Parágrafo único. Uma vez fixado
este efetivo a DPMM determinará o
número de MNs a serem admitidos no
CPSA, estabelecendo cotas para cada
especialidade. Este número deverá
corresponder a necessidade de formação anual de especialistas acrescido
da adequada parcela de administração."
"Art. 13. Somente serão admittdcs
no Corpo do Pessoal Subalterno da
Armada:
I - As praças necessárias ao preenchimento das cotas a que refere o
parágrafo único do artigo 11, na graduação de Marinheiro, e na seguinte
ordem de prioridade:
a) Grumetes procedentes das Escolas de Aprendizes, desde que -aprovados no Estágio de Grumete, preencham as condições exigidas para o
engajamento e tenham sido indicados
para a Especialização;
b) Conscritos e voluntários que ao
terminarem o SMI desejarem engajar, desde que preencham as condições exigidas para o engajamento e
tenham sido indicados para a Especialização;
C) Voluntários que já possuam o
SMI aprovados no perfodo de Instrução e adaptação, desde que preencham as condições exigidas para o engajamento e tenham sido indicados
para a Especialização.
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do com o Estatuto dos Militares, podem ser transferidas para a Reserva
Remunerada, a pedido, ou incluidas
em cota compulsória."
"Art. 25. A DNPMM efetuarã a seleção para Curso de Especialização durante o Estágio de Grumete, para o
pessoal proveniente das EAM, e durante o período de Serviço Militar
Jnícial; para o pessoal proveniente de
conscrição e voluntariado.
§ 1.0 A seleção para Curso de Especialização é feita de modo a atender às necessidades dos Quadros de
Especialistas, eliminando os menos capazes e indicando a especialidade para
os que devam ser aproveitados dentro
das cotas a que se refere o parágrafo
único do artigo 11, e baseada nos seguintes elementos:
I
I - Conceito sobre a praça, emitido' pelo Oficial Encarregado da DiviII
são, ou autoridade equivalente;
III
.
II - Comportamento da praça;
"Art. 21. A carreira no CPSA se
111 - Resultado do teste de seleprocessa em três fases distintas:
ção;
IV - Resultado do teste de aptidão
I - la Fase: a) vai da admissão
física, quando aplicável;
ao CPSA ao Curso de Especialização.
Nesta fase as praças desempenham
V - Pendor revelado para a espefunções não especializadas. inerentes cialidade, conforme apurado pelo Enao Serviço Geral a que pertencerem e
carregado da Divisão 0:1 autoridade
concorrem à matrícula nos Cursos de equivalente;
Especialização;
VI - Opção da praça.
b) as praças a que se refere a alí§ 2.0
A vista das necessidades do
nea anterior que não cursarem ou foserviço e da disponibilidade de prarem reprovadas serão licenciadas ao
ças para especialização" a DPMM fitérmino do compromisso de tempo.
xará, anualmente, para cada Quadro,
11 - 211 Fase: a) vai do término
os níveis mínimos correspondentes aos
do Curso de Especialização até a noIncisos I, H, IH e IV para o aproveimeação a 3.0 Sargento. Neste fase,
tamento dos candidatos.
independentemente de sua origem, as
§ 3.0 Os candidatos selecionados sepraças desempenham normalmente rão agrupados por ano de incorpora~
funções de sua especialidade e, vo- ç ã o e por Quadro, para os quais serão
luntariamente, podem concorrer para fixados, o número de vagas. Serão
a nomeação a 3.0 Sargento, por con- aproveitados na ordem de classificacurso, quer na graduação de MN, quer ção obtida no teste de seleção, já elina de CB;
minados os que não satisfizerem os
b) as praças a que se refere a alimínimos a que se refere o parágrafo
nea anterior que não forem nomeadas anterior.
a 3.0 Sargento serão licenciadas ao
§ 4.0 As praças não aproveitadas
término do compromisso de tempo.
serão licenciadas ao término do compromisso de tempo."
IH - 3.a Fase: a) vai da nomeação
..Art. 37. Os Estágios de Adestraa 3.0 Sargento até a graduação de
Suboficial. Nesta fase as praças são mento obedecem à seguinte classifiaperfeiçoadas; desempenham normal- cação:
mente funções de sua especialidade.
I - Estágio Inicial, para praças reSão promovidas desde que satisfaçam cém-admitidas no CPSA:
os requisitos necessários para a proII
.
moção; adquirem estabilidade após
lI! "
dez anos de efetivo serviço e, de acor-

11 - Os candidatos civis aprovados
no Concurso à EFSM e no Curso de
Atualização Militar, mediante nomeação a 3.0 Sargento.
§ 1.0 A admissão no CPSA das praças de que trata o inciso I deste artigo, far-se-â por Ato do DGPM no
Quadro Suplementar do Serviço Geral
para o qual tenham sido indicadas
pela DPMM.
§ 2. 0 A admissão no CPSA das praças de que trata o inciso 11 deste artigo, Iar-se-á por Ato do DGPM no
Quadro de Especíalístas a que tenham
concorrido ...
"Art. 20. POr ocasião da admissão
de cada praça ao CPSA serão abertas
três cadernetas, que a acompanharão
em todas as comissões, a saber:

ATOS DO PODER EXECUTI\TO

242

" Art. 39. O início do Estágio Inicial

se efetua logo após

a

admissão ao

CPSA. "
"Art. 43. A praça inabilitada emEstágio Inicial não concorre à matrícula
em Curso de Especialização, devendo

ser licenciada
promisso,"

ao

término do com-

"Art. 90

0.0

••••••••••••••••

I - Interstício, isto é, período de
permanência em cada graduação considerado necessário para a regulação
do fluxo de carreira e utilização da
praça na graduação;
II
III
IV

v_

"

..Art. 96. A 'prorrogação do tempo
de serviço se faz através do engajamento ou reengajamento da praça.
§ 1.0 Engajamento é a prorrogação
voluntária do tempo de serviço do in-

corporado.

§ 2.0
O engajamento variará de 1
a 3 anos e será concedido conforme
as necessidades determinadas pelo

DPMM.
§ 3.° Reengajamento é a prorrogação do tempo de serviço, uma vez ter-

minado o engajamento.
§ 4.° O compromisso para Curso de
Especialização de que trata o artigo
26 deste Regulamento substitui o de
engajamento ou de reengajamento,
conforme o caso.
Art. 98...........................•
I

II
III
IV
V

.

VI

.

VII

,

.

VIII

.

IX

.

X
Não tenha nota menor que
três no conceito médio.
Parágrafo único. .
.
. Art. 113. As praças serão transferidas para a Reserva Remunerada ou

Reformadas de acordo com o Estatuto
dos Militares e legislação complementar.
Art. 120. A indicação dos Subofic~a~ para integrarem a Cota CompulSOrIa a que se refere o inciso VII do
artigo 102, do Estatuto dos Militares,
Lei n.v 5.774, de 23 de dezembro de
1971 obedecerá às seguintes prescrições:
I - Inicialmente serão apreciados
os requerimentos dos Suboficiais da
Ativa que, contando mais de vinte
(20) anos de efetivo serviço, requererem Inclusão na cota fixada para
essa graduação nos termos deste Regulamento, dando-se atendimento, por
prioridade, aos mais idosos;
11 - Caso o número de Bubofícíaía
compulsados na forma do inciso i deste artigo, não atingir o total de vagas fixado, esse número será completado, obedecendo-se à prioridade
indicada, pelos Suboficiais que:
a) tiverem
sido condenados, por
sentença passada em julgado, a pena
superior a três meses e não superior
a dois anos, por crime militar de caráter culposo ou contravenção penal,
ou quando com estabilidade assegurada, forem condenados por idêntico
período, por crime de qualquer natureza ou contravenção penal;
b) possuírem dois ou mais conceitos "Deficiente";
C) possuírem dois ou mais conceitos
"Deficiente" ou "Aceitável";
d) possuírem dois ou mais conceitos "Deficiente", "Aceitável" ou "Bom
(Normal") ;
e) tiverem sofrido punição disciplinar, na graduação aferida de acordo
com o número de pontos perdidos;
f) tiverem mais de trinta anos de
efetivo serviço;
g) forem os mais idosos.
§

2.°

•••••••••••..••••••••••••...••

Art. 121. A indicação de Sargentos
com mais de cinco (5) anos de efeti~
vo serviço como S'G, para integrarem
a Cota Compulsória a que se refere o
inciso VII do artigo 102 do Estatuto
dos Militares, lei TI.O 5.774, de 23 de
dezembro de 1971, obedecerá às seguintes prescrições:
I

II -

.

.
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UI
IV.·

.
.

V

.

VI
VU
VIU -

.
.
.

Art. 2.° O Capítulo III do Regulamento para o Corpo do Pessoal Subalterno da Armada passa a ter o seguinte título:
CAPÍTULO IH

"Da Admissão ao CPSA

H

Art. 3.° Ficam revogados os §§ 2.°
e 3" do artigo 20 do Regulamento de
que trata este decreto, passando o
§ 1.0 a constituir parágrafo único, com
a seguinte redação:
"Parágrafo único. Semestralmente
as ocorrências da vida militar da praça serão informadas à DPMM por cópia das Notas lançadas na respectiva
Caderneta-Registro, de conformidade
com Instruções próprias."
Art. 4.° Ao artigo 25 do Regulamento a que se refere este decreto
fica acrescentado o § 5.°, com a seguinte redação:
"§ 5.°
A DPMM poderá rever a
indicação para a especialidade, desde
que isto convenha ao serviço, em qualquer época antes da realização do
curso".
Art. 5.° Fica acrescentado ao artigo 96 do Regulamento para o Corpo
do Pessoal Subalterno da Armada os
seguintes parágrafos:
§ 5.° O Engajamento e o Reengajamento das praças do CPSA que ainda não tenham obtido aproveitamento
para a Escola de Formação de Sargentos da Marinha, serão estabelecidos por período de tempo variável de
1 a 3 anos, a critério da DPMM,
observando-se como limite o oitavo
ano de serviço para as praças especializadas, desde que a praça declare
em requerimento sua aceitação das
condições estabelecidas pela Marinha
e haja interesse para o serviço.
§ 6.° As praças que atingirem o
oitavo ano de serviço e que por força da época em que foram transferidas para o Quadro de Especialistas
apenas tiverem uma única oportunidade em concorrer ao Concurso para
a EFSM, será possibilitado, a critério
da DPMM, um compromisso de tempo variável, improrrogável, inferior a
doze meses, para que se inscrevam
naquele concurso.
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Art. 6.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação~, ficando revogados os artigos 12 e seu
parágrafo único, 14 e seu parágrafo
único, 15, 16 e seus parágrafos, 17' e
18 e seus parágrafos, 19 e seu parágrafo único, os parágrafos 1.0 e 2.° do
artigo 22, o parágrafo 1.0 do artigo
78, e o artigo 91 do Regulamento para
o Corpo do Pessoal Subalterno da Ar~
mada e demais disposições em contrário.
Brasilia, 17 de maio de 1973~
152.° da Independência e 85.° da.
República,
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜNEWALD

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N9 72.279 MAIO DE 1973

DE

17

DE

Cria a Estação Rádio de Rio Grande.
e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando dás atríbuições que "
lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica criada, dentro da Estrutura Orgânica do MinistéTio da
Marinha, a Estação Rádio de Rio
Grande, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2Q A Estação Rádio de Rio
Grande é subordinada ao Comando
do 59 Distrito Naval e reger-se-á por
Regulamento a ser aprovado pelo Presidente da República.
Art. 3Q Este decreto entrará em
vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1973;
152Q da Independência e 850 da
República
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRÜ"NEWALD

Aaaüerto de Barros Nunes.

DECREI'O N9. 72.280
MAIO DE

-

DE

18 DE.

1973

°

EleVa
capital da empresa
p'llblica.
Financiadora de Estudos e Projetos-

FlNEP.

o Vice-Presidente da República,
no exercício do cargo de Presidente da
República, . usando das atríbuíções que
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lhe confere o artigo 81, ítem lII, da.
Constituição, decreta:
Art. 19 Nos termos do artigo 79, ali..

nee b, dos Estatutos aprovados pelo
Decreto nv 71.133, de 21 de. setembro
ue 19'72, fica elevado para
.
Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de

cruzeiros) o capital da empresa pública Pínancíadcra de Estudos e Projetos - FINEP, vinculada ao Míntstério do Planejamento e Coordenação
Geral, provindo os respectivos recursos
de reservas acumuladas em exercícios
anteriores.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo, revc..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1973;
1529 da Independência e 85<:> da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRüNEWALlJ

Henrique' Flauzer

DECRETO N° 72.281
MAIO DE 1973

DE

18

DE

Concede a Ferctü S.A. - Fertilizantes Calcáreos o direito de lavrar calcário e argila em Brasília - Distrito Federal.

O Vice-Presidente da República no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 81, ítem III, da
Constituição, nos termos do Decretolei n- 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei 318, de 14 de março de
1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Fercal
S.A. - Fertilizantes Calcáreos CGI1cessão para lavrar calcário e orgtla
em terrenos de propriedade da Companhia Urbanízadora da Nova Capital do Brasil -NQVACAP e outros,
nos lugares denominados Fazenda 80'cradtnho, Sobradinho
Moji, Morro
Canastra e Buraco, em Brasília, Distrito Federal, numa área de duzentos
e oitenta e três hectares setenta e um
ares e trinta e um centiares .......•
(283,7131 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a mil duzentos e dez metros e oínquinta centímetros (1.210,50 h), no
rumo verdadeiro de dezoito graus cinquente e dois minutos sudeste....••
(18°52' SE). da confluência do Córrego Landim no Ribeirão COntagem
e os lados a partir desse vértice, os
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seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos metros ('300 mj,
sul (S); mil e novecentos metros ....
(1.900 mj , oeste (W); oitocentos metros (800 m) , norte (N); setecentos
metros (700 m), este (E); cento e
clnquenta e nove metros e dez centímetros (159,10 m), norte (N); duzentos metros (200 m), este (E); trezentos e quarenta metros f' noventa
centímetros (340,90 m) norte (N);
quinhentos e sessenta e um metros
(561 mj , este (E),; clnquenta e .Ioís
metros e sessenta centímetros (52,60
m) , norte (N); sete metros (7 mj.
este (E); treze metros (13 cu. norte
(N); seis metros (6 m) , este (E);
dez metros (10m), norte (N); onze
metros (11 m) . este (E); nove metros (9 nu. norte (N); treze metros
(13 m), este (E); nove metros (9 m),
norte (N); vinte e sete metros (27
m), este (E); treze metros (13 m),
norte (N); trinta e cinco metros (35
m), este (E); vinte e clneo metros
(25 mj. norte (N); vinte e nove metros (29 m) , este (W); oito metros
(8 mj , norte (N); vinte e quatro metros (24 m), oeste (W); setenta e
seis metros (76 m) , norte (Nr: quinze metros (15 mj , este (E); treze
metros (13 m), narre (N); dezenove
metros (19 m), este (E); onze metros (11 m) , norte (N); vinte metros
(20 m) , este (E); onze metros (11
m) , norte (N); dezenove metros (19
m) . este (E); quinze metros 05 m),
norte (N); vinte e seis metros (26
m) , este (E); trinta e seis metros
(36 m) , norte (N); vinte e quatro metros (24 m), oeste (W); dezesseis metros (16 m) , norte (N); vinte e sete
metros (27 m), oeste (Wl; setenta
e oito metros (78 m) , norte t N); noventa e nove metros
(99 m) , este
(E); vinte e dois metros (22 m), norte (N); dezessete metros (17 m) oeste (W); quinze metros (15 TO), norte (N); vinte metros (20 m.. oeste
(W); sessenta e três metros (63 nu,
norte (N); setenta e três metros (73.
mj , este (E); vinte metros (20 m) ,
norte (N); trinta e cinco metros (35
m) , este (E); dezesseis metros (16
m) , norte (N); vinte e um metros
(21 m) , este (E); sessenta e três metros (63 m) , norte (N); vinte metros
(20 m) ,este (E); trinta e seis metros
(36 m), norte
(N); doze metros
(12 m) , este (E); vinte e nove metros (29 mi, norte
(N); dezessete
metros (17 m) , este (E); dezesseis
metros (16 m) , norte (N); quarenta
e seis metros (46 m), este f E) ; treze
J

J
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metros (13 m) , norte
(RI; trinta
metros (30 m) , este (E); dezoito metros (lB m), norte (N); vinte e cinco metros (25 m) , este (E); dezenove metros (19 m) , norte (N); dezesseis metros (16 mr, este (E); cínquenta metros (50 m) , norte (N);
trinta e três metros (33 m), este (E):
sessenta e três metros (63 mj . nort~ (N); trinta e três metros (33 rm,
este (E); cento e quarenta metros
(140 m) , norte (N); vinte e um metros (21 m) , este (E); vinte e um
metros e quarenta centímetros (21,40
m), norte (N); duzentos e um metros (201 m) , este (E); dois mil metros (2.000 m) , sul
(S); trezentos
metros (300 m), oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas aüneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
nca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
.
nO 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução na 3, de 30 de abril
de 1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica cbrtgado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprímento do disposto no Decreto-lei
n» 1.03a, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de la vra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mine-ral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto na 50.131, de 26 de
janeiro de 1961, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1973;
152° da Independência e 850
da
República.
AUGUSTO H A M A N N
GRÜNEWALD

RADEMAKER

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.282 - DE 18
MAIO DE 1973

DE

Concede reconhecimento ao curso ds
Matemática da Faculdade de Filo~
soiía, Ciências e Letras de Dracena, mantida pela Fundação Drccenense de Educação e Cultura, com
sede na cidade de Dracena, Estado
·de São Paulo.

o Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, item lU, da
Constituição de acordo com
artigo
~7 da Lei na 5.540, de 28 de novembro de 1969 e tendo em vista o que
"
consta do Processo GM/BSB'
no 002165/73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 lt concedido reconhe.::lmen~
CO ao curso de Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Dracena, mantida pela Fundação Dracenense de Educação li
Cultura com sede na cidade de Dra-.
cena, Estado de São Paulo.
Art. 20 Este Decreto entrara em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

°

Brasília, 18 de maio de 1973:
152 0 da Independência e 850
da
República.
AUGUSTO H A M A N N
GRÜNEWALD

RADEMAKER

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.283 MAIO DE 1973

DE

18

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro Onico de Pessoal da Universidade Federal
do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das
atribuições
que lhe confere o artigo 81. ítem lII.
da Constituição e tendo em vista G
que consta do Processo na 1.498-73,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica sem efeito Ó aproveita..
menta no cargo de Trabalhador, código GL-402.1, do Quadro único de
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pessoal da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, de- Ambrósio Alves,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro 'de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento, do
Ministério do Interior, efetuado "pelo
Decreto n" 70.940, de 7 de agosto de
1972. publicado no Diário Oticuü de
8 seguinte.
Art. 20 O Departamento Nacional
de Obras de Saneamento promoverá a
lmediataaposentadoria do ·disponível
mencionado nc artigo anterior, 'listo
ter sido julgado incapaz para o servlço público.
.
0
. Art. 2 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
. Brasília, 18 de maio de 1973;
da
152 0 da Independência e 85'
República.
AUGUSTO

H AM AN N

RADEMAKER

GRüNEWALD
Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 72.284 MAIO DE 1973

DE

18

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponíveis na Universidade Federal
da Bahia e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 81, item IH,
da Constituição, e tendo em vista o
que consta do . Processo número
1.748, de 1973, de Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
e o disposto no artigo 67 da Lei número 1.711, de 28 de outubro de 1952,
decreta:
Art. 10 Fica sem efeito o aproveitamento em cargos de Servente,
código GL-104.5, do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal da
Bahia, de José Vieira da Silva e Alexandre Dias dos Santos, disponíveis
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Saúde, efetuado pelo Decreto número 70.603, de 23 de maio de 1972,
publicado no Diário Oficial de 26
seguinte, visto terem sido julgados
incapazes para o Serviço, Público.
Parágrafo único. O Ministério da
Saúde promoverá a imediata aposentadoria dos disponíveis de que trata
este artigo.

Art. 20 'Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de maio de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEMAKER
GRüNEWALD

Jarbas G. Passarinho
Walter Joaquim dos Santos

DECRETO N° 72. 285 ~
MAIO DE 1973

'12

18

'DE

TOrna sem efeito redistribuição
de
cargo, com o respectivo ocupante,
do Quadro de Pessoal do tâínieterio da Agricultura para o do Ministério da Educação e Cultura.

O Vice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da
República, usando das atribuições que
lhe confere o artigo 81, ítem IH, da
Constituição, e tendo em vista o qUB
consta do Processo n'' 1. 880, de 1973,
do Departamento Administrativo elo
Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. I" Fica sem efeito a redistnouíção de um cargo de Mestre, córügo A-1801.13.A, com o
respectivo
ocupante Ettore Anichinni, do Quadro
de Pessoal do Ministério da Agricul..
cura para o do Ministério da Educação e Cultura, efetuada pelo Decreta
n- 71.372, de 14 de novembro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 17 re-.
guinte.
Art. 20 Este Decreto entrará em \11·
gor na data de sua publícaçãc, revogadas as disposições em' contrário.
Brasília, 18 de maio de 1973;
da
1520 da Independência e 85"
República.
AUGUSTO H A M A N N
GRüNEWALD

R.J\m~MAKE:l

Moura Cavalcantt
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.286 MAIO DE 1973

DE

21

DE

Revoga o Decreto que concedeu à
Sociedade IT ALCABLE Sernizi
Cabíoçraiíci Radiotelegrafici e Radioelettrici Società Per .Azioni autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-
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gc 81 item IH, da Constituição, e
nos te'rmos do Decreto-lei n- 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1" Fica cancelada, a pedido, a
autorização concedida à sociedade
ITALCABLE - Servizi Cablograficí
Radiotelegrafici e Radioelettrici gocietà . Per Azioni, com sede em Roma Itália. para funcionar no Brasll,
codt. o objetivo social de comunicações
telegráficas, ficando,
conaequentemente, revogado o Decreto autorizativo n" 16.626, de I" de outubro ae
1924, e todos~ os decretos subsequentea
de autorização para continuar a funcionar e respectivas Cartas.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ~'evo
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maIo de 19"i3;
152" da Independência e 85" ela
República.
EMÍLIO

G. MtDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N"72.287 MAIO DE 1973

DE

247
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21

DE

Transfere
servidor do Quad?'o de
Pessoal em extinção da Fundação
IBGE com o respectivo cargo, para
o Departamento Nacic;nal. de Estra.das de Rodagem, e da outras provzdências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem HI, da. Constituiçàov e
tendo em Vista o disposto no artigo
16, § ~", do Decreto-lei n'' 161, de 13
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. I" Fica transferido, com o respectivo cargo, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem o servidor Mísael Sousa Campos, ocupante do cargo de porteir?,
código CL-302. 9. A, do Quadro ne
Pessoal, em extinção, d~ antigo Conselho Nacional de Estatística - Inspetorias Regionais, atual Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
Art. 2," As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passam a ser atendidas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Henrique Fíaueer

DECRETO N" 72.288 - DE 21 DE
MAIO DE 1973
Estabelece os casos especiais que dão
direito ao acréscimo do auxilio-familiar previsto na Lei de Retribuição no Exterior.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 1" Os países ou áreas nos
quais o servidor, em serviço no exterior. terá direito ao acréscimo do
auxilío-famtlíar, previsto no ~ 10 do
artigo 21, da Lei n« 5.809, de 10 de
outubro de 1972, são os constantes da
relação anexa.
§ 1" Nos países ou áreas constantes
da lista B, o acréscimo só será concedido quando, em relação ao nível
de escolaridade e área de especialização do dependente, houver 'usurtcíência de estabelecimentos de ensino.
§ 2" Nos casos de
representação
cumulativa, só será considerado o
país onde está situada a sede do servidor.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em consrãrío.
Brasília, 21 de maio de 1973;
152" da Independência e 85" da
República,
EMÍLIO G.

MfDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário Dcsrui Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe M ooéao
WaUer Joaquim dos Santas
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcantt
Hygino C. Corsetti
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RELAÇÃO DE PAíSES OU AREAS
PARA EFEITO DE ACRllSCIMO DO
AUXíLIO-FAMILIAR

tração Central
atual Fundação
Instituto Brasileiro de Geogra fia e
Estatística:
I -

LISTA A

da Parte Permanente

Estatístico, código TC-H01.21.B
Jorge Velloso Alves;
b) Estatistico, código TC-14-01.20.A
Lea Maria Lowndes Velloso Alves
José Rodrigues Lavos
Maria da Glória Cunha Ríbeito da
Cruz
Maria dos Santos Fonseca
Neusa Sampaio Batalha
Noemia Brandão Perdigão
Orphélía Santos de Oliveira
Yedda de Oliveira Costa
c) Auxiliar de Artes Gráficas, código A-410. 5
Armando Magalhães Gomes
d) Técnico de Mecanização, código
a)

Albânla, Argélia. Bulgária, Egito,
Hungria, Iraque, Iugoslávia, Libia,

Polônia, Romênia, Síria, Tcheco-Eslováquia, URSS.
LISTA B

Afganlstão, Angola, Barbados, Bolívía, República da China, Chipre,
Cingapura, Coréia do Sul, costa do

Marfim, Costa Rica, coveíte. Daomê,

RI Salvador, Etiópia, Filipinas, Gana.

Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Haiti, Honduras, Indonesra, Irã,
Islândia, Jamaica, Jordânia, Malásia;

MaU, Marrocos

Mauritânia, Meçam-

bique, Nicarágua, Níger, Nigérra, Pa-

namá, Paquistão, Quênia, República
Dominicana. Senegal, Srl-Lanca, Sudão, Suriname, Tailândia, 'I'anzânta,
Trinidad-Tobago,
Turquia. Uganda,
Vietname do Sul, zaírc e Zâmbia.

DECRETO

N° 72.289 MAIO DE 1973

DE

7.1

DE

Transfere, com os respectivos cargos,
para o Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura, servidores do Quadro de Pessoal em
extinção da Fundação IBGE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art.ígo
16. § 3°, do Decreto-lei n» 161, de 13
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. l° Ficam transferidos, com os
respectivos cargos, para o Quadro ele
Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Educação e Cultura, os
servidores abaixo relacionados. integrantes do Quadro de Pessoal em Extinção (QPEX) do antigo Conselho
Nacional de Estatística - AdmíntsDECRETO N9 72.290 -

AF-401.16.B

Franklin de Souza Cunha
e) Técnico Auxiliar de Meoanízaçâo, código AF-402.11.B
Conceição Corado Rodrigues
Ney Duarte Barreto
11 -

da Pa.rte Especial

Estatistico, código TC-1401.21.B
Walter Siqueira Filho
b) Estatístico, código TC-1401.20.A
Tarcísio Chaves Ribeiro
c) Escrevente-Datilógrafo,
código
a)

AF-204.7

Yvone Fernandes Lima
Art. 2° As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passam a ser atendidas pelo Mmístério da Educação e Cultura.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de maio de 1978;
152° da Independência e 85° da
Repúblíca..

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Henrique Flauzer

DE

22

DE MAIO DE

1973

Altera a estrutura básica do Instituto Joaquim Nabuco de pesquisas Sociais,
e dá outras providências

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere c
artigo 81, itens IH e V, da Constituição, e tendo em vista o parágrafo
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único letra b, do artigo 146, do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevercíro de
1~67. decreta:
Art. 1~ é Instituto ..toaqulm Nabuco de Pesquisas Sociais, errado pela
Lei n'' 770, de 21 de julho de 194e, Autarquia vinculada ao Mínls-ério da
Educação t' Cultura pela Lei n- 3.791, de 2 de agosto de 1960, j.assa a
ter a seguinte estrutura básica:
1 -

Conselho Diretor

1.1 .- Secretaria Administrattva
2 -- Diretoria Executiva

2.J 2.2 2.3 2.4

-

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2'.14
2.15
2.16

----

Gabinete
Assessoria Especial de Segurança e Informações
Assessoria Técnica
Procuradoria Geral
Departamento de História Social
Departamento de Sociologia
Departamento de Psicologia Social
Departamento de Antropologia
Departamento de Economia
Depar-tament , de Gecgrafía Humana
Departamento de Estatística e Cartografia
Departamento de Museologia
Divisão de Documentação
Divisão de Pessoal
Divisão de Material c Serviços Gerais
Divisâc de Administração Financeira e Contábil.

Art. 2° A organização. competência e atribuições dos órgãos -efcrtdos
no artigo 1° deate Decreto serão estabelecidos em Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Educação e cultura, observando o disposto no artigo 6°. 10 Decreto n'' 63.885. de 6 de julho de 1971.
Art 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua publlcacão, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 22 de maio de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Henrique Flauzer

----

DECRETO N.? 72.291 -

DE

23

DE MAIO DE

1973

rranstere para a Telecomunicações de São Paulo S. A. TELESP - coacessoes cta comvanmo reietorucá Brasileira para explorar, no Estado
ae 8ao Pauto, serviços publicas de telefonia, e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atrfbuíções que lhe confere
o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8.°, item XV, letra "a" da
Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidas à Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP - as concessões outorgadas, até a presente data, à Companhia
Telefônica Brasileira - CTB - para explorar. no Estado de São Paulo,
serviços públicos de telefonia urbana e interurbana.
Parágrafo ÚnICO. Permanecem inalterados os prazos das concessões ora
transferidas à TELESP.
Art. 2.° . São mantidas em vigor as cláusulas contratuais que regem as
concessões transferidas pelo presente Decreto.

2óO
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Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasítía, 23 de maio
República.
EMÍLIO

de

1973; 152.° da

Independência

e

85." da

G. MÉDICI

Hygmo C. Corsetti

DECRETO N." 72.292 -

DE

23

DE

MAIO

DE

1973

uiepoe soere a ctaSS'l/teaçiio e a transtormaçao de cargos, funções e encargos para as Categorias Direçâc Superior e Assessoramento Superior dO
Grupo llzreçao e Assessoramento Superiores, do .Quadro Permanente
ae ressoai do Mznzsterzo da Educação e Cultura.

O Presidente da

República, usando da

atribuição que lhe confere

o artigo at, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo UH, itens I, II e IIl, do Decreto-lei n." 200, de 25 de fevereiro de

1967 no artigo 9.°, da Lei n.s 5.843, de 6 de dezembro de 1972, e no artigo
7.°, da Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e, ainda, o que consta
do Processo n.v DASP 2.000/73, decreta:
Art. 1." São classificados e transformados, na forma do Anexo X, em
cargos em comíssão, integrantes das Categorias Direção Buperíor, DAS-101,
e Assessoramento Superior, DAS-I02, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores do Quadro Pemanente de Pessoal do Ministério da Educação
e Cultura, os cargos, funções e encargos de Gabinete, constantes do mesmo
Anexo.
Art. 2:~ Os cargos, gratíffcaçôes, encargos de Gabinete e empregos
relacionados no Anexo II ficam suprimidos para o fim de compensar a
despesa decorrente da execução deste decreto, cessando, para o mesmo
efeito, o pagamento dos colaboradores retribuídos mediante recíbo, constante da mesma relação.
Art. 3.° Ficam incluídos no Decreto n." 71.235, de 10 de outubro de
1972, e no respectivo Anexo, no nível 3, os dirigentes da" Secretaria de
Apoio Administrativo e da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério da
Educação e Cultura, excluído o último do nível 2, bem como, no nível 2,
o subsecretário-Geral da Secretaria-Geral e, no nível 1, Os dirigentes
dos orgàos de primeira linha da Inspetoria-Geral de Finanças do mesmo
Ministério.
Art. 4." A transformação de funções gratificadas e de encargos de
Gabinete, nos cargos em comissão de que trata este decreto, bem como
a alteração da denominação de cargos em comissão, somente se efetivarão
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então,
o preenchimento das funções e encargos constantes da situação anterior
do Anexo 1.
Art. 5.° O provimento dos cargos compreendidos no Anexo I deste
decreto é da competência exclusiva do Presidente da República, na forma
do disposto nos artigos 5.° e 11, do Decreto n.« 71.235, de 10 de outubro
de 1972.
Art. 6." As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 7.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 23 de maio de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
J

EMíLIO G. MÉDICI

Jaroas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 25-5-73.
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DECRETO N° 72.293 MAIO DE 1973

DE

24

DE

outorga à Companhia Paranaense de
Energia
Elétrica COPBLconcessão para o aproveitamento hidráulico de um trecho do rio Iguaçu, entre os municipios de Pinhão
e Bituruna, ambos situados no Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH, da Constituição,
e nos termos dos artigos 140, letras
a e b, e 150, do Código de Aguas
(Decreto nv 24.643, de 10 de julho de
1934): e, ainda, tendo em vista o que
consta do processo n- M.M.E. 707.357
de 1972, decreta:
Art. 1° E' outorgada à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica
COPEL concessão para o aproveitamento de emergia hidráulica de um
trecho do rio Iguaçu, no local denominado "Foz do Areia", compreendido entre os municípios de Pinhão e
Bituruna, ambos situados no Estado
do Paraná ,
S 10 A energia produzida se destina ao serviço público de energia elétrica. para fornecimento à área de
distribuição da concessionária ou suprimento a outros concessionários,
quando autorizado.
§ 2° A concessionária fica autorizada a estabelecer o sistema de transmissão mediante prévia aprovação
dos projetos.
Art. 2° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
I
Art. 3.9 A concessícnárla deverá
apresentar ao Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica os projetos de viabilidade técnico-econômica-financeira referentes ao aproveitamento cuja concessão é outorgada pOI
este Decreto, até 31 de dezembro de
1974.

Art. 4° A concessionária devera
apresentar ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica 03
projetos definitivos referentes ao
aproveitamento ora concedido, até
31 de dezembro de 1975>.
§ 1° O Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica fixará, no
despacho de aprovação dos projetos
definitivos, a potência a instalar e
suas etapas, hem COmo as datas de

início e término das obras correspondentes, que não poderão ser iniciadas
antes de 1976.
§ 2° Os prazos referidos poderão ser
prorrogados por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica.
Art. 5° A presente concessão vlgorará pelo prazo de trinta (30) anos,
Art. 6° Findo o prazo da concessão,
os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União,
Art. 7° A concessionária poderá requerer que seja renovada ,a concessão,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão sob pena do seu silêncio
ser interpretado como desistência da
renovação.
Art. 8° O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72 .294 MAIO DE 1973

DE

24 DE

Altera a redação do artigo 95, do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 O artigo 95, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito,
aprovado pelo Decreto n,» 62.127, de
16 de janeiro de 1968, e alterado pelo
Decreto n." 66.433, de 10 de abril de
1970, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 95. Somente os veiculos
de representação pessoal do Presidente da República, do VicePresidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, do Pre-
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sidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, bem
como dos Ministros de Estado,
dos Chefes dos Gabinetes Militar
e Civil da Presidência da República, dos Chefes do Serviço Nacional de Informações e do Esta-

do-Maior das Forças Armadas, do
consultor-Geral da República e
do Procurador-Geral da República terão placas com as cores da
Bandeira· Nacional.
Parágrafo

único.

Os

veículos

de representação dos Tribunais
Federais. bem como dos Governadores e Secretários de Estado,
dos Presidentes das Assembléias
Legislativas e dos Tribunais Es-

taduais terão placas especiais, de
acordo com os modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional do
Trânsito ...
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de maio de 1973;
152. 0 da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

DECRETO

N.o 72.295 MAIO DE 1973

DE

25

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Instituto de Pre-oiâéncia e Assistência dos Servidores do Estado, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n.v 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Ficam redistrtbuldca para
o Q:1adro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE) 3 (três) cargos de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, com
os respectivos ocupantes: Adélia Belchior Ribeiro, matrícula 2.007.549,
Maria de .jesus Melo veres, matrícula
2.136.239, e Sérgio Ricardo Pereira
Rócio, matricula 2.016.171, integrantes do Quadro de Pessoal do antigo
Departamento dos Correios e TeléArt.

1.0

EXECU'XIVO

grafos, atual Empresa Brasileira dos
Correios e Telégrafos, do Ministério
das Comunicações, mantido o regime
jurídico pessoal dos servidores.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° O órgão de pessoal da
Empresa Brasileira de Correíes e Telégrafos enviará ao do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da vigência
deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 1.0.
Art. 4.° Os ocupantes dos cargos
ora redistribuídos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o
orçamento .do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado consigne os recursos necessários ao atendimento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° dâ
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
Hygino C. Coreetti

DECRETO N." 72.296 MAIO DE 1973

DE

25

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, pessoal em disponibilidade, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99, § 2.°, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
combinado com o artigo 8.° do Decre-
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to número 65.871, de 15 de dezembro
de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam aproveitados em cargos de Escrevente-Datilógrafo, código
AF-204.7, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Instituto de
Previdência e Assistência dos servidores do Estado (IPASE), em vagas
da Tabela que constitui o Anexo I do
Decreto n.s 70.291, de 15 de março
de 1972, os seguintes disponíveis:
a) Léa Palmeira e Manoel Bezerra
e Silva em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência
Social;
b) José de Oliveira Prazeres, Célia
de Arruda Cavalcanti, Josele Enedite
de Bri to Terreiro e Efigênia de Melo
Freire, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal do Ministério das Minas e Energia;
c) José Pedro dos Santos e we.íter
Aquíno de Oliveira, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica;
d) Carlos Alberto Costa e Ronald
Castanheira, em disponibilidade em
igual cargo do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda;
e) Jaime Mendes Carneiro, Terezinha Studart de Andrade, Amaurilio
Freire da Costa e Faustino de Barros, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, do Ministério do Interior;
f) Edilson da Cruz Santana, Fabiano de Oliveira Freire e José Waldir de
Castro, em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal da Universddade Federal do Ceará, do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2/' O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3.° Os servidores ora aproveitados deverão tomar posse dentro dos
prazos estabelecidos para esse fim na
Lei n.s 1.711, de 28 de outubro de
1952.
Art. 4.° Os órgãos de pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, do Ministério das Minas e
Energia, do Ministério da Aeronáutica, do Ministério da Fazenda, do De-

partamento Nacional de Obras Contra as Secas e da Universidade Federal do Ceará remeterão ao do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1.°.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A ntônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Antônio Dias Leite Júnior
José Costa Cavalcanti

DECRETO N.o 72.297
MAIO DE 1973

DE

25

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Engenharia Civil de ltaiubá, mantida pela Fundação Universidade de ttaiuoã. Itaíubti, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n," 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo número 214.539-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o íuncíonamento da Faculdade de Engenharia
Civil de Itajubá, mantida pela Fundação Universidade de Itajubá, com
sede na cidade de Itajubá, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2.0 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N.o 72.298

DE

25

DE

MAIO DE 1973

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Administração e Ciências
Contábeis "Campos soüee", mentida pela Associação' Educativa Campos Salles, São Paulo. Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado pelo Decreto-lei número 842,

Empresas da Faculdade de Ciências
Econômicas e Comerciais de Santas,
mantida pela Sociedade Visconde de
São Leopoldo, com sede na cidade de
Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1973;
152 Q da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

de 9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o que consta do Processo número

262.707-71 do Ministério da Educação

e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcio-

namento da Faculdade de Adminis-

tração e Ciências Contábeis "Campos
Salles', com 05 cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, mantida pela Associação Educativa Campos Salles, com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

---

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 72.299 MAIo DE

DE 25 DE

1973

Concede reconhecimento ao curso de
Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas e
Comerciais de Santos, mantida pela
Sociedade Visconde de São Leopoldo, com sede na cidade de Santos,
Estado de Sáo Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da
Lei n." 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo GM-BSB n.« 002.947-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao curso de Administração de

DECRETO N." 72.300 MAIO DE

DE 25 DE

1973

Regulamenta a Lei número 5,575, de
17 de dezembro de 1969, que declara
de utilidade pública o "Rotary Club
do Brasil", o "Lions Clube do Brasil", e suas filiadas.

o Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 As sociedades civis Rotary
Club do Brasil e Lions Clube do Brasil, suas filiadas e as denominadas
"Casa da Amizade", de que trata o
parágrafo único do artigo 1.", da Lei
número 5.575, de 17 de dezembro de
1969, para que possam ser inscritas
no Livro destinado ao registro das
"Sociedades Declaradas .de Utilidade
Pública", na forma da Lei 91, de 28
de agosto de 1935, deverão servir desinteressadamente à coletividade através da manutenção de serviços de natureza educativa e assistencial.
Art. 2.° O pedido de inscrição será
dirigido ao Departamento Federal de
.Justiça, do Ministério da Justiça, provados pelo requerente os seguintes requisitos:
a) que já existia e funcionava na
data da publicação da lei, ora regulamentada;
b) que adquiriu personalidade jurídica na forma da Lei Civil;
c) que, mediante cláusula estatutária específica, não remunera os cargos da diretoria e não distribui lucros, bonificações ou vantagens a
dirigentes, mantenedores e associados.
sob nenhuma forma ou pretexto;
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d) que, comprovadamente, mediante a apresentação de relatório discriminativo, promove a educação ou
exerce atividades de assistência social;
e) que seus diretores possuem folha corrida e moralidade comprovada;
f) que se obriga a publicar, anualmente, o demonstrativo da receita e
despesa do período anterior.
Parágrafo único. A falta do preenchimento de qualquer dos requisitos
enumerados no artigo anterior importará no arquivamento do processo.
Art. 3.° As entidades inscritas ficam obrigadas a apresentar ao Departamento Federal de Justiça, até 30 de
abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços prestados no período anterior, juntamente com o demonstrativo da receita e despesa correspondente, que será substtt';rido pelo
comprovante da sua publicação em
órgão de imprensa, no ano em que
houver sido contemplada com subvenção do órgão da União.
Art. 4.° Será cassada a inscrição
da entidade que deixar de apresentar
durante 3 anos consecutivos a demonstração a que se refere o artigo
anterior.

Art. 5.° Este Decreto entrará' em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
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n.c 36.323, de 1970, do Ministério da
Justiça" decreta:
Art. 1° Fica retificado, no artigo
LO, do Decreto nv 71.542, de 14 de dezembro de 1972, o nome do Hospital
e Maternidade Aliete Martins, para
Hospital e Maternidade Aliete Belo
Martins.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 28 de maio de 1973;
152.Q da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.« 72.302 ~
MAIO DE 1973

DE

29

DE

Autoriza o funcionamento do Curso àe
Administração,
da
Faculdade de
Cié-nciae Exatas, Aâmmistratíuae e
Sociais de Brasília, mantida pela
União Pioneira de Integração So~
cial de Brasílta, na cidade de Brasitia, Distrito Federal.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei número 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vísta o que consta do Processo GM/
BSB número 003030/73 do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 72.301
MAIO DE 1973

DE

28

DE

Retifica o Decreto n. 9 71.542, de 14 de
dezembro de 1972, que declarou de
utilidade pública, entre outras sociedades, o HOspital e Maternidade
Aliete tâcrune, com sede em Vitória do Iâearím, no Estado do Maranhão.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
atendendo ao que consta do Processo

Art. 1.0 Fica autorizado o funcíonamento do Curso de Administração,
da Faculdade de Ciências Exatas,
Administrativas e Sociais, com as habilitações de Administração Pública e
de Empresas,
mantida pela União
Pioneira de Integração Social de Brasília com sede na cidade de Brastlía,
Distrito Federal,
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1973:
152.° da Independência e 85.0 da

República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 72.303 --

DE

30

DE

MAIO DE 1973

Dispõe sobre o Grupo-pesqUlsa Científica e Tecnológica do Serviço Civil da União e das Iluta.rquias fe-

derais, a que se retere o artigo 29,

da Lei n Q 5.645, de 10 de d,ezem-bro
de 1970, e dá outras providências.

O Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item nr,
tendo em vista o

República, usando
lhe confer-eo arda Constituição,e
disposto no artigo

79, da Lei nv 5.645. de 10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPITULO I
Do Grupo-Pesquisa Cientijica
e Tecnológica

Art. 19 O Grupo-Pesquisa Científica e Tecnológica do Serviço Civil
da União e das Autarquia.s federais,
designado pelo código PCT-200, compreende as classes de cargos de pro-

vimento efetivo, de nível superior,
abrangidos pela Iegislaçâo do
magistério superior e com atribuições
exclusivas ou comprovadamente principais de pesquisa cíentifica e tecnológica, fundamental (básica e orientada) ou aplicada, de desenvolvímento experimental e transferência de
tecnologia, mediante ututsaçao sistemática do método científico e exigindo esforço na busca, avaliação
critica e associação de ínformaçõea
necessárias à atividade criadora ou à
solução de problemas.
Art. 29 As classes de cargos integrantes do Grupo a que se refere este decreto dístríbuír-se-ão, na forma.
do disposto no artigo 59, da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de
1970, em 5 (cinco) níveis hierárquicos, com as seguintes características
dentro de cada especialidade:
Nível 5 - Planejamento e supervisão das atividades de pesquisa;
Nível 4 - Atividades de coordenação de projetos de pesquisa e orientação da formação das equipes auxiliares;
Nivel 3 - Atividades de execução
de pesquisas originais ou adaptativas
e orientação das atividades das equipes auxiliares;
Nível 2 - Atividades de execução
de pesquisas originais ou .;daptatívas
de menor complexidade, sujeitas a
supervisão;
Nível 1 - Atividades de execução
de pesquisas orígínals ou adaptativas

não

de menor complexidade, sujeitas a
supervisão e orientação.
Art. 39 O Grupo-pesquisa oíentifica e Tecnológica é constituído pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas:
1) Pesquisador em Ciências Exatas
e da Natureza, designada pelo código PCT-201, abrangendo as atividades de pesquísa nos campos da Astronomia, Biologia, Botânica, Estatístdca, Física, Geofísica, Geografia,
Geoquímica, Matemática, Meteorclog 1 a,
oceanografia, Pateontologja,
Química, Zoologia e outros que comportem Investdgação com as oaractertstdcas descritas no artteo ]9.
2) pesquisador em Ciências oa
Saúde, designada pelo código PCT202, abrangendo as atividades de pesquisa nos campos da ê'armácta, Medicina, Odontologia, Saúde Pública e
outros que comportem mvestígaçào
com as características descritas no
artigo 1ç.
3) Pesquisador em Ciências Sociais
e Humanas, designada pe,o código
PCT-203, abrangendo as ativtdadca de
pesquisa nos campos da Antropolo.,
gta, Economia, Educação, Psicologia,
Sociologia e outros que comportem
investigação COm as características
descritas no artigo 19.
4) Pesquisador em Tecnologia e
Ciências Agrícolas, designada pelo
código PCT
abrangendo as atividades de pesquisa nos campos da
Agronomia, Engenharia, em suas diversas especialidades, Qtümica Industrial, Veterinária e outros que
comportem investigação com as caracteristicas descritas no artigo 19.
Parágrafo único. As classes das Categorias Funcionais previstas neste
artigo são dístrfbuídas pela escala de
níveis do Grupo, na forma do AneM204,

xo.

CAPíTULO II
Das categorias funcionais

Art. 49 As Categorias Funcionais
do Grupo de que trata este decreto
poderão ser constituídas nos Míntsté;
rios e Autarquias federais, em que se
desenvolvam atividades de pesquisa
científica ou tecnológica com as características descritas no artigo 19
deste decreto,
Art. 59 Poderão integrar as Categorias Funcionais previstas no artigo
39, mediante transposição, os atuais
cargos, vagos e ocupados, observada
o seguinte critério:
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I na Categoria Funcional de
pesquisador em Ciências Exatas e da
Natureza, os cargos de Pesquisador
em Física, Pesquisador em Astronomia, pesquisador em ~uuni~a, Pesquisador em Botânica, Pesquisador
em Geologia, Pesquisador em Paleontologia, Pesquisador em Zoologia,
pesquisador em Biologia, Geotísíco,
Astrônomo, Biologista, Geólogo, PaleontólogO, Zoólogo e outros de igual
natureza;
II - na Categoria wuncíonal de
pesquisador em Ciências da saúde,
os cargos que forem Identificados, na
área de. pesquisa indicada no ..a rtigo
'39,_nQ 2;

.

na Categoria Funcional de
pesquisador em Ciências Sociais e
Humanas, os cargos de Pesquisador
em Ciências Sociais, Pesquisador em
Antropologia e outros de igual natureza; e
IV - na Categoria Funcional de
pesquisador em Tecnologia e Ciências
Agrícolas, os cargos de pesquisador
em Agricultura e outros de igual natureza.
Parágrafo único. A identificação
de cargos prevista nos itens deste artigo, bem como de empregos a que
sejam inerentes atividades enquadradas no artigo 39, será feita pelo órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração FederalSIPEC, em articulação com o Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 6Q A transposíçáo dos cargos
ocupados ter-se-é mediante inclusão,
nas Categorias Funcionais a que se
refere este decreto, dos respectivos
ocupantes que, além de possuírem
formação universitária ou equivalente, correlata com os diversos campos
de atividade de pesquisa, venham
comprovadamente desempenhando essa atividade e satisfaçam os requisitos estabelecidos no Capitulo lI!
deste decreto.
Parágrafo único. Para os efeitos
deste artigo, o exercício de cargos ou
funções de direção e assessoramento
em órgão de pesquisa equipara-se ao
desempenho da atividade de pesquisa.
Art. 7Q OS cargos transpostos serão distribuídos pelas classes da Categoría Funcional, nos limites da lotação e consideradas as respectivas
especialidades, por ordem de rigorosa
etessírtoacêo dos habilitados na forma do item ! ou II, do artigo 10,
deste decreto.
§ 1Q Os cargos que, de acordo com
a ordem de classificação dos respeeIII -
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ti vos ocupantes, excederem ao número fixado para a classe superior da
Categoria Funcional serão transpustos para a classe imediatamente inferior ou, se ainda ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, para a
classe inferior seguinte e assim sucessivamente.
§ 2Q Se a lotação aprovada para a
Categoria Funcional for superior ao
número de funcionários habilitados
no processo seletivo, será ela completada na forma estabelecída em Instrução Normativa baixada pelo 01'"gãoCentral do SIPEC; observado o
disposto no artigo 99 , S 39 , e 15, do
Decreto nc 70.320, de 23 de março
de 1972.
§ 39 Somente poderão concorrer à
inclusão nas Categorias Funcionais
de que trata este Decreto, na forma
prevista no artigo 15, do Decreto número 70.320, ocupantes de cargos de
séries de classes e classes singulares
de atividades não correlatas com 9S
"-inerentes ao Grupo que, além de
possuírem formação universitária
compatível, venham comprovadamente. desempenhando atividades de pesquisa e se habilitem no processe seletivo a que se refere o Capitule TIL
deste decreto.
Art. 80 A transposição de cargos de
que trata o artigo anterior será processada, em cada órgão, mediante
decreto, após a observância das seguintes exigências:
1 - estabelecimento da lotação
com base no resultado dos estudos
relativos à fixação quantdtatdva e
qualitativa dos cargos necessários.
dentro de cada especialidade, 00 desenvolvimento das atividades de pesquisa nas novas unidades admínístratdvas, decorrentes da implantação
da Reforma Administrativa;
II - verificação do grau de prioridade na escala prevista no artigo
8Q, da Lei nc 5.645, de 10 de dezembro de 1970;
IH - comprovação da existência
de recursos para fazerem face às despesas decorrentes da medida.
Art. 99 A medida que ror sendo
implantado o sistema estacelecido
neste decreto, os remanescentes cargos das séries de classe discriminadas no artigo 5Q, cujos ocupantes não
lograrem habilitação no processo seletivo, passarão a integrar quadros
suplementares e, sem prejuízo das
promoções que couberem, serão suprimidos quando vagarem.
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CAPíTULO III
Dos Critérios seletivOs
Art. 10. Os critérios seletivos para
a transposição de cargos, objetivando
comprovar a capacidade potencial do
funcionário com vistas ao desempenho das atividades inerentes às Ca-

tegorias Funcionais do Grupo-Pesqui-

sa Científica e Tecnológica. serão
representados, basicamente, pelos seguintes requisitos:
I - ter ingressado em virtude de
concurso público de provas ou de ~
vas e títulos, de caráter competitivo,
na série de classes ou classe singular
a que pertencer o cargo a ser transposto;

II - para os que não satisfizerem
o requisito indicado no item anterior,
verificação de desempenho, segundo
critérios estabelecidos pelo órgão

Central do Sistema de P€SSOO,I Civil
da Administração Federal. em articulação com o COnselho Nacional de
Pesquisas.
Parágrafo umco . Para efeito do
disposto no artigo 7.° e seu parágrafo
1.0, deste decreto, a classificação dos
ocupantes dos cargos a serem transpostos, habilitados na forma deste artigo, far-se-á de acordo com critérios
fixados pelo órgão Central do SIPEC,
com base nos estudos realizados pelo
Conselho Nacional de Pesquisas.

CAPíTULO IV
Do Ingresso

Art. 11. O ingresso nas Categorias
Funcionais do Grupo pesquisa Científica e Tecnológica far-se-á mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, em que serão verificadas as qualificações essenciais exigidas para. o desempenho das atividades inerentes à Classe, observada a
especialidade da atividade de pesquisa.
Art. 12. O concurso para as Categorias Funcionais do Grupo de que
trata este decreto será planejado, organizado e executado pelo orgão Central do SIPEC, em articulação com o
Conselho Nacional de Pesquisas.
CAPíTULO V
Da Progressão Funcional

Art. 13. A progressão funcional
dos ocupantes de cargos das Catego-

rias Funcionais especificadas neste
decreto far-se-â para a classe imediatamente superior àquela a que pertença, observada a respectiva especialidade, e obedecerá ao critério de
merecimento, na forma estabelecida
em regulamentação específica.
Art. 14. O interstício para a progressão funcional à Classe de Pesquisador Assistente B é de 3 (três) anos
e de 2 (dois) anos para .as demais e
será apurado pelo tempo de efetivo
exercício na classe a que pertença o
funcionário.
Art. 15.. constítuem requisitos in.
dispensáveis para a progressão, além
do interstício:
I - à classe de Pesquisador, contar o funcionário, no mínimo. 10
(dez) anos de experiência profissional;
II - à classe de Pesquisador Associado A, possuir o funcionário o grau
de Doutor ou nível equivalente;
III - à classe de Pesquisador Assistente B, possuir o funcionário o
grau de Mestre ou nível equivalente.
Art. 16. O Conselho Nacional de
Pesquisas deverá fornecer ao órgão
Central do Sistema de Pessoal Civil
os elementos necessários ao estabelecimento de critérios específicos para
aferição de merecimento para a progressão funcional nas Categorias Funcionais do Grupo-Pesquisa Científica
e Tecnológica.
Art. 17. A época da realização e
as demais normas de processamento
da progressão funcional nas Categorias Funcionais de que trata este decreto serão estabelecidas em regulamentação específica.
CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 18. Não haverá ascensão funcional às Categorias Funcionais do
Grupo-pesquisa Científica e Tecnológica, de funcionários pertencentes a
outros Grupos.
Art. 19. As instituições de pesquisas promoverão as facilidades necessárias para que os integrantes das
Categorias Funcíonals a que se refere
este decreto possam freqüentar cursos
de pós-graduação ou realizar' estágios
em instituições especializadas. .
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Art. 20. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
152.0 da Independência e 85 0 na
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 39 foi
publicado no D.O. de 31-5-73.
DECRETO N9 72.304
M.>\IO DE 1973

DE 30 DE

Regulamenta o retorno ao serviço
ativo ou a transferência para a reserva remunerada, de militares reformados, cessada sua incapacidade
definitiva.

posição relativa de antiguidade correspondente ao tempo de permanência
naquele posto ou graduação, e
z» sua remuneração e demais direitos com ela relacionados serão OS
previstos no artigo 128, da Lei de Remuneração dos Militares.
§ 2.0 Considerado desnecessário c
retorno ao serviço ativo, o militar será
transferido para a reserva remunerada.
~ 3Q No caso de transferência paJ.'31.
a reserva remunerada, a situação de
inatividade do militar não sofrerá s0luçâo de continuidade, exceto quanto.
às condições de mobilização.
Art. 4Q Este Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI
o Presidente da República, no uso
Adalberto de Barros Nunes
da atribuição que lhe confere o artigo
Orlando Geisel
81, item m, da constituição, e de
J. Araripe Macêdo
conformidade com o disposto no artigo
116, da Lei nv 5.774, de 23 de dezembro
de 1971, decreta:
DECRETO N." 72.305 - DE 30 DE
MAIO DE 1973
Art. te O militar reformado por incapacidade definitiva em virtude de
ferimento, acidente, doença, moléstia Outorga concessão ao Ministério da
Educação e Cultura para estabeleou enfermidade, cujo tratamento, por
cer na Cidade do Rio de Janeiro,
evolução da medicina ou outro motiEstado
da Guanabara, uma estação
vo, venha a recuperá-lo para o servide radiodifusão de sons e imagens
ço ativo, poderá ser inspecionado ou
(televisão), com fins exclusivamenrequerer inspeção, por Junta Superior
te educativos.
de Saúde, em grau de recurso ou revisão, para fins de retorno ao serviço
o Presidente da República usando
ativo.
das atribuições que lhe conf~re o arArt. 2Q O parecer da Junta Superior
tigo
81, item III, combinado com o
de Saúde terá caráter definitivo.
artigo 8.°, item XV, -Ietra "a" da
Parágrafo único. O parecer que con- Constituição, decreta:
'
cluir pela aptidão do militar da Aeronáutica funcionalmente obrigado a
Art. 1.0 Fica outorgada ao Minisvôo deverá especificar se a aptidão é tério da E?ucação e Cultura, nos terpara o exercício da atividade aérea ou
mos do artigo 14, do Decreto-lei núme, somente para as funções de terra.
ro 236, de 28 de fevereiro de 1967 e
AJ:t. 3Q Julgado o militar apto para artigo 28, do Regulamento dos Se~vi
ços de Radiodif:.1são,. aprovado pelo
o serviço ativo, a autoridade que aplicou a reforma, consideradas aa neccs, Decreto n,« 52.795, de 31 de outubro
de
1963, concessão para instalar na
sídades da respectiva Força Armada,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado da.
dará cumprimento ao prescrito nos
Guanabara, sem direito de exclusívi§§ to e 2Q, do artigo 116, do Estatuto
dade. uma estação de radiodifusão de
dos Militares.
sons e imagens (televisão), com fins
§ tv Ocorrendo o retorno ao serviço
educativos, sem objetivo comercial
ativo; o militar terá sua Situação as- utiliza.ndo o canal 2.
'
sim definida:
Parágrafo único. O contrato dea) sua colocação na escala hierárcorrente desta concessão obedecerá às;
quica será a do posto ou graduação que . cláusulas que com este baixa, rubrt-.
ocupava. por ocasião da reforma e na
cadas pelo Secretârlo-Geral do Mínis-.

---
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térlo das Comunicações, e deverá ser
assinado dentro de 60 (sessenta) dias,
a contar da data da publicação deste
decreto no Diário Oficiai da União,

sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 2.° Revogam-se a disposições
em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Hygino C. Corsettt

DECRETO Nº 72.306 MAIO DE 1973

DE

30

DE

Torna sem efeito amrooeiuimento de
disponível no Quadro ún·ico de Pessoal da universidade
Alagoas.

Federal

de

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem 1I1,-· da Constituíçáo, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 7.115-71. do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decre-

ta:

Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Guarda, código
GL-203.8.A, do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal de
Alagoas, de Serzedelo Almeida Melo,
constante do Decreto nv 69.302, oe 26
de setembro de 1971, retificado pelo
ode nc 71.260, de 16 de outubro de 1972,
'publicado no Diário Oficial de 20 sub.seqüente ,
Art. 29 Este Decreto entrará em vi'gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.

EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

---

DECRETO N" 72.307 - DE 30 DE
MAIO DE 1973
Torna sem efeito disponibiUdade de
servidores do Departamento Nacional de Obras de Saneamento e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe
confere o

artigo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 6.114, ~e 19'71, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP) , decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a disponibilidade dos servidores do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do Ministério do Interior, constantes do Anexo do presente Decreto,
colocados naquele regime pelas Portarias n-s 0343, de 25 de setembro de
1969, e 0407, de 12 de novembro de 1969,
do Ministro do Interior, com fundamento no Decreto n- 64.394, de 23 oe
abril de 1009.
Art. 29 Fica, igualmente, sem efeito o aproveitamento de Praxedes Machado da Silva no cargo de AUxiliar
de Engenheiro, código P-1204.11.A, do
Quadro único de Pessoal da trnrversídade Federal do Rio de Janeiro, efetuado pelo Decreto no 70.940, de 7 de
agosto' de 1972, publicado no mário
Oficial de 8 seguinte.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José Costa Cavalcanti

O anexo mencionado no art. 1Q foi
publicado no D.O. de 31-5-73 .
DECRETO N" 72.308
MAIO DE 1973

OE

31

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências, licenciatura
de 1" grau.
da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Santo André, mantida
pela Fundação Santo André. com
sede na cidade de Santo André, Es..
tado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constltulçâo, dó
acordo com o artigo 47, da Lei ....
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelei Decreto-lei no 842, de
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e tendo em vista o que consta do Processo .....•
n- 259.966-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 E' concedido reccnhecímento ao curso de Ciências, licenciatura
de 1° grau, da Faculdade de Ftlosofia. Ciências e Letras de Santo André, mantida pela Fundação Santo
André, com sede na cidade de Santo
André. Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de
maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
9 de setembro de 1969,

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.O

72.309 1973

DE

31

DE

MAIO DE

Aprova o Regulamento para o Centro
Médico Naval Marcílio Dias

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere-o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento para o Centro Médico Naval
Marcílio Dias que com este baixa,
assinado pelo Ministro da Marinha.
Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
152.° da

República.
EMíLIO

31 de maio de 1973;
Independência e 85.° da
G. MÉDICI

Adalberto .de Barros Nunes

REGULAMENTO PARA O CENTRO
M~DICO NAVAL MARCíLIO DIAS
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1.0 O Centro Médico Naval
Marcílio Dias (CMNMD), criado pelo
Decreto número 71.121, de 18 de setembro de 1972, é o órgão integrante
do serviço de Saúde da Marinha que
tem por finalidade coordenar, con-
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trolar e prestar assistência médica

na área do 1.0 Distrito Naval, consti-

tuir o último elemento da cadeia de
evacuação médica da Marinha e exercer as funções de ensino e pesquisa
de interesse da saúde.
Parágrafo único. O Ministro da
Marinha estabelecerá as organizações
hospitalares e para-hospitalares da
Marinha, na área do 1.0 Distrito Naval, que serão subordinadas ao .....
CMNMD.
Art. 2.°

Para a consecução de sua
finalidade, cabe ao CMNMD:
I
Proporcionar na área do V'
Distrito Naval, assistência médica direta aos militares e seus dependentes,
assim como a outras pessoas, quando
amparadas por convênio ou com autorização especial;
II - Coordenar e controlar a assístência médica prestada na área do
1.0 Distrito Naval, através de organizações hospitalares e para-hospitalares a ele subordinadas;
IH - Prestar apoio médico-hospítalar às organizações de Saúde Pública e de Educação Sanitária de interesse da Marinha;
IV - Cooperar, em caso de calamídade pública e em programas de interesse geral, com as demais autoridades civis e militares;
V - Incentivar atividades destinadas a evolução dos conhecimentos técnico-científicos do pessoal de saúde;
VI - Formar profissionalmente auxiliares e técnicos nas diversas especialidades do Serviço de Saúde mediante a realização de cursos, em
consonância com a Diretoria de Ensino da Marinha;
VII - Especializar e aperfeiçoar
profissionais do Setor de Saúde. em
consonância com a DEnsM, desenvolvendo atividades que permitam o Internato e a Residência, e criando
condições para a diplomação em nível de pós-graduação;
VIII - Promover pesquisas relacionadas com a medicina nas ações operativas navais e anfibias, com a prevenção de doenças e de acidentes Invalidantes para a vida militar e com
os processos de reabilitação de pacientes;
IX - Promover trabalhos no campo da medicina interna e da cirurgia
experimentais, procurando especialmente criar condições de treinamento dos profissionais de saúde, na metodologia da pesquisa.
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Parágrafo único. Para o integral
cumprimento de suas finalidades, o
CMNMD poderá fazer convênios com

entidades militares e civis. oficiais ou
particulares, no sentido de serem implantados e mantidos em funcionamento os serviços especializados que
se fizerem necessários, obedecidas as
normas em vigor.
CAPÍTULO II

Da Organização

Art. 3.° O CMNMD é subordinado à
Diretoria de Saúde da Marinha.
Art. 4.° O CMNMD, dirigido por um
Diretor(CMNMD-OU, auxiliado por '..lID
Vice-Diretor (CMNMD-02) e por um
Gabinete (CMNMD-03), e assessora-

do por um Conselho de Planejamento
e Controle CCMNMD-04), por um Conselho Administrativo (CMNMD-05),

por um Conselho Econômico
.
(CMNMD-06) e por um Conselho Técnico (CMNMD-07), compreende quetro departamentos, a saber:
r - Departamento Hospitalar
(CMNMD-10) ;

II -

v - Um (1) Oficial Superior, da
ativa, de qualquer Corpo ou Quadro
- Chefe do Departamento Administrativo;
VI - Um (1) Capitão-de-Corveta,
da ativa, do Corpo de Saúde da Marinha - Assistente;
VII - Oficiais dos diversos Corpos
e Quadros, de acordo com a Tabela
de Lotação;
VIII - Praças do CPSA e do ....
CPSCFN, de acordo com a Tabela dEI
Lotação;
IX - Funcionários civis do Quadro de Pessoal Civil do Ministério da
Marinha, de acordo com a lotação
numérica respectiva; e
X - Pessoal Civil de outra origem,
adímltído de acordo com a legislação
em vigor.
Parágrafo único. O pessoal será
nomeado ou designado, de acordo com
a legislação em vigor.
Art. 6.° O Regimento Interno do
Centro Médico Naval Marcílio Dias
preverá suas funções gratificadas, a
fim de serem criadas na conformidade com a legislação em vigor.

Departamento de Ensino

WMNMD-20) ;

rlI -

Departamento de Pesquisas
(CMNMD-30); e
IV - Departamento Administrativo
(CMNMD-40) .

Parágrafo único. O CMNMD dispõe
ainda de uma Secretaria (CMNMD08) e de Juntas de Saúde (CMNMD09), diretamente subordinadas ao
Vice-Diretor.

cAPíTULO IV

Das Disposições Gerais

Art. 7.° Este Regulamento será
complementado por um Regimento Interno,que deverá ser elaborado e
aprovado de acordo com as normas
em vigor.
CAPÍTULO V

Das Disposições Transitórias
CAPíTULO III

Do Pessoal

Art. 5.° O CMNMD dispõe do seguínte pessoal:
I - Um (1) Oficial General, da
ativa, do Quadro de Médicos do Corpo de Saúde da Marinha - Diretor;
II - Um (1) Capitão-de-Mar-eGuerra, da ativa, do Q".ladro de Médicos do Corpo de Saúde da Marinha Vice- Diretor;
III - Um (1) Capitão-de-Mar-eGuerra, da ativa, do Quadro de Médicos do Corpo de Saúde da MarinhaChefe do Departamento Hospitalar;
IV - Dois (2) Oficiais Superiores,
da ativa, do Quadro de Médicos do
Corpo de Saúde da Marinha - Chefes dos Departamentos de Ensino e
de Pesquisas;

Art. 8.° Dentro de noventa (90)
dias, contados a partir da data da publicação do presente Regulamento em
Boletim do Ministério da Marinha, o
Diretor do Centro Médico Naval Marcílio Dias submeterá à apreciação do
Ministro da Marinha, via Diretor de
Saúde da Marinha, Secretário-Geral
da Marinha, Diretor-Geral do Pessoal
da Marinha e Estado-Maior da Armada, o projeto de Regimento Interno elaborado pelo Centro Médico
Naval Marcílio Dias.
Art. 9.° O Diretor do Centro Médico Naval Mareilio Dias fica autorizado a baixar os atos necessários à
adoção das disposições do presente
Regulamento e até que seja aprovado o Regimento Interno. - Aaoioerto de Barros Nunes, Ministro da Marinha.
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DECRETO

N.O
MAIO

72 310 DE

1973

DE

31

DE

Autoriza o funcionamento do CUTW
de Estudos
Sociais. da Faculdade
de Filosofia. Oíêncies e Letras de
Itapetininga, mantida pelo. ,4s";)'];;::L~

ção de Ensino de Itapetitumça, Ita-petminqa, Estado de São Paulo,

o Presidente da República, usaudo
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei.., ...
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto--Iei nv 342, de \)
de setembro de 1969, e tendo um vis,
ta o que consta do Processo GM-B8B
n'' 003.215-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o runclonamente do curso de Estudos Sociais.
licenciatura plena, com a nabtlttação
em Educação Moral e Cívica, da Fa
culda-te de Ftlosofia, Cit~D('t,1~' '" 1 etras de Itapetínmga, mantida pela
Associação de Ensino de Itapettntnga,
com sede na cidade de Itapetminga,
Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 31 de
maio de 1973:
152.° ua Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 72.311 -

DE 31 DE

MAIO DE 1973
Declara de utilidade pública, poro
fins de desapropriação, imóveis necessários à expansão do l~a1npus da
Universidade Federal da Bahia.

C Fresldem.e da Repúblt-a usen,
do da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constttuíção,
e nos termos do Decreto-lei n.e 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei n.v 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art . 1.0 São declaradas -íe utilldade pública para fins de desapropriação pela Universidade Federal da B3hia as áreas de terrenos, casas e ben.
renonas segurr-tes, todas situadas no
Bairro de Ondína, Bubdíscrito da

Vitória, em Salvador, Capital do Estado da Bahia:
- Os lotes e benfeitorias bem corno
os arruamentos e áreas constantes do
roteamento Jardim Oceânía e terrenos adjacentes, situados entre a Escola Dorflândta, Mansão Lutgr Breda, a rua interna paralela à. Avenida
Presidente Getúlio Vargas (Avenida
Oceânica), os terrenos de proprted-ría
da Universidade Federal da Bahia
anteriormente pertencentes ao
.
CRINEP e os terrenos de propriedade
do Hospital Evangélico d'l Bahia,
correspondendo a lotes e terrenos adjacentes situados em duas quadras do
citado loteamento, com áreas de respectivamente 5.357,86 m2 (cinco mil,
trezentos e cinqüenta e sete metros,
oitenta e seis decímetros quadrados)
e 2,331,36 ma (dois mil, trezentos e
trinta e um metros, trinta e seis decímetros quadrados), conforme consta
da planta do local, áreas estas que
possuem os limites de acordo com as
descrições que se seguem:
A primeira área de 5.357,86 m2
(cinco mil, trezentos e cinqüenta e
sete metros, oitenta e seis decímetros
quadrados) compreendendo inclusive
as benfeitorias correspondentes aos
prédios n.v 62 e n.v 64 da Av. Presidente Getúlio Vargas, assim se limita: partindo do vértice esquerdo do
lote de terreno da Escola Dortlândâa
situado a 1.50 m (um metro, cinqüenta centímetros) do meío.f'ío da
rua interna, paralela à Av Presidente Getúlio Vargas, acompanha o limite do citado terreno numa linha
reta de direção geral NE e numa extensão total de 91,70 m (noventa e
um metros, setenta centímetros> até
encontrar a cerca viva, dmite dos
terrenos da Universidade Federal da
Bahia; deste ponto desenvolvendo-se
numa direção SW acompanha a cerca
viva limite dos terrenos da Uníversidade Federal da Bahia, -om uma
linha perimetral sinuosa e numa extensão total de 139,50 m (cento e
trinta e nove metros, cinqüenta centímetros); partindo deste ponto com
uma curva para a esquerda -om rato
de 4.25 m (quatro metros. vime e cinco centimetros) e desenvolvimento de
9,50 m (nove metros, cinqüenta centímetros) até encontrar a imha de
testada dos lotes que acompanha o
meio-fio da rua interna paralela 4Av. Presidente Getúlio Vargas; a partir deste ponto, desenvolvendo-se segundo uma linha reta com direção
geral SE, numa extensão total de ...
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140,30 m (cento e quarenta metros,
trinta centímetros), até encontrar o
vértice do lote de terreno da Escola
Dorilândia.
A segunda área com 2. :~31 36 m2
(dois mil. trezentos e trinta e um metros, trinta e sets decímetros quadrados) assim se limita:
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DECRETO

N."
MAIO

72.312 DE 1973

DE

31

DE

Promulga a Convenção sobre as M eàidas a serem Adotadas para Proibir e Impelir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedade Ilícita.s dos Bens Cuituruis.

Partindo do vértice do lote de terreno da Mansão Luigi Breda situado
a 1,50 m (um metro, cinqüenta centímetros) do meio-fio da rua interna
paralela à Av. Presidente Getúlio
Vargas, acompanha na direção geral
SE, com o afastamento de 1,50 m
(um metro, cinqüenta centímetros).
o meio-fio da citada
rua, segundo
uma linha curva com extensão total
de 114,00 m (cento e quatorze metros) até encontrar a cerca limite dos
terrenos de propriedade do Hospital
Evangélico da Bahia; a partir deste
ponto acompanha a cerca acima cítada que se desenvolve segunoo uma
linha reta na direção geral NW e com
uma extensão de 96,85 m (noventa e
seis metros, oitenta e cinco centímetros) até encontrar o limite do terreno da Mansão Luigt Breda: a partir deste ponto acompanha o referido
limite até o vértice do lote ao terreno da Mansão Luígí Breda, citado no
início da descrição da área, segundo
uma linha reta com a extensão de
28,50 m (vinte e oito metros, cinqüenta centímetros) ; todas estas
áreas estão representadas na planta
que institui o processo 2.86flj73jSG.

O Presidente da República
Havendo sido aprovada, pelo Deereto Legislativo n'' 71, de 28 de novembro de 1972, a Convenção sobre
as Medidas a Serem Adotadas para
Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedade Ilícitas dos Bens Culturais, concluída em Paris a 14 de ncvemnru
de 1970;
.

Art. 2.0 As áreas de que trata o artigo anterior se destinam a proteção
e expansão do Campus Umversttár!o
onde está projetado o Centro de Esportes e Educação Física da Universidade Federal da Bahia, que providenciará no sentido da efetivação da
desapropriação, sendo a conseqüente
despesa atendida à conta dos seus recursos próprios.

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. O.
de 1-6-73.

Art. 3."" Este Decreto entrará' em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de maio de 1973;
152.0 da Independência e 85." da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

E havendo a referida Convenção.
nos termos de seu artigo 21. entradc
em vigor, para o Brasil, em J 6 de
maio de 1973, três meses após o depósito do instrumento brasileiro de
ratificação junto à UNESCO, em Paris;
Decreta que a Convenção, apensa
(::01' tra dução ao presente Decreto, tela executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
31 de
maio de
1973;
Brasília,
Independência e 85~
da
1520
da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO N° 72. :n3
MAIO DE 1973

DE

31

DE

Dispõe
sobre alteração do
Quadro
lJnico de Pessoal da. Universidade
Federal de Juiz de Fora, e aa outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, ten.
do em vista o disposto na Lei n" ....
4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, e
o que consta do Processo número
2.775, de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil. de.,
ereta:
Art.
10 Fica alterada a
tabela
numérica e a relação nominal ane-
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xas ao Decreto n" 60.986, de 11 de julho" de 1967, que aprovou 0 Quadrü
único de Pessoal da Universidade Fe-

deral de Juiz de Fora, para excluir,
na Parte Permanente, 1 (um) cargo
de Professor Assistente, código .....
EC-503.20, ocupado por

de

José .Lopf'S

Souza, e incluir, com o

mesmo

ocupante, 1 (um) cargo de Professor
Adjunto, código EC-S02. 22.

Parágrafo único. As vantagens flnanceíras decorrentes da retificação a
que se refere este artigo vigoram a
partir de 10 de janeiro de 1966, na
forma da Lei n'' 4.881-A, de 6 de dezembro Ele 1965.

Art. 2° A retificação de que trata
o artigo anterior não homologa situação que, em virtude de sindicância,

denúncia ou inquérito admínístrat.iVO, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3° A despesa com a execução
do presente Decreto correrá à conta
das dotações orçamentárias próprias
da Universidade Federal de Juiz de
Fora.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de
maio de 1973;
Independência e 85
da
152° da
República.
Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.314 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Autoriza o funcionamento da Focuidade
de Educação de
Joinville,
manttcta pela Associação Catarznense de Ensino, na cidade de .10moíue, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Oonstítuição, de
acordo com o artigo 47, da Lei. .....
n,v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842. de 9
de setembro de 1969, e tendo em vis"
ta o que consta do Processo
_.
n'' 208.201-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação O~
Joinville, com o curso de Pedagogia,
habilitações de Magistério e Orienta-

Educacional (licenciatura plena),
Administração Escolar (10 e 2° ei aus).
Supervisão Escolar (lo e 2° graus) o
Inspeção Escolar (lo e 2° graus), man
tida pela Associação Catartnense de
Ensino, com sede na cidade de .Ioínvtllle, Estado de Santa Catartna .
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto ,
Brasília, 31 de
maio de 1973;
Independência e 85" da
152° da
República.
ção

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.315 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins
de desapropriação, áreas de
terra, no Município de Poços de
Caldas, no Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra a, do C6digode Águas, e no
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, e, ainda, o constante do PIOcesso MME-702.597-72, decreta:
Art. }O São declaradas de utdlldade
pública, para fins de desapropriação,
as áreas de terra destinadas à ampliação da subestação de Poços de
Caldas, no município de mesmo nome,
no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° As áreas de terra referidas
no
artigo anterior
compreendem
aquelas constantes da planta número RAI-86853-R-1, relativa ao projeto
aprovado por ato do Diretor da
Divisão de Energia Elétrica ~ Concessões do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica no processo MME-700.557-72.
Art. 3° A empresa FURNAS
Centrais Elétricas S.A. fica autorizada a promover a deesaproprtação elas
referidas áreas de terra, na forma da
legislação vigente.
Parágrafo único.
Nos termos do
artigo 15 do Decreto-lei n" 3 365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n- 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse das áreas de terra
abrangidas por este Decreto.
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Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
152° da
Independência e 85° da
República.
EMÍLIOG. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N." 72.316 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão, uma
faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão no Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851.
de 16 de julho de 1954, e o que consta
do processo MME 706.288-72, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
15 (quinze) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmíssão.a ser
estabelecida entre a subestação de
Fruteiras e a subestação de Oonduru
no município de Cachoeíro do Itapemirim, no Estado do Espírito Santo,
cujo projeto e planta de situação número REF 13. 15-AX-37 foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME
n.e 706.288-72.
Art. 2.° Fica autorizada a Espírito
santo Centrais Elétricas S .A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Espírito Santo Centrais Elétricas S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manu-

tenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluidos entre eles Os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Espírito Santo Centrais
Elétricas S.A. poderá promover, em
JUÍzo, as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decretalei n." 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela
Lei n.v 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85;° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.317 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixas de terra aeeunadas à passagem de linhas de transmissão no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra "c", do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto n,v 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta do
processo MME 707.766-72, decreta:
Art. 1.0 Fícam declaradas de utílidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas nas faixas de
30 (trinta) metros de largura, cujos
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trechos, localizados no município de
Matão, no Estado de São Paulo, são
assim descritos:
.
a) trecho de faixa, com a extensão
de 7.270 (sete mil duzentos e setenta)
metros, cujo eixo se inicia entre as
estruturas 27-3 e 34-3 da atual linha
de transmissão Usina Gavião Peixoto - subestação de Laranjeiras, de
acordo com a planta de situação
n.s BX-D-I0204;
b) trecho de faixa, com a extensão
de 2.416 (dois mil quatrocentos e dezesreis) metros, cujo eixo se inicia entre
as estruturas 4-2 e 4-3, da linha de
transmissão acima referida e termina
na subestação de Matão, conforme
planta de situação n." BX-D-I02ü6.
C) trecho de faixa, com a extensão
de 1.140 (mil cento e quarenta) me-

tros, cujo eixo se inicia entre as estruturas 5-3 e 5-4, da linha de transmissão acima referida e termina na
subestação da Citrossuco Paulista S.A.
- Indústria e Comércio, conforme
planta de situação n.s BXC-I0208.
Art. 2.° Os projetos das linhas de
transmissão e planta de situação referidas no artigo 1.0 são aqueles aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Energia Elétrica e Concessões, do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME 707.766,
de 1972.
Art. 3.° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessárto, para a
passagem das linhas de transmissão
referidas no artigo L°.
Art. 4.° Pica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Companhia Paulista de Força e Luz,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
0:.1 telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através de
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servi-

dão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática dentro das mesmas, de quaisquer aros que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2.° A Companhia Paulista de Força e L:lZ poderá promover, em Juízo,
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n." 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art . 5,° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
152,° da Independência e 85° da
República.
EMíLO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 72.318
MAIO DE 1973

DE

31

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidào administrativa, uma faixa de terra âeetinada à passagem de linha de trensmissão no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição. tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Águas. regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do processo MME 708.504-72, decreta:
Art. te Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constdtuícâo
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 30 (trin..
ta) metros de largura. tendo como eíxo a linha de transmissão a ser estabelecida entre as subestações de Laranjeiras e Taquaritinga, no munícípío
de 'I'aquaríbínga, Estado de São Paulo,
cujo projeto e planta de situação nv
BX-D-10112, foram aprovados por ato
do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica.
no processo MME 708.504-72,
Art. 2Q Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão admínistratíva nas referidas áreas de ter-
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81, item III, da Constituição, tendo
ra, na forma da Iegislaçâo Vigente,
em vista o disposto no artigo 151, leonde tal se fizer necessário, para' a
tra c, do Código de Aguas, regulamenpassagem da linha de transmissão re~
tado pelo Decreto nv 35.851, de 16 de
ferida no artigo 19.
julho de 1954, e, ainda, o que consta
Art. 39 Fica reconhecida a convedo processo MME 709.327-72, decreniência da constituição de servidão
ta:
administrativa necessária em favor da
Art. 1º Ficam declaradas de utiliCompanhia Paulista de Força e Luz,
dade pública, para fins de constituição
para o fim indicado, a qual compreende servidão administrativa, as áreas
de o direito atribuído a empresa conde terra situadas na faixa de até SO
cessionária de particar todos os atos de
(noventa) metros de largura, tendo
construção, operação e manutenção da
como eixo a linhá de transmissão a ser
mencionada linha de transmissão e de
estabelecida entre a subestação de
linhas telegráficas ou telefônicas auTanquinho e a subestação denominaxiliares, bem como suas possíveis alda Entroncamento no município de
terações ou reconstruções, sendo-lhe
Campinas, no Estado de São Paulo,
assegurado, ainda, o acesso à área da
cujo projeto e planta de situação nv
servidão através de prédio serviente,
aprovados por
desde que não haja outra via praticá- ,BX-D-I0.174 foram
.
ato
do Diretor da Divisão de Energia
vel.
Elétrica
e
Concessões
do
Departamen~ 10 Os proprtetáríoa das áreas
de
to Nacional de éguas e Energia Eléterra atingidas pelo ônus limitarão o
trica, no processo 1V[ME 709.327·'72.
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da serArt. 29 Fica autorizada a Compavidão, abstendo-se, em consequêncía,
nhia Paulista de Força e Luz a pro
da prática dentro das mesmas, de
mover a constituição de servidão adquaisquer atos que embaracem ou cauministrativa nas referidas áreas de
sem danos, incluídos entre eles os de
terra, na forma da legislação vigente,
erguer construções ou fazer plantações
onde tal se fízer necessário, para a.
de elevado porte.
passagem da linha de transmissão referida no artigo to.
§ 29 A Companhia Paulista de Força e Luz, poderá promover, em Juizo,
Art. 39 Fica reconhecida a conveas medidas necessárias à constituição
niência da constituição de servidão
da servidão administrativa de caráter
administrativa necessária em favor da
urgente, utilizando o processo judicial
Companhia Paulista de Força e LUZ,
estabelecido no Decreto-lei nv 3.3165,
para o fim indicado, a qual compreende 21 de junho de 1941, com as modide o direito atribuído à empresa conficações introduzidas pela Lei númecessionária de praticar todos os atos
ro 2.786, de 21 de maio de 1956.
de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmisArt. 49 Este Decreto entrará em
são e de linhas telegráficas ou televigor na data da sua publicação, refônicas auxiliares, bem como suas posvogadas as dísposíçõea em contrárío.
síveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
Brasília, 31 de maio de 1973;
à área da servidão através de prédio
152º
da Independência e 859 da
serviente, desde que não haja outra.
República.
via praticável.
EMÍLIO G. !\.1ÉDICl
§ 19 OS proprietários das áreas de
Antônio Dias Leite Júnior
terra atingidas pelo ônus limitarão o
USO e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da serviDECRETO N9 72.319 - DE 31 DE
dão, abstendo-se, em conseqüência. da.
MAIO DE 1973
prática dentro das mesmas, de quaisQuer atos que embaracem ou causem
Declara de utilidade pública, para. fin,
danos, incluídos entre eles os de erde amstuuíçõo de servidão admiguer construções ou fazer plantações
nistrativa, uma fa.ixa de terra desde elevado porte.
tinada à
passagem de
tinha de
transmissão
no Estado de São
§ 29 A Companhia Paulista de
Paulo.
Força e Luz poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à conso Presidente da República, usando tdtuíçâc da servidão .administrativa. de
da atríbuíção que .lhe confere o artigo ,.caráter urgente, utilizando o processo
c
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judicial estabelecido no Decreto-lei nc
3.365, de 21 de junho de 1941, COIJ? as
modificações introduzidas pela LeI n 9
2.78.6, de 21 de maio de 1956.

Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
e 859 da
1529 da Independência
República.
EMÍLIo G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO NQ 72.000 -

DE

31

DE

MAIO DE 1973

Declara de uuuaaae pública, para fins
de constituição de servidão administrativa, faixas de terra destinadas à passagem de linha de transmissão, no
Estado da Rio de Ja-

neiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, teu",
do em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Águas, regula"
mentado pelo Decreto nv 35.851, de 16
de julho de 1954, e o que consta no
processo MME 701.004-72, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública. para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 30 (trinta) metros de largura. tendo como eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a subestação de Imbàrtê e- a subestação de Augusto Vieira,
e um ramal dessa linha à subestação
de Parada Angélica. nos municípios de
Magé e Duque de Caxias, no Estado do
Rio de Janeiro. cujo projeto e planta,
de situação nvs 25-03~72-9050 e ..... '
1'7-03-72-9051 foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões. dó Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica. no processo MME ......•.• '

ministrativa necessana em favor .da
Centrais Elétricas Fluminenses S. A.,
para o fim indicado. a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os atos
de construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares. bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1Q Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em cçnsequência, da
prática dentro das mesmas. de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos. incluídos entre eles os de er·
guer construções ou fazer plantações
de elevado porte,
§ 2Ç1 A Centrais Elétricas Flumin~n
ses S. A. poderá promover, em JUIZO,
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente. utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-Ieí no 3.365.
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei n« 2.786.
de 21 de maio de 1956.
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 31 de maio de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júmar

DECRETO N." 72.321 -

DE 31 DE

MAIO DE 1973

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, áreas de terra
necessárias à construção de uma sebestação no município de São Paulo,
Estado de São PaulQ.

701. 004-72.
O Presidente da República, usando
Art. 29 Fica autorizada a Centrais
da atribuição que .lhe confere o •.rttgo
Elétricas Fluminenses S. A. a promo81, item III, daConsti.tuiçâo, tendo
ver a constituição de servidão admiem vista o disposto no artigo '151. lenistrativa nas referidas áreas ,de tertra b, do Código de Aguas, e no Dera, na forma da legislação vigente. oncretc-leí
n.« 3.365. de 21 de junho 10
de tal se fizer necessário, para a pas1941. e o que consta do processo MME
sagem da linha de transmissão refe- . 707.827-72.
decreta:
rída no artigo 1Q.
.
Art. 1.0 Ficam declaradas de utlltArt '39 Fica, reconhecida a conveniência da constituição de servidão ad- '. dade pública, para fins de desapro-
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priaçâc, as áreas de terra necessárias
à construção da subestação de Vila
Gumercindo, no município de São

Paulo, no Estado de São Paulo.
Art. 2.° As áreas de terra referidas
no artigo anterior, compreendem
aquelas constantes da planta de situacão n'' 389.412, relativa ao projeto
aprovado por at- Jo Diretor da Dívtsão de Energia ElétrIca e Concesaôes
do Departamento Nacional de Aguas
I;! Energia Elétrica no processo MM'l;
707.827·72.

Art. 3.° Fica autorizada a Light Serviços de Eletricidade S. A. a promover a desapropriação daa referidas
áreas de terra, na forma da legislação vlgen te.
Parágrafo único. Nos termos do
artigo 15, do Decreto-Ieí n,v 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.« 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
de desapropriação, para fins de Imlssão de posse das áreas de terra e benfeitorias abrangidas por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em'
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de :973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO "N." '/2.322 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de servidão administrativa. uma faixa de terra destinada à passagem de linha ':te
transmissão no Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constttuíçâo, tendo
em vista o disposto no artigo .í.51, le-·
tra c, do Código de Aguas regulamentado pelo Decreto n,« 35.851, de 16 de
julho de 1954, e, ainda de acordo com
o que consta: do processo _MME .... '_
707.674·72, decreta:
Art. L° Ficam declaradas de utilldade pública, para fins de constitulção
de servidão administrativa, ..lS
áreas de terra situadas na faixa de 30
(trinta) metros de largura tendo como

271

eixo a linha de transmissão que partirá da estrutura 14-3 da linha Entroncamento --,- subestação de Souzas até
a subestação de Tanquinho, no município de Campinas, Estado de São
Paulo, cujo projeto e planta de situação n.e BX-D-IQI92 foram aprovadas
por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no processo MME 707.674-72.
Art. 2.° Fica autorizada a.Companhia paulista de Fôrça e Luz ...l promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo primeiro.
Art. 3.° Fica reconhecida a eonveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Força e
Luz, para o fim indicado, a qual com·
preende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como auns
possíveis alterações ou reconstruções,
sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso
à área de servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1.° Os proprietários das áreas- de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que ror
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncla da
prática dentro das mesmas, de quaisouer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2.° A Companhia Paulista de For
ça e Luz poderá promover, em Juízo
as medidas necessárias à COIlStitU1Çâj~
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n.v 3.365
de 21 de junho de 1941,com as mo~
dificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíçoes em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973:
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N.o 72.323 -

DE

31

DE

MAIO DE 1973

Transfere concessão para uso exclusi·
vo do aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio Piracicaba, no
Distrito sede do município de Piracicaba, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o arüço
81, item IH, da Constituição, e nos

termos dos artigos 140, letra a, e 150,
do Código de Aguas, e, ainda, tendo
em vista o que consta do processo ...
DNAEE, 1.472-67, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para a Fel"

To-Ligas Piracicaba Ltda. a concessão
para o aproveitamento hidráulico de
um trecho do rio Piracicaba, no locai
onde está situada a usina hidrelétri
ca "Luiz Queiroz", no distrito sede do
município de Piracicaba, de -tue er a
titular Mario Sampaio Lara Filho em
virtude do Decreto n.s 67.158, de 11 de
setembro de 1970, não conferindo o
presente titulo delegação de Poder
Público à concessionária.
Art. 2.° O aproveitamento se destina à produção de energia elétrtca para

uso exclusivo da concessionária, que
não poderá fazer cessão a terceiros,
mesmo a titulo gratuito.
Parágrafo único. Não se compreen
de na proibição deste artigo o tornacimento de energia aos associados da
concessionária e vilas operárias de
seus empregados, quando construídas
em terrenos de sua propriedade.
Art. 3.° A concessionária fica obri
gada a cumprir o disposto no código
de Aguas, leis subseqüentes e seus ragulamentos .
Art. 4.° A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5.° Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal,
nos seis (6) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação, me
diante as condições que vierem a ser
estabelecidas, ou a comunicar, no mesmo prazo, sua desistência.
Art. 6.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da.
República.
EMÍLO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72 .324 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Retifica o enquadramento dos carços,
junções e empregos do Quadro de
Pessoal do Ministério da Agricultura, de que trata o Decreto número
51. 633, de 19 de dezembro de 1962,
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nas Leis
n.vs 3.780, de 12 de julho de 1960,
4.126, de 27 de agosto de 1962, 4.345,
de 26 de junho de 1964, 4.723, de 9 de
julho de 1965, e o que consta do Processo n." 4.701, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado, na forma
da relação anexa, o enquadramento
dos cargos, funções e empregos do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Agricultura
aprovado pelo Decreto n,» 51.633, de
19 de dezembro de 1962, modificado
pelos de n.ss 58.844, 65.587 e 67.110,
de 15 de julho de 1966. 21 de outubro
de 1969. e 26 de agosto de 1970, respectivamente, considerando-se alterados, em conseqüência, os quantitativos
dos cargos que compõem as série de
classes e classes singulares abrangidas.
Parágrafo único. As alterações de
enquadramento, a que se refere este
artigo, vigoram a partir de 1 de julho
de 1960, na conformidade do disposto
no artigo 88 da Lei n.v 3.780, de 12
de julho de 1960.
Art. 2.° Os cargos da série de classes de Ascensorista - GL-304.5 e
respectivos ocupantes, enquadrados
pelo Decreto n.s 51.633, de 19 de dezembro de 1962, são considerados reclassificados, conforme consta da
relação nominal anexa, a partir de 3
de setembro de 1962, de acordo com a
Lei 11.0 4.125, de 27 de agosto de 1962.
Parágrafo único. A partir de 29 de
junho de 1964, "ex vi" do disposto no
artigo 27, da Lei n.? 4.345, de 26 de
junho de 1964, os cargos dos níveis
10 e 12, que se vagarem, serão Incluídos no nível 8.
Art. 3.° A partir de 29 de junho de
1964, fica alterada a classificação dos
cargos de nível superior, constante do
Decreto n.s 62.356, de 6 de março de
1968, alterado pelo de n.v 65.587, de 21
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de outubro de 1969, na parte referente às séries de classes de que trata a
relação nominal anexa, sendo que a
série de classes de Médico, TC-B01,
abrange servidores transferidos para
o Ministério da Agricultura - Parte
Especial - pelo Decreto nv 53.076,
de 4 de dezembro _de 1963, publicado
no Diário O jicial de 9 seguinte.
Parágrafo único. As vantagens financeír.. as da reclassificação a que se
refere este artigo vigoram a partir
de 1 de junho de 1964 (artigo 43 da
Lei n.v 4.345, de -1964).
Art. 4.° A partir de 14 de junho
de 1965, as séries de classes integrantes do Grupo Ocupacional - TC1.500 - Pesquisa Científica, referentes
ao Decreto n.v 65.535, de 21 de outubro de 1969, alterado pelo de número
68.385, de 22 de março de 1971, ficam
retificadas conforme constam da Parte IV da relação nominal.
DECRETO N.o 72.325 -
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Art. 5.° O órgão de pessoal do Ministério ou Autarquia, a que atualmente pertencem os funcionários enquadrados por este Decreto, apostUará
os respectivos títulos ou expedirá, aos
que não os possuírem, os competentes atos declaratórios das situações
funcionais dos mesmos.
Art. 6.° O presente Decreto entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
Moura Cavalcanti
EMÍLIO

G.

MÉDICI

o anexo mencionado no art. 19
foi -publicado no D. O. de 4-6-73.
DE

31

DE MAIO DE

1973

AMe ao mnueteno dos 1 ransportes, em lavor da Secretaria-Geral - Entictaetes suveromonaaos, o credito suplementar de Cr$ 5.200.000,00,
para retorço ele dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, ua Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei n.s 5.847, ac 6 dê dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.° Fica aberto ao Minist-ério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral ~ Enudades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de Crs 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
IJr$ 1,00
2700 -

MINISTJ>RlO DOS TRANSPORTES

2708 -

Secretaria-Geral nadas

Entidades Supervisio-

Programa de Trabalho e Natureza da
Despesa

:2703.1604.2904 3.2.7.2 03 4.3.7.1 03 -

Ativídades a Cargo do Departamento Nacio-

nal de Estradas de Rodagem
Entidades Federais
Outros Custeios . .
Entidades Federais
Vmculações Tributárias . .
Total . .

.

3.400.000

.

1.800.000

-5.200.000
.

Detalhamento do Programa de Trabalho à
Conta de Recursos Vinculados

2703.1604.2904 04 -

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
.

5.200.000

----

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Total

.

5.200.000

---5.200.000
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Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotaçõ-es orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 27.00, a saber;

2700 -

MINIST<:RIO DOS TRANSPORTES

2703 -

secretaria-Geral -

nadas

Entidades

Supervisio-

Programa de Trabalho e Natureza da

Despesa

Projeto
3.2.7.2 -

03 4.3.7.1 03 -

2703.1604.1904
Entidades Fede't'ais

Outros Custeios . .
Entidades Federais
Vinculações Tributárias
Total • .

"'

.

3.000.000

.

2.200.000

---.
5.200.000

Detalhamento do programa de Trabalho à
Conta de Recursos Vinculados

projeto

-

04 -

2703.1604.1904 .

5.200.000

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

5.200.000

----

Total . • • . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
5.200.000
Art. 3,° O presente crédito no Orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem obedecerá a seguinte progr-amação:
Cr$ 1,00
6700 -

MINIST<:RIO DOS TRANSPORTES

6704 -

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Programa de Trabalho
Suplementando

6704.1604.2342 67U4.1604.2343 -

Administração e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
.
Conservação de Rodovias
.
Total .

.

.

3.700.000
1.500.000

----

5.200.000

Detcünamentc do programa de Trabalho
à Conta de Recursos Vinculados
67U4.:;'~1.4.2::;12

-

Administração e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
.

3.700.000

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
Conservação de Rodovias
.

3.700.000
1.500.000

----

04 67U4.1604.23-:13 04 -

----

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
~

. _1.500.000
---

Total .••.•••.....•..........•...••..•..••.

5.200.000
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ces

Programa de Trabalho

1,00

cancetanao
-- 6704.1604.1012.101
-- 6704.1604.1012.117

projeto
Projeto

2.200.000
3.000.000

'fotal . . ................•..................

5.200.00(1

oetainamentc do Programa ele Trabalho
ti Conta de Recursos Vinculados

-- 6704.1604.1012.101 . . '"

.

2.200.00lJ

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos .............•
-- 6704.1604.1171
..

2.200.000
3.000.000

04 -- Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustiveis Líquidos e Gasosos ..............•

3.000.000

projeto

04 -

Total ......•..............................
5.200.00a
Art. 4. Es~e_ Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposlçoes em contrário.
0

Brasili a, 31 de maio de 1973;
EMíLIO G. Ml':DICI

15~.0

da Independência e 85.0 da República.

Antônio Delfim Netto
IVl ária David A nâreaeza
JOão paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.?

72.32~

--

DE

31 de

MAIO DE

1973

ao Ministério dos Transportes -- Entidades Sup erV1.Sionadas, em favor.
Departamento Nacional de Estradas ,de Rodagem, o crédito suplemen-·
~gT de cr$ 695.350.000,00, para reforço de dotações consignadas no mgente orçamento.

Abre

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar.
81 item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.0 , da,
t Ig.o o' 5 847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
LeI n . .
,
Art. 1,0 Fica aberto ao Ministério dos :rransportes -- Entidades super.. nadas em favor do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, o
VI~.t.() suplementar de Cr$ 695.350.000,00 (seiscentos e noventa e cinco míer ~ I e trezentos e cinqüenta mil cruzeírosj , para reforço de dotações conqlOe5 das ao subanexo 67.00, a saber:
5Jgna
crs 1,OU
6'100 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas
6704 -- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
PROGRAMA DE TRABALHO
67C4.1604.1G12 OOS
060
101
153

----

Rodovias
Melhoramento e Obras Diversas . .
BR-OSO -- Brasília-Bela Vista . .
BR-101 - Natal-Osório . .
BR-153 -- Tucuru1-Aceguá . . . .

.
.
.
.
.

339. 80a. 000)
----~

70.887.000.
14.000.000
13.641. 000,
14.400.000.
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165
174
222
251
262
267
282

-

ER-165
BR-174
BR-222
BR-251
BR-262
BR-267
BR-282

290
293
319
324
452
:6704.1304.1016

-

BR-290 BR-293 BR-319 BR-324 BR-452 Segurança

.6704.1604.2342 -

-

PODER EXECUTIVO

PA/MT - Santarém-Cuiabá .
Manaus-Fronteira c/Venezuela
Fortaleza-Píripirt . .
Ilhéus-Cuiabá . .

vrtone-ooruroté . . . .

crs 1,00
20.000.000
30.000.000
6.023.000
9.800.000
5.000.000
15.000.000

.
.
.
.

.

Leopoldína-Porto Murtinho
.
Florianópolis São Miguel do

oeste

.

70.198.000
21.519.000
20.000.000
20.000.000
340.000
9.000.000
11.500.000

Osório - Uruguatana . .
.
Pelotas - Uruguaíana . .
.
Manaus - Guajararmrím . . ..
Remanso - Salvador . .
.
Rio Verde - Araxá . . .•.......
do Tráfego Rodoviário
.

Administração e Coordenação da Execução

do Plano Nacional de Viação
Total . •

.

344.042.000
695.350.000

.

Detalhamento do Programa de Trabalho à
conta de Recursos Vinculados

16704.1604.1012 -

.

339.808.000

006 -

Melhoramento e Obras Diversas ........•.•

70.887.000

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos .. .
.
BR-060 - Brasília - Bela Vista
.

70.887.000
14.000.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos . .
.

14.000.000

101 -

BR-101 -

.

13.641. 000

11 153 -

Taxa Rodoviár1a única . . ..............•
BR-153 - Tucuru! - Aceguá
.

13.641.000
14.400.000

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquídos e Gasosos
.
BR-165 - PA/MT - Santarém - Cuiabá ..

14.400.000
20.000.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
BR-174 - Mananus-Frcnteíra c/venezuela .

20.000.000
30.000.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustiveis Líquidos e Gasosos . .
_ .
BR-222 - Fortaleza - Pirípiri . . .......•

30.000.000
6.023.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos . .
.
BR-251 - Ilhéus - Cuiabá . .
.

6.023.000
9.800.000

Imposto único sobre Lubrtftcantes e Combustíveis Liquidos e Gasosos.
.
.
BR-262 _o. Vitória, - Corumbá . .
.

9.800.000
5.000.000

060 04 -

165 04 174 04 222 04 251 04 262 -

Rodovias

Natal -

Osório

----

Atos DO PODER
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crs

1,00

11 267 -

Taxa Rodoviária única. .
BR-267 - Leopoldína
Porto Murtanho ..

5.000.000
15.000.000

04 -

Imposto único soüre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos . .
.
São Miguel do
BR-282 - Florianópolis O-este .•.......................

15.000.000
70.198.000

04 -'-- Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.
.
290 - BR-290 - Osório - Uruguaíana . .

70.198.00U
21.519.000.

11 293 -

.

21.519.0001
20.000.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
.
BR-319 - Manaus - Guajaramirím . .

20.0UO.000'
20.000.000

324 -

Imposto 'trníco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos . .
.
BR-324 - Remanso - Salvador
.

20.000.0001
340. OO~

11 452 -

Taxa Rodoviária "(Tnrca . .
.
BR-452 - Rio VeTde - Araxá • • ••••••.•••

340.000
9.000.000

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos . .
.
Segurança do Tráfego Rodoviário
.

9.000.000
11.500.000

282 -

04 319 04 -

6704.1604.1016 -

Taxa Rodoviária única . .
BR-293 - Pelotas - Uruguaíana . .

.

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos . .
.
6704.1604.2342 - Administração e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação .............•
04 - Imposte único sobre Lubrífícantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos
.

11. 500.000
245.360.000
245.360.000

Total .....•........................
596.668.000
Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
6700 - MINISTJ'RIO IlOS TRANSPORTES -- Entidades Supervisionadas
6704 -

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Programa de Trabalho

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
projeto
Projeto

------

6704.1601.1002.001.16
6704.1601.1011.001.01
6704.1604.1012.101
6704.1604.1012.104
6704.1604.1012.110
6704.1604.1012.116
6704.1604.1012.120

-

6704.1604.1012.135
6704.1604.1012.158

..
..

.
..

9.100.000
16.900.000
88.841.000
25.000.000
2.000.000
57.400.000
2.625.000
3.423.000
6.000.000
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c-s
projeto

projeto
Projeto

projeto
projeto

projeto
projeto
Projeto

Projeto
projeto
projeto
Atividade

------------

1,00

6704.1604.1012.225
6704.1604.1012.259
6704.1604.1012.290
6704.1604.1012.315
6704.1604.1012.349
6704.1604.1012.386
6704.1604.1012.47D
6704.1604.1012.474
6704.1604.1012.496
6704.1604.1012.511
6704.1604.1182.001
6704.1604.2343 .

350.000
2.300.000
500.000
3.200.000
350.000
3.000.000
640.000
2.000.000
1.300.000
15.000.000
111.379.000
344.042.000

Total .

595.350.000

Detaínnmenio do Programa de Trabalho
à COnta de Recursos Vinculados

Projeto

.

9.100.000

Projeto

04 -- Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
-- 6704.1601.1011.001.01
..

9.100.000
16.900.000

Projeto

04 -- Imposto trnico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
-- 6704.1604.1012.101
.

16.900.000
88.841.000

.Projeto

04 -- Imposto único sobre Lubrificantes e Combustí '1:"15 Líquidos e Gasosos
.
-- 6704.1604.1012.104
.

88.841.000
25.000.000

Projeto

04 -- Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
- 6704.1604.1012.110
.

25.000.000
2.000.000

-- 6704.1601.1002.001.16

04 Projeto

Imposto único sobre Lubrificantes e Corribustíveis Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.1012.116
.

2.000.000
57.400.000

Imposto 'único sobre Lubrificantes e Com.
bustíveis Líquidos e Gasosos
11 - Taxa Rodoviária única
.
-- 6704.1604.1012.120
..

5.400.000
52.000.000
2.625.000

-

04 Projeto

04 Projeto

---

Imposto 'único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
-- 6704.1604.1012.135
..

04 Projeto

Imposto único sobre Lubrificantes e C0mbustíveis Líquidos e Gasosos
.
-- 6704.1604.1012.158
..

2.625.000
3.423.000

04 Projeto

3.423.000
6.000.000

Imposto 'único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.1012.~26
..

6.000.000
350.000

Imposto único eôbre Lubrificantes e Combustíveis Liquides e Gasosos
.
-- 6704.1604.1012.259 .......................•

350.000
2.300.000

-

04 -

Projeto
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Cr$ 1,0~

04 projeto

Imposto único sobre Lubrificantes e Com.
bustíveis Líquidos e Gasosos

-- 6704.1604.1012.290 .

04 projeto

-

.

.

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.1012.316 . .

.

0·1 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

-

6704.1604.1012.349 ...•....................

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.

-

6704.1604.1012.386 .•......................

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

-

6704.1604.1012.470 ....................•..

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Com.
bustíveis Líquidos e Gasosos

Projeto

Projeto

Projeto

Projeto

-

04 Projete

-

6704.1604.1012.474

.

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.1012.496

.

04 ..,.-- Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

Projete

-

04 -

04 Atlvidade

-

04 -

6704.1604.1012.511

.

Imposto trníco .sobre Lubrificantes e Combuetívets Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.1182.001 . .

.

Imposto trníoo sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.2343

.

Imposto único sobre Lubrificantes e Com-

2.300.000
500.000

500.000
3.200.000

3.200.000
350.000
350.000
3.000,000

3.000.000
640.000

640.000
2.000.000

2.000.000
1.300.000

1.300.000
15.000.000

15.000.000
111.379.000

111.379.000
245.360.000

bustíveís Líquidos e Gasosos...............

245.360.000

Total . .

596.668.000

Art. 3.° Eate Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brasilia, 31 de maio de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da República,
EMÍLIO G. MEDICI

Antonio Delfim Netto
.lJ.lnrio

DavitJ, Atuireazza

João Paulo dos Reis

vcuoeo
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DECRETO

N.O

72.327 -

DE

31

DE MAIO DE

1973

AOre ao Mmzsterw dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entietades SupervisiOnadas, o crédito suplementar de crs 245.800.000,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstctuíção. e da autorização contida no artigo 6.°,
da. Lei n.s 5.847, de ô de dezembro de 1972, decreta:
Art. L'' Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral -- Iãnt ídades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor
de CJ'$ .:145.800.000,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões e oitocentos
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexc 27.00, a saber:

crs
2700 -

MINISTJ::RIO DOS TRANSPORTES

2703 -

secretaria-Geral nadas

Entidades

1,00

Supervisio-

Programa de Trabalho e Natureza da
Despesa

2703.1604.1904 4.3.7. 1 03 -

Projetos a Cargo do Departamento Naclonal de Estradas de Rodagem
Entidades Federais
Vinculações Tributárias .

245.800.000

Total . ..

245.800,000

,.

Detalhamento do Programa de Trabalho
à Conta de Recursos Vinculados

crs
2703.1604.1904 -

11 -

Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Taxa Rodoviária única ......••............

1,00

245.800.000
245.800.000

Total .
.. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .
245.800.000
Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
do excesso de arrecadação da Taxa Rodoviária "única, resultante da aplícação dr Lei n." 5.841 de 6 de dezembro de 1972.
Art 3." O presente crédito no Orçamento próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, obedecerá à seguinte programação:

c-s
6700 -

6704 -

1,00

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Programa de Trabalho

19.981.000

6704.1604.1012 -- Itodovias
290 U7l'4.16U4.1016 6704.1604.1182 001 -

BR-290 - Osório - Uruguaiana . .
.
Segurança do Tráfego Rodoviário
.
Ponte Presidente Costa e Silva - Rio.-Nitcróí . . .............•....................

Construção e Instalação
Total

.
.

19.981.000
14.000.000
211.819.000
211.819.000
245.800.000
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Detalhamento do Programa de Trabalho
à Conta de Recursos Vinculados

6704.1604.1012 290 11 -

61U4 lf'Ll4.1016 11 -

67ü-l.llJ04.1182 -

crs

BR-290 -

1,00

19.981. 000

Rodovias.
Osório Uruguaiana

Taxa Rodoviária única
Segurança do Tráfego Rodoviário

.

19.981.000

.
.

19.981.000
14.000.000
14.000.000

Taxa Rodoviária única
Ponte Presidente Costa e Silva - Rio - Niterói . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

211. 819. OO~

001 -

Construção e Instalação

211. 819. 000

11 -

Taxa Rodoviária única

211. 819.000'

Tolal .

245.800.000

Art 4 ° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogajas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de maio de 1973; 152..° da Independência e 85.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICT

Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
João Paulo dos Reis vez.esc

DECRETO N° 72.328 MAIO DE 1973

DE

31

DE

Retifica o Decreto nO 71.875, de 28
de fevereiro de 1973.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 6.494, de 1972, do Departamenta Administrativo do Pessoal ct,
vil, decreta:
Art. 1° Ficam retificadas, na forma das anexas, que são parte integrante deste Decreto, as tabelas numéricas de que trata o artigo 1°, de
DECRETO N," 72.329 -

Decreto n" 71.875, de 28 de fevereiro
de 1973, no que se refere às séries de
classes de Escriturário, AF-202, e de
Cirurgião-Dentista, TC~901.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrát io,
Brasília, 31 de maio de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Os anexos mencionados no art. 19'
foram publicados no D.a. de 4-6-73~
DE

1

DE JUNHO DE

1973

Aore ao sunuteno da Etiucaçãc e Cultura o crédito suplementar de ....
Cr$ 10.993.000,00, para. retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.°, da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
suplementar de Cr$ 10.993.000,00 (dez milhões, novecentos e noventa e
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três mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00

15.00
15.02
1502.0108.2006
3.1.1.1
02
3.2.5.0
15.03

-

MINISTI:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Secretaria Geral
Planejamento e Coordenação Setorial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .
Contribuições de Previdência Social
Secretaria Geral -Entidades Supervisionadas
Projetos a Cargo do Fundo Nacional de De-

1503.0901.1810 -

470.000
35.000

senvolvimento da Educação
3.2.7.2 08 -

Entidades Federais
Diversas. .

15.14 1514.0101.2004 -

1.916.300

Departamento de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'éc-

nicos e Administrativos
3.1.1.1 02 3.2.5. O 15.27 1527.0101.2013 002 3.1.1.1 02 3.2.5.0 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis .
Contribuições de Previdência Social
Departamento de Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contribuições de Previdência Social

Total.

907.400
226.800

5.950.000
1.487.500
10.993.000

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00
15.01
Atividade
3.1.3.2
Atividade
3.1.3.2
15.02
Atividade
3.1.3.1
3.1.3.2
Atividade
:3 .1. 3.1
Atividade
3.1.3.1
15.03

-

Projeto
4.3.7.1
04
15.04
Atividade
3.1.3.2
15.06
Atividade
3.1. 3.2
15.12

-

MINISTI:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
Gabinete do Ministro
1501.0104.2001
Outros Serviços de Terceiros
1501.0104.2016
outros Serviços de Terceiros
Secretaria-Geral
1502.0108.2006
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
1502.0901. 2004. 009
Remuneração de Serviços Pessoais
1502.0912.2266
Remuneração de Serviços Pessoais
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
1503.0904.1810
Entidades Federais
Outras Contribuições
Secretaria de Apoio Administrativo
1504.0912.2012
Outros Serviços de Terceiros
Inspetoria Geral de Finanças
1506.0107.2005
Outros Serviços de Terceiros .......•......
conselho Nacional de Serviço Social

150.000
150.000
405.000
250.000
300.000
180.000

4.000.000
300.000
350.000

Aros
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Cr$ 1,00

àt1Vtdade
- 1512.0301.2020.009
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros .............•
15.15 - Departamento de Apoio
":Atividade
- 1515.0901.2004
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.16 - Departamento de Assuntos culturais
...Atavidade.
- 1516.0911.2264.002
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Atividade
- 1518.0902.2024.008.01
4.1. 2.0 - Serviços em Regime de programação Especial
l'rojelo
~ 1518.09068.014.01
3.2.7.9 - Diversas
.
15.21 - Departamento de Educação Complementar
Atividade
- 1521. 0901. 2212
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade
- 1521.0901.2371
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 - Encargos Diversos . .
.
4.1. 3. O ~ Equipamentos e Instalações
.
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
Atividade
- 1522.0901.2208
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
.
4.1. 4. O - Material Permanente . .
.
Atividade
- 1522.0903.2225
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .. , .....
Atividade
- 1522.0912.2012
3.1. 3 .2 - Outros Serviços de Terceiros ••• " ••• " •....
15.23 - Departamento de Ensino Médio
Atividade
- 1523.09094.22D8
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
15.25 - Instituto Nacional do Livro
Atividade
- 1525.0901.2004
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade
- 1525.0910.2404
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.27 - Departamento de Pessoal
Atividade
- 1527.0101.2013.002
:~.1.3.1 Remuneração de Serviços Pessoais
.
Total . .

.

40.000
450.000
100.000
72.400
887.300
150.000
200.000
50.000
20.000

50.000
435.000
61. 000
85.000
30.000
30.00r
33.001
950.000
349.300
40.000
675.000
200.000
10.993.000

Art. 3.° O presente crédito, no Orçamento Próprio do Funde Nacional
.de Desenvolvimento da Educação, acarretará as seguintes alterações:
a) SUPLEMENTAÇãO
Cr$ 1,00
55.00 - MINISTÉRlQ DA EDUCAÇãO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
~5502. 0901.1121 Apoio a Projetas Especiais no setor Educacional . . .
1.916.30ú
b) CANCELAMENTO
55.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
- Entidades Supervisionadas
55.02 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação
Projeto
- 5502.0904.1071. 006.3 . •
4.000. OO~
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Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 1 de junho de 1973; 152.° da Independência a 85.0 da República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Antbnio Delfim Netto
Jarbas G. Passarznho
João Paulo dos Reis Venoso

DECRETO N,o 72 .330

-r-- DE

1

DE JUNHO DE

1973

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regiona dlo Trabalho
cta 7." eeçtao, o crédito suplementar de Cr$ 560.000,00, para reforço de

cozcçoes conszgnaaas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o.
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.°, da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972. decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do Trabalho da 7.a Região, o crédito suplementar no valor de Cr$.
560.000,00 (quinhentos e sessenta mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentarías consignadas ao subanexo OS.OO, a saber:
Cr$ 1,00
OSOO -

JUSTIÇA DO TRABALHO

OS08 1180S.0106.1120 -

Tribunal Regional do Trabalho ela 7.a Região
Modernização dos Serviços Técnicos e Administrativos

005
4.1.4.0
0808.0106.2161
001
07
3.1.2.0
3.1. 3.2
3.1.4.0

Material Permanente
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
No ceará, Piauí e Maranhão
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos . . '"

-

Reequípamento

Total . '

.

80.000

.

46.000
404.000
30.000

o ••••••••••••

.

- - 560.000
----Decreto decorrerão
.

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 0800, a saber:

Cr$ 1,00
OSOO -

JUSTIÇA DO TRABALHO

0808 - Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região
projeto
- OSOS. 0106.1002.00205
4.1.1.0 - Obras públicas.
560.000.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de junho de 1973; 152.° da Independência a 85.0 da República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim: Netto
João Paulo dos Reis v euoeo

DECR®TO NO? 72.331 -

DE 4 DE JUNHO DE 1973

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Administração do Porto do Rio
de Janeiro e dâ outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo
20, da Lei TI.O 3.780, de 12 de julho de 1960; no § 3.°, do artigo 25, do De-
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creto-Iei n." 5, de 4 de abril de 1966, e o que consta do Processo n.e 6.226,
de 1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. I." Fica aprovada, na forma das tabelas anexas, que são parte
lntegrante deste decreto, a fusão, com a Parte Suplementar, da atual Parte
Especía] do Quadro de Pessoal da Administração do Porto do Rio de Janeiro, de acordo com o § 3.", do artigo 25, do Decreto-lei n,» 5, de 4 de
abril de 1966, e aplicada, aos cargos compreendidos em cada série de elasses, a proporcionalidade prevista no artigo 20 da Lei n." 3.780, de 12 de
julho de 1960.
Art. 2." As medidas adotadas neste decreto não acarretam aumento
ce despesa. ficando suprimidos, de conformidade com as tabelas numéricas
anexas, 3.238 cargos atualmente vagos.
Art. 3.° Os cargos compreendidos nas tabelas a que se referem os ar·
tagos anteriores continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4." Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
.erasuía, 4 de junho de 1973; 152.° da Independência e 85.° da República.
.t:M!LIO U. MEDICI

Mano Davza Anareazza

("') Nota do S. Pb. - As tabelas em apreço, que são parte integrante
deste Decreto, estão publicadas em Suplemento à presente edição.
DECRETO N° 72.332 JUNHO DE 1973

DE i

DE

Cria o Centro de Documentação do
Exército e dd outras providências.

O Presidente da República, usan-do da atribuição que lhe confere o
artigo 81, ítem IH, da Constltuíção,
e de acordo com o artigo 46. do Decreto-lei n° 200, de 25 de reveremde 1967, decreta:
Art. 1° Fica criado o Centro de
Documentação do Exército.
Parágrafo único. O Centro de Documentação do Exército ficará subordinado à secretaria-Geral do Exerct-

to.

Art. 2° O Centro de Documentação
do Exército será encarregado da execução das atividades referentes a Documentação, História e ao patrtmônío histórico-cultural do Exército.
Art. 3° O cargo de Chefe do Centro de Documentação do Exército será exercido por um General-de-Brigada Combatente.
Art. 4° O Ministro do Exército baixará os atos complementares necessârtos à execução deste Decreto.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo, revoga-Ias as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1973;
152° da
Independência e 85" da
República.

DECRETO N° 72.333 JUNHO DE 1973

DE

4 DE

Concede reconhecimento
aos cursos
(licenciatura) de Educação Geral,
Artes Práticas e Educação Física,
ministrados pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino II::l édio (PREMEM), em convênio com
as Universidades Federais da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Pernambuco.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
.
acordo com o artigo 47, da Lei
n° 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 342, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista o que consta do Processo CFE ....
n'' 623-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecímento aos cursos (licenciatura) de Educação Geral, Artes Práticas e Educação Física, ministrados pelo Programa de Expansão e Melhoria do EnsIno Médio (PREMEM), em convênio
com
as Universidades Pederats da
Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Pernambuco.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo ,
Brasília, 4 de junho de 1973;
152° da Independência e B5°
da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 72.334 -

DE

5

DE

JUNHO DE 1973

Declara de utilidade pública as meu-

tuiçóes que menciona.

O Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item nr, da
Constituição,
decreta:
Art. 19 São. declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo P.
da Lei nv 91, de 28

de agosto de

1935 combinado com o artigo 1". do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n« 50.517, de 2 de maio de 1961, as

seguintes instituições:
MJ. 55.347-71 -

"Asilo de Velhos"

de Braço do Trombudo, com sede
em 'I'rombudo Central, Estado de
Santa catarina;
MJ.

61.488-71 -

Associação Pla-

nalto de Assistência e Instrução Popular, com sede em Brasília, Distrito
Federal;
MJ. 51.153-72 - centro Cultural
Brasil-Estados Unidos, com sede em
Blumenau Estado
de Santa Catarina;
.
MJ. 34.468-70 - Centro Social São
Francisco, com sede em Recife, Es-

tado de Pernambuco;
MJ. 63.575-70 - COlégio Normal
Nossa Senhora do Carmo, com sede
em Caratinga, Estado de Minas Ge-.
rais;
MJ. 59.617-71 Colégio
Rosa
Gattorno, com sede em Recife, Estado de Pernambuco;
MJ. 55.541-70 Conferência de
Nossa Senhora do Carmo da Sociedade de São Vicente de
Paulo. com
sede em Monte Oarmelo, Estado de
Minas Gerais;
MJ. 26.972-72 - Congregação das
Filhas do Divino Zelo, com sede no
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara;
MJ. 14.718-70 - Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, com
sede em Baturtté, Estado do Ceará;
MJ. 55.334-71 - Instituto
Comboniano de São Gabriel, com sede em
São Gabriel,
Estado do
Espírito
Santo;
MJ. 54.894-72 Irmandade da
Santa Casa de Caridade de Alegrete,
com sede em Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul;
MJ. 55.309-71
- Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Pal-

meíra ri-oeste, com sede em: Pa:lmeira
D~Oeste, Estado de São Paulo;
MJ. 31.102-70 - Sociedade Beneficência Corumbaense, com sede em
Corumbá, Estado de Mato Grosso;
MJ. 54.066-72 - Serviço
Social
"colégio Bantísta", com
sede em
Santos, Estado de São Paulo;
MJ. 9.745-71 - Santa Casa
de
Misericórdia, com sede
em Santa
Vitória do Palmar, Estado
do Rio
Grande do Sul;
MJ. 31.637-72 - União dos Profissionais de Imprensa (UP!) , com sede
no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data, de 'sua
publicação,
revogadas as 'disposições em contrário.
Brasília, 5 de [unho de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
DECRETO N° 72.335 - DE 5 DE
JUNHO DE 1973
Revoga Regulamento da Comzssão de
Promoções de Oficiais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ítem
IH, do Artigo 81, da Constttutção, e
considerando o disposto no ar-tigo 73,
do Decreto n" 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, decreta:
Art. 1" Fica revogado o Regulamento da Comissão de Promoções de
Oficiais, aprovado pelo Decreto.....
n- 39.345, de 11 de junho de ~95ô.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de Junho de 1973;
152° da Independência e 8õo da
República..
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
DECRETO N° 72.336 JUNHO DE 1973

DE

5

DE

Dispõe sobre o Grupo-Artesanato, a
que se refere o artigo 2°, da t.ei.,
n° 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-
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go 81, ítem III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto <10 artigo
7°, da Lei n'' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPíTULO I

Do Grupo-Artesana.to

Art. 1.Q O Grupo-Artesanato, designado pelo código ART-700, compreende Categorias Funcionais mtegradas de cargos de provimento efetivo, a que são inerentes atívidadcs
de nível médio e de natureza permanente, principais e auxiliares, relacionadas com os serviços de artífice
em suas várias modalidades, abr-mgendc encargos de fabricação, conservação, transformação e operaçàc de
peças, armamentos, máquinas, aparelhos diversos, motores, sistemas elétrtcos e hidráulicos, artes gráficas, bem
como impressão, afinação e cunhagem
de valores.
Art. 2° Os cargos Integrantes do
Grupo a que se refere este Decreto
distribuir-se-ão, na forma do disposto no artigo 5°, da Lei n'' 5.645, de 10
de dezembro de 1970, em 5 (cínco t
níveis hierárquicos, com as seguintes
características, dentro de cada especialidade de artesanato:
Nível 5 - Atividades técnico-profissionais de nível médio, de natureza complexa, exigindo organização e
controle gerais de produção e compreendendo supervisão, coordenação c
avaliação do trabalho de unidades de
pessoal qnalíficado ,
Nível 4 - Atividades técnico. profissionais de nível médio, de com elexídade mediana, exigindo organízação
e controle setoriais de produção e
compreendendo supervisão, coordenação e orientação de subunídade de
pessoal qualificado.
Nivel 3 - Atlvídades técnico-profissionais de nível médio, de complexidade mediana, compreendendo criantação e treinamento de grupos auxiliares e execução especíalízada, em
elevado grau de precisão.
Nível 2 - Atividades prortsstocata
de nível médio, de complexidade mediana, compreendendo execução qualificada, sujeita a supervisão e oríentação.
Nível 1 - Atividades prelímlnaree
ou auxiliares, de natureza simples,
sujeitas a permanente supervisão e
orientação superiores.
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Art. 3° O Grupo-Artesanato é COTIS·
tituido pelas Categorias Punctonaia.
abaixo indicadas:
Código ART-701 - Artífice de Estrutura de Obras e Metalurgia, abrangendo os serviços de artífice relativos,
a fundições, tratamento térmico, galvanoplastia, fabricação, recuperaçno e
montagem de obras metalúrgicas, preparação de chapas para caldeiras e
embarcações, tratamento e pintura de
chapas metálicas, revestimentos oc.
fornos e caldeiras, e outros de igual
natureza.
Código ART-702 - Artífice de Mecânica, abrangendo os serviços de artífice relativos à fabricação, ajustagem, montagem, recuperação e manutenção de máquinas, motore-s. engenhos bélicos, instrumentos mecânicos, e outros de igual natureza.
Código ART-703 - Artífice de Eletricidade e Comunicações, abrangendo os serviços de artífice relativos aocontrole da produção e dístrtouíção.
de energia elétrica e do funcionamento de usinas, casas de força e·
subestações, construção de linhas e
circuitos, montagem, recuperação e·
manutenção de motores, máquinas,
instalações e materiais elétrtcos, inclusive aparelhos de telecomunicações, e outros de igual natureza.
Código ART-704 - Artífice de Carpintaria e Marcenaria,
abrangendoserviços de artífice relativos à confecção, montagem e tratamento deobras de madeira e guarnições especiais em serviços de construções civis e navais, serviços de docagem 6encalhe, e outros de igual natureza.
Código ART-705 - Artífice de Mu-.
níção e Pirotecnia, abrangendo serviços de artífice relativos à produção,
de munições, explosivos, ácidos e solventes, bem como artefatos pirotécnicos, e outros de igual natureza.
Código ART·706 - Artifice de Artes Gráficas, abrangendo serviços de
artífice relativos à produção de trabalhos gráficos e de encadernação, e
outros de igual natureza.
Código ART-707
Artífice de
Aeronáutica, abrangendo serviços deartífice relativos à manutenção, reparação e fabricação de material
aeronáutico, e das instalações deapoio em terra.
Código ART-708 - Artífice de Impressão, Afinação
e Cunhagem de
Valores, abrangendo serviços de artí-
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fice relacionados com a cunhagem de
moedas, impressão de valores, ccnreccão de medalhas, afinação de metais preciosos, e outros de igual natureza.
Código ART-709 Auxiliar de
Artífice, abrangendo serviços
auxiliares e preliminares de artífice, em
suas várias modalidades.
Parágrafo único. As classes das
Categorias Funcionais previstas nes-

te artigo são distribuídas pela escala
de níveis do Grupo, na forma do
Anexo.
CAPíTULO II

Da ComposiçãO das cateaoria»

Funcionais
Art. 49 As Categorias Funcionais
do Grupo-Artesanato deverão atender
às necessidades dos recursos humanos
dos Ministérios, órgãos integrantes
da Presidência da República e Autarquias federais, onde se desenvolvam, em caráter permanente, serviços de arttnce com as características
descritas no artigo 10 deste decreto.
Art. 50 Poderão integrar as Categorias Funcionais previstas no arugo 30 deste decreto, mediante transposição, os atuais cargos, vagos e
ocupados, cujas atividades se identifiquem com as indicadas no artigo
1", observadas as
respectivas especialidades, de 'acordo com o seguinte
critério:
I ~ Na Categoria Funcionar de
Artifice de Estrutura de Obras e Metalurgia, os cargos de
Mestre, na
classe de Mestre, e, nas demais classes, os de Caldeireiro, Ohapeador.
Funileiro, Isolador Termo-Acústico,
Riscador Naval, serralheiro, 601dR.dor, Ferreiro, Modelador de Fundição' Fundídor, Artífice de Tratamento Térmico, Galvanoplasta, Lanterneiro, Artífice de Manutenção e outros que se identificarem com aa referidas atividades.
II - Na categoria Funcional de
Artifice de Mecânica, os cargos de
Mestre, na classe de Mestre e, nas
demais classes, os cargos de Mecâníco Operador, Mecânico de Máqutnaa,
Mecânico de Aparelhos e Instrumentos, Metrologista (em exercício nos
estabelecimentos industriais), Mecânico de Motores a Combustão, Mecânico de Armamento, Ferramenteirc,
Artífice de Manutenção, e outros que
referidas
se identificarem com as
atividades.

UI - Na Categoria Funcional de
Artífice de Eletricidade e Comunicações, os cargos de Mestre, na classe
de Mestre, e, nas demais classes. os
cargos de Eletricista Enrolador, Eletricista Instalador, Eletricista Operador, Mecânico Eletricista, Artífice de
Aparelhos de Telecomunicações, Artifice de Manutenção e outros que se
Identtfícarem com as referidas attvrdadea.

IV - Na Categoria Funcional de
Artífice de Carpintaria e Marcenaria,
os cargos de Mestre, na classe de
Mestre, e, nas demais classes, os cargos de Carpinteiro, Carpinteiro Naval, Marceneiro, Lustrador, Vidraceiro, Calarate Naval, Ríscador Naval,
Artdfíce de Velame e Poleame, Entalhador, Artífice de Manutenção e
outros que se identificarem com as
referidas atividades.
V - Na Categoria Funcional de
Artífice de Munição e Pirotecnia, os
cargos de Mestre, na classe de Mestre, e, nas demais classes, os cargos
de Artífice de Explosivos, Mecánícc
de Armamento Artífice de Manutenção e outros que se identificarem com
as referidas atividades.
VI - Na Categoria Funcional de
Artífice de Artes Gráficas, os cargos
de Técníco de
Artes Gráficas, na
classe de 'I'écníco de Artes Graficas
e, nas demais classes, os cargos de
Executor
de Textos, Línotíplsta,
Compositor, Compositor Mecânico,
Estereotipista, mpressor, Tipógrafo,
Gravador, Encadernador, Restaurador de Livros e Documentos, Artífice
de Manutenção e outros que se Identificarem com as referidas atividades.
VII - Na Categoria Funcional de
Artífice de Aeronáutica, os cargos de
Mestre, na classe de Mestre e,nas
demais classes, os cargos de Mecânico
de Aeronaves. Soldador, Mecânico de
Aparelhos e Instrumentos, Eletricista, Artífice de Manutenção, AuxHiar
de Artífice e outros que se Identtflcarem com as referidas atívldades.
VIII ~ Na Categoria Funcional de
Artífice de Impressão,
Afinação e
Cunhagem de Valores, Os cargos de
Mestre, na classe de Mestre e, nas
demais classes os de
Afinador de
Metais Preciosos, Impressor de VaMedalhista,
Cunhador
3(.1
lores,
Moedas, Galvanoplasta e outros que
se identificarem com as referidas
atividades .
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IX - Na Categoria Funcional de
Auxiliar de Artífice, os de Auxiliar
de Artífice. salvo os do item VII,
Auxiliar de Artes Gráficas, e Aprendiz, observada a respectiva especialidade.

trução Normativa baixada pelo órgão
Central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal, observado
o disposto nos artigos go, § 3°, e 15 do
Decreto n- 70.320, de 23 de março

Parágrafo único. poderão, ainda,
integrar, mediante transformação, a
Categoria Funcional de Artifice de
Estrutura de Obras e Metalurgia e a
de Artífice de Carpintaria e Marcenarra, os cargos de Pedreiro e Pintor,
desde que tenham atividades relacionadas com
as
referidas Categorias.

Art. 7° A transposição e transformação de cargos a que se refere o
artigo 5°, e seus parágrafos, deste
Decreto somente será processada, em
cada órgão, após a observância das
seguintes exigências:

Art. 6° Os cargos ocupados serão
transpostos ou transformados mediante a inclusão dos respectivos
ocupantes nas correspondentes Categerias Funcionais, por ordem rigorosa
de classificação dos habtlítadcs no
processo seletivo a que se refere o
Capítulo III deste decreto e nos limites da lotação estabelecida, de acordo
com o seguinte critério:
I - No Nível 5 - os ocupantes de
cargos de Mestre, observada a respectiva especialidade, e de Técntco
de Artes Gráficas.
11 - Do maior para o menor nível,
a partir do nível 4 - os ocupantes
dos demais cargos a que se referem
os itens I a VIII do artigo anterror,
observada a respectiva especialidade;
UI - No nível 1 - os ocupantes
de cargos a que se refere o item IX
do artigo anterior, observada a respectiva especialidade.
§ 19 Os cargos que, de acordo com
a ordem de classificação dos respectivos ocupantes, excederem ao número
fixado para a classe superior da Categoria Funcional serão transpostos
ou transformados para a classe imediatamente inferior ou, se ainda 00:)rrer a hipótese prevista neste paragrafo, para a classe inferior seguinte,
e assim sucessivamente, salvo a hipótese do item III.
§ 2" Se a lotação aprovada para
as classes de Mestre, integrantes das
Categorias Funcionais de que trata
este Decreto, e para a de Técnico de
Artes Gráficas for superior ao numero de funcionários
habilitados no
processo seletivo, será ela completada com a transposição ou transformação de cargos vagos e, nos demais
casos, na forma estabelecida em Ins-

de 1972.

I - aprovação da lotação com base
nos resultados dos estudos relativos à
fixação qualitativa
e quantitativa
dos cargos necessários à execução das
atividades das novas unidades organizacionais, decorrentes da implantação da Reforma Administrativa;
II - verificação da prioridade por
órgãos ou Categorias Funcionais, na
escala prevista no artigo 2" d') Decreto n- 70.320, de 23 de março de
1972;

1I1 - Comprovação de existência
de recursos orçamentários para fazerem face à despesa decorrente da.
medida.
CAPíTULO UI

Dos Critérios Seletivos
Art. 89 Os critérios seletivos para
efeito de transposição ou transformação de cargos ocupados, para as
Categorias Funcionais do GrupoArtesanato, objetivando comprovar a
capacidade potencial do funcionártc
para o desempenho das atividades
inerentes às respectivas classes, serão representadas, basicamente, pelos
seguintes requisitos:
I - ter ingressado, em virtude de
concurso público, na série de classes
ou classe singular a que pertencer o
cargo a ser transposto ou transformado;
11 - ter ingressado, em virtude de
concurso público ou prova pública de
habilitação, na carreira ou série funcional que legalmente antecedeu a
série de classes ou classe singular a
que pertencer o cargo a ser transposto ou transformado;
lU - para os que não satlsüzerem
os requisitos indicados nos itens anteriores, verificação de desempenho
segundo padrões práticos e objetivos,
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compatíveis com a natureza e especialidade das atividades da CaLegOTl3

Funcional, estabelecidos pelo órgão
central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal, em articulação com as unidades
onde se
desenvolvam as atividades e com os
órgãos de Pessoal dos
Mirristétíos,
órgãos integrantes da Presidência da
República e Autarquias federais.

Parágrafo único. Para efeito do
disposto no artigo 6 e seu § I? deste
Decreto, a classificação dos ocupantes
de cargos a serem transpostos ou
transformados, habilitados de acordo
com este artigo, fax-se-á, classe por
classe, a começar pela mais elevada.
mediante observância da
seguinte
ordem de preferência:
Q

quanto à habilitação:
I'' o habilitado na forma do item
I deste artigo;
2° o habilitado
na
forma dos
itens II e III.
b) em igualdade de condições de
habilitação:
10 o de maior tempo na classe;
2° o de maior tempo na série de
classes ou classe singular, a que pertencer o cargo a ser transposto ou
transformado;
3'" o de maior tempo
de serviço
público federal;
4° o de maior tempo de
serviço
público.
a)

CAPíTULO IV

Do Ingresso

Art. 9<;> O ingresso nas Categorias
Funcionais integrantes do GrupoArtesanato rar-se-á na classe inicial,
mediante concurso público em :que
serão verificadas as
qualificações
respectivas
essenciais exigidas, nas
o desempenho
especificações, para
das atividades inerentes à classe.
§ 1<;> O ingresso no Grupo-Artesanato poderá ocorrer na Categoria
Funcional de Auxiliar de Artifice.
§ 2'" Na hipótese prevista no parágrafo anterior, será reservada metade das vagas que se verificarem na
classe de
Artífice das Categorias
Funcionais de que trata este Decreto,
para serem preenchidas mediante

progressão funcional dos ocupantes
da Categoria Funcional de Auxiliar
de Artífice.
§ 3° Somente
poderá inscrever-se
em concurso, para ingresso nas Categorias Funcionais do Grupo-Artesanato, quem possuir
certificado de
conclusão de curso equivalente ao
ciclo ginasial ou logra li.
CAPÍTULO V

Da Progressão Funcional

Art. 10. A progressão funcional
dos ocupantes de cargos das Categorias Funcfonais de que trata este
Decreto ror-se-a pela elevação do
funcionário à classe imediatamente
superior àquela a que
pertença e
obedecerá, exclusivamente, ao critério de merecimento, na forma estabelecida em regulamentação especifica.
Art. 11. O interstício para a progressão funcional é de 3 (três) anos,
na hipótese prevista no § 2° do artigo
9.°, e de 2 (dois) anos, nos demais
casos, e será apurado pelo tempo de
efetivo exercício do Iuncíonártc na
classe a que pertença.
§ 1° A critério da Administração,
o interstício para a primeira progressão funcional às classes de Mestre,
realizada após a implantação da
respectiva Categoria Funcional no
órgão, poderá ser reduzido
para 1
(um) ano.
§ 2.°
Constitui, ainda, requisito
para a progressão funcional às classes de Mestre Técnico de Artes Gráficas e contramestre, possuir o funcionário habilitação em curso de formação especializada em nível equivalente ao ciclo colegial ou 2" grau.
Art. 12. A época da realização da
progressão funcional e as normas
para o respectivo processamento serão estabelecidas em regulamentação
geral.
CAPíTULO VI

Da Ascensão Funcional

Art. 13. Poderá haver ascensão
funcional de ocupantes de classes finais das categorias Funcionais do
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Grupo-Artesanato para as classes
Iniciais de Categorias Funcíonais de
outros Grupos, desde que possuam o
grau de escolaridade estabelecido
para a Categoria ou a habilitação
profissional exigida par lei em cada
caso e se habilitem em processo seletivo, nas condições estabelecidas em
regulamento.
Parágrafo único. A época da
realização da ascensão funcional e as
normas para o respectivo processamento serão estabelecidas na regulamentação geral.
CAPíTULO VII

Das Disposições Gerais e
Transitórias

Art. 14. Os ocupantes de cargos
que integrarem as Categorias Pundanais de que trata este Decreto
ficam sujeitos ao regime de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho.
Art. 15. O ato que
aprovar as
especificações de classes do GrupoArtesanato estabelecerá, no grau
hierárquico correspondente, as Linhas
de chefia inerentes aos cargos integrantes das Categorias Funcionais
que o compõem.
Art. 16. Poderá ser reservado até
1/3 (um terço) das vagas existentes,
ou que vierem a ocorrer, na classe
inicial das Categorias Funcionais e
na classe de Auxiliar de Artlftce do
Grupo-Artesanato dos quadros permanen tes dos Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias federais, para serem
providas pelos ocupantes de cargos
das séries de classes ou classes singulares relacionadas no artigo 5° deste
Decreto, que não lograrem habilitação
no processo seletivo realizado para a
transposição ou
transformação dos
respectivos cargos, bem como para os
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atuais ocupantes de empregos cegfdos pela legislação trabalhista a que
seja inerentes idênticas atividades.
§ 19 Os candidatos ao provimento
previsto neste artigo serão submetidos ao processo seletivo a que se
refere o artigo 9° deste Decreto, precedido de treinamento adequado.
§ 2° Os funcionários de que trata
este artigo que não lograrem nabilitação continuarão em quadros suplementares, na forma estabelecida no
artigo 17 do Decreto n" 70.320, de 23
de março de 1972, e os empregados
em tabelas extintas, podendo, entretanto, concorrer, mais uma vez, ao
processo seletivo para o provimento.

Art. 17. Este Decreto entrará em
de sua publicação.
vigor na data
revogadas as disposições
em contrárlo,

Brasflla, 5 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barres Nunes
Orlando Geisel
M áriD Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Afttónio Dias Leite Júnior
João fU,Ulo dos Reis Velloso
José costa Cavalcanti
Hygino C. Ocreetti

o anexo mencionado no art. 39
foi publicado no D. O. de 6-6-73.
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DECRETO N° 72.337

DE

6

DE

JUNHO DE 1973

DECRETO N° 72.338
JUNHO DE 1973

DE

6

DE

Reâístríbui: cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro único, de
Pessoal da Universidade Fe-ieral do
Ceará, e dá outras prooidénciae.

Redistribui cargo, com o reepectíae
ocupante, para o Tribunal Regional
do Trabalho da 3"
Região, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, 6

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constttulção, e
tendo em vista o disposto nu artigo
7° da Lei n« 5.633, de 2 de dezembro de 1970, e o que consta do processo no 219-73, do
Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica redistrtbuido -rara o
Tribunal Regional do Trabalho da 33
Região, para ser lotado em 'una das
Juntas de Conciliação e .Iulgamento
criadas pela Lei n" 5.633, de 2 de dezembro de 1970, um cargo de Escriturário, código AF-202 .10. B, com o
respectivo ocupante Luiz Marques da.
Costa,
pertencente ao Quadro
de
Pessoal - Parte Especial - do Ministério do Trabalho e Pr evldêncta
Social, mantido o
regime jurídico
pessoal do servidor.
Art. 2° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito admin-istrativo
ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a. normas administra ÜVU5
vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal do Minlstérío do
Trabalho e Prevtdêncfa
Social remeterá ao Tribunal Regtonal
do Trabalho da 3" Região, 110 prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo 1°.
Art. 4° O ocupante do cargo ora redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
da Justiça do Trabalho disponha de
recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua assinatur a, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho:ie 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto
no
artigo 99, § 2", do Decreto-lei n- 200,

de 25 de fevereiro de 1967, decretaArt.

I" Fica redistribuído para o

Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Ceará um cargo de
Oficial de Administração, código.

AF-2ü1.12.A,
com o respectivo
ocupante, Manoel Cardoso Cavalcante, pertencente ao Quadro de Pessoal
do ex-Departamento dos Correios e

Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, do Mlnistério das Comunicações, mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2° O disposto neste a 'LO não
homologa situação que, em vírtuda dEI
sindícâncía, inquérito admintstrativc
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios .~ Telégrafos remeterá ao da Universidaoe
Federal do Ceará, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data ua
publicação deste Decreto, os asscntamentos funcionais do servidor mcncíonado no artigo 1°.
Art. 4°' O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará
percebendo
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o crçaruento da Universidade Federal do Ceara
consigne os recursos necessários ao
atendimento das despesas resultantes
do cumprimento
do disposto neste
ato.

Art. 5° Este Decreto entrara em VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
6 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Hygino C. Corsetti

Alfredo Buzaid
J.úlio Barata
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DECRETO N° 72.339 JUNHO DE

DE 6 DE

1973

Altera dispositivo do Decreto número 52.711, de 21 de outubro de 1963
que aprova normas sobre Cartas~
Patentes de Oficiais.

Presidente da República usando
das atribuições que lhe confe~e o AY~
tigo 81, itens lU e IV, da Constituição, decreta:
Art. 1° A parte final do texto dos
modelos de Carta-Patente anexo" ao
Decreto n'' 52.711, de 21 de outubro
ue }963, passa a ter a segurm.e redaçao:
"'" a presente Carta-Patente
confirmatória do gozo das 'Jantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto, nos termos da
lei" .
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasil1a, 6 de junho de l!:J73'
152.° da Independência
e 85.° d~
República.
O

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo

DECRETO N° 72.340 JUNHO

DE 7 DE

DE 1973

Tromstere com o respectivo corça, vara
o Quadro de Pessoal da Urnxersíâcuie
Fei1eral. Rural do Rio de Janeiro,
serouior do Quadro de Pessoal, em
extinção, da Fundação IBGE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 16,
§ 2° do Decreto-lei n'' 161, de 13 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 10 Fica transferida com o respectivo cargo, para o Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, a servidora Magdalena Gomes Palmeira de Lima, ocupante do cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12. A, integrante
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, em extinção do antigo Conselho Nacional de Geografia, da extinta
autarquia Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atual Fundação
IBGE.

Art. 2° As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passam a ser atendidas pela Uníveraídade Federal Rural do Rio de JaneiTO.

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as díspos.çôes em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO N.Q 72.341 -

8 DE

DE

JUNHO DS 1973

Concede à empresa Impresit Gírola
Lodigiani Umpl'egflo) S .p.A autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe ecnrere o Artigo
81, ítem UI, da Constituição, e nos termos do Decreto-lei nv 2.627, de 26 de
setembro de 1940, decreta:
Art. 19. E' concooce à empresa
Impresit Gírola Lodigtaní (Impregtlo)
S.p.A., com sede na cidade de Müâo,
Itália, cujo objetivo é c estudo, projeto, execução no exterior de obras de
construção de engenhaifa civil em geral, construções de estradas, rodovias,
aeroportos, instalações hidráulicas e
hidrelétricas e
obras de barragens,
autorização para funcionar no Brasil,
com o capital de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), mediante as
cláusulas que a este acompanham, assinadas pelo 'Ministro de Estado da tndústrta e do Comércio, obrigando-se a
mesma sociedade ao oumprír Integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a ,..ígorar, sobre o
objeto da presente auscrtsação.
Art. 29. Este Decreto entrará em vígor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
1529

da

8

de

junho

Independência

e

de

1973;

859

da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mareus Vin"icius Pratini de Moraes
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DECRETO NQ 72.34:;: -

DE

DO

8

PODER

DE

JUNHO DE 1973

-Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Pil'aju, com 0$ cursos de Pedaçogia, Letras e Geografia e História,
monuaa pela Organização Piraiuense de Educação e Cultura, com

sede na cidade de Píroiu, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, de ecordo com o artigo 4.7. da Lei nc 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado

pelo Decreto-lei no 842. de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo nv 242.096-71 do
Ministério da Educação e Cultura, de-

creta;
Art. 1Q Fi-ca autorizado o funcionamento da Pacultíade de Filosofia,
Ciências e Letras de

Piraju, com DS

cursos de Pedagogia, Letras e Geografia e História, mantida pela_Organização Pírajuense de Enucaçao e Cultura, com sede na ctoade de Piraju,
Estado de São Paulo.
Art. 29 Este r-ecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadaa as disposjçõe,.. em contrário.
Brasília 8 de junho de 1973;
152 Q da' Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passary,nho

DECRETO N.O 72.343 -

DE 8 DE

JUNHO DE 1973
Aprova disposições especiais sobre produtos farmacêuticos destinados à
Central de Medicamentos (GEME).

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para os fins de licenciamento de produtos farmacêuticos, fica
a Central de Medicamentos (CEME)
equiparada aos Laboratórios Industriais Farmacêuticos, definidos na legislação específica.

EXECUTIVO

Art. 2." Para os produtos farmacêuticos destinados ao exclusivo atendimento da Central de Medicamentos,
e a seu requerimento, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia concederá, às empresas industriais farmacêuticas estatais e privadas, aprovação de modelos especiais
de rótulos e bulas padronizados pela
CEME, diferentes dos já anterformente aprovados por esse Serviço.
Parágrafo único. Das bulas e dos
rótulos aprovados nos termos do presente Decreto, deverão constar dizeres
que permitam estabelecer a destinação dos produtos à central de Medicamentos.
Art. 3.0 Para atendimento exclusivo da Central de Medicamentos, e
a pedido desta, fica o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e
Farmácia (SNFMF) autorizado a conceder licenciamento, com nome de
fantasia, aos produtos fabricados
pelos laboratórios oficiais ou particulares destinados à CEME, independentemente das restrições estabelecidas pelo artigo '63, do Decreto número
20.397, de 14 de janeiro de 1946, com
a redação que lhe foi, dada pelo artigo
1.0, do Decreto n.« 43.702, de 9 de
maio de 1958, e modificada pelo artigo 2.°, do Decreto n.e 71.625, de 29
de dezembro de 1972.
Art. 4.° A fabricação e a destinação dos produtos farmacêuticos, licenciados por força deste Decreto, somente serão realizadas mediante
autorização, exclusiva e obrigatória,
da Central de Medicamentos (CEME).
Art. 5.° Os casos omissos, de interesse exclusivo da Central de Medicamentos, serão regulamentados por
portaria baixada pelo Diretor do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da
Saúde.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Lemos
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DECRETO N.O 72.344 JUNHO DE

DE

8 DE

1973

Altera dispositivo do Regulamento
para o Hospital das Forças Armadas aprovado pelo Decreto n.O 69.859,
de 29 de dezembro de 1971

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81 itens IH e V, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 5.°, do Decreto n." 67.326, de 5
de outubro de 1970, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o artigo 7.°,
do Regulamento para o Hospital das
Forças Armadas aprovado pelo Decreto n.s 69.859, de 29 de dezembro
de 1971, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 7.° O Hospital das Forças
Armadas dirigido por um Diretor,
auxiliado por um Vice-Diretor e assessorado por um Conselho Técnico e
por um Conselho Econômico-Financeiro, compreende basicamente os seguintes departamentos e divisão:
I - Departamento de Medicina
H - Departamento de Ensino e
Pesquisa
111 - Departamento de Adminis..
tração
IV - Di visão de Pessoal.
§ 1.0 A Divisão de Pessoal de que
trata este artigo, subordinada diretamente ao Diretor do Hospital, é integrada pelo Serviço de Pessoal Civil
e pelo Serviço de Pessoal Militar.
§ 2.° O Serviço de Pessoal Civil é
o órgão Seccional do SIPEC do Hospital das Forças Armadas.
§ 3.° O Regimento Interno disporá, pormenorízadamente, sobre a organização e o funcionamento do Hospital das Forças Armadas."
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

DECRETO N.o 72.345 JUNHO DE

DE

8

DE

1973

Promulga Convênio de Intercâmbio
Cultural Brasil-Haiti

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n.c 77, de 9 de novem-

bro de 1971, o Convênio de Intercâmbio Cultural concluído entre o Brasil
e o Haiti, no Rio de Janeiro, a 5 de
julho de 1966;
E havendo o referido Convênio, em
conformidade com seu Artigo XVI,
entrado em vigor a 5 de maio de 1973;
Decreta que c Convênio, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85,° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mdrio Gibson Barboza

o Convênio mencionado no presente decreto foi publicado no D. O.
de 11-6-73.
DECRETO N." 72.346 JUNHO DE

DE

8

DE

1973

Autoriza o funcionamento do cze-sc àe
Ciências Contábeis, da Faculdade
Anhanguera de Ciências Hurnamae,
mantida pela Associação Goiana de
Ensino, com sede na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar'tlgo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lcí
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o que consta do Processo GM-BSB
n.s 003463-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento do curso de Ciências Contábeis, da Faculdade Anhanguera de
Ciências Humanas, mantida pela Associação GOiana de Ensino, com sede
na cidade de Goiânia, Estado de
Goiás.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárta.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.n da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 72.347 JUNlIO DE

DE

8

DE

1973

Concede autorização à empresa ocecnic Contractors tnc., de nacionalidade norte-americana, para operar
1W mar territorial do Brasil, com
as embarcações especializadas "Me
Dermott DB-n° 19", "Beaureçomi",
"Denise D. Defelice", "PBC-IO" e
"Suction Dredçe Brazil" de nacionalidade norte-americana, "Me Der-

mott DR-n° 6", "Intermac 166",
"Lntermac 308'·, "Jaramac 36" e
"Jarumac XX" de nacionalidade panamenha e "Van Hattum en Blankevoort 20" àe nacionalidade in-

glesa, nos serviços que especifica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição, e
o Decreto n'' 63.164, de 26 de agosto

de 1968, decreta:
Art. 1° É: concedida autorização à
empresa Oceanic Contractors Inc., de
nacionalidade norte-americana, para
operar no mar territorial do Brasil,
fixado pelo Decreto-lei n" 1. 098, de
25 de março de 1970, com as embarcações especializadas "MC Dermott
OB-n° 19", "Beauregard", "Denise
D. Defelice", "PBC-l0" e "Suction
Dredge Braztl" de nacionalidade norte-americana, "MC Dermott DB-n° 6"
"Intermac 166", "Intermac 308", "Jaramac 36" "Jaramac XX" de nacionalidade panamenha e "Van Hattum en Blankevoort 20" de nacionalidade inglesa, a serviço da firma
Terminais Sallneíros do Rio Grande do Norte S. A. - TERMISA,
Sociedade de Economia Mista vinculada ao Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis do Ministério
dos Transportes, mediante contrato
entre as mesmas celebrado para a
construção do Terminal Salíneíro de
Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 20 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
dois anos, prorrogável mediante nevo
Decreto, sem prejuízo de sua caducidade, em qualquer tempo, se ocorrer
a conclusão dos serviços' contratados
ou a extinção das obrigações respecetvas, na forma da lei ou do contrato.

Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 19731520 da Independência e 850 d~
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
M ária David A ndreazza

DECRETO N° 72.348 JUNHO DE 1973

DE

8

DE

Dispõe sobre a exclusão de servidores
do enquadramento do pessoal do
Ministério dos Transportes.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituícâo
tendo em vista o disposto na Lei nú":
mero 3.967, de 5 de outubro de' 1961
e o que consta do Processo númeró
1.445, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Ficam alteradas as tabelas
numéricas e a relação nominal anexas ao Decreto n" 63.933, de 30 de
dezembro de 1968, que aprovou o enquadramento do pessoal do antigo Ministério da Viação e Obras Públicas
atual Ministério dos Transportes am~
parado pela Lei n'' 3.967, de 5 de outubro de 1961, retificado pelos Decretos números 65.509, de 21 de outubro de 1969, e 68.690, de 28 de maio
de 1971, para efeito de excluir do referido enquadramento os cargos, com
seus ocupantes, em que foram enquadr~dos os servidores constantes da re;
Iação anexa, que é parte integrante
deste decreto.
Art. 20 Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contr~rio.
Brasília, 8 de junho de 19731520 da Independência e 850 d~
República.
EMÍLIO G.

-Os-anexos

MÉDICI

Mário David Andreazza

mencionados no art

~oram publicados no D. O. de

Junho de 1973.

DECRETO~9
JUNHO DE

li

1g
de

DE 8 DE

1973

Dispõe sobre a utilização de cctuoor~dores para execução de programas
liçtuioe à Política Nacional de Saúde
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-
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go 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para atender à programação, implantação, desenvolvimento e
coordenação de programas ligados a
Política Nacional de Saúde, fica o Ministério da Saúde autorizado ;1 recrutar e contratar pessoal para integrar grupos e subgrupos técnicos,
observado o disposto neste Decreto.

Art. 2.° O pessoal a que se refere
o artigo anterior será contratado por
prazo determinado, na forma da legislação vigente, de acordo com os limites fixados na Tabela anexa .
Parágrafo único. A contratação
para o desempenho das atividades de
que trata este decreto somente or;orterá após verificada a impossibilidade
da utilização de pessoal do proprío
Ministério ou das entidades que venham a participar da Política Nacional de Saúde.
Art. 3.0 A execução dos serviços
de que trata este Decreto exigirá do
pessoal, seja qual for o vínculo empregatício, exclusiva e integral dedicação, incompatibilizando-o para o
desempenho de outras atividades públicas ou privadas.
Art. 4.° Na hipótese de recair em
funcíonárto público a indicação para

prestação de serviços de que trata a
relação anexa a este Decreto, a respectiva .retribuição, mediante recibo,
na forma da legislação em vigor, será
igual à díferença entre a ímport áncía
constante da mencionada relação e
a que venha percebendo dos cofres
públicos pelo seu cargo efetivo,
Parágrafo único. No caso de estar
o funcionário submetido a regime de
tempo integral e dedicação exclusiva
ou regime extraordinário a ele vinculado, suspender-se-á o pagamento
da gratificação decorrente da aplicação desses regimes, durante o período
de sua participação nos grupos ou
subgrupos técnicos da Política Nacional de Saúde, salvo direito de
opção.
Art. 5,° As despesas com a execução
deste Decreto correrão à conta dos
recursos próprios do Ministério da
Saúde.
Art. 6,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário LemOS

MINISTERIO DA SAúDE

POLíTICA NACIONAL DE SAÚDE
Tabela teuméríca de Locação de Serviços

(Prazo de duração: 19 meses)

I

Dencminação

I

Retribuição

Mensal

Quan~.

Faixas

I

Salariais

I
Cr$

Coordenador Central . . . . 1
Coordenador Setorial ····1
Assessor Técnico .......... I
Operacionais Especializados I
Auxiliares

................I
I
I

1

25
103
27

53
309

De 800,00
De 400,00

a
a

4.800,00
4.300.00
4.100.00
1. 500,00
800,00
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DECRETO N." 72.350 -

DE

DO PODER

8

DE

JUNHO DE 1973

Dispõe sobre a classificação e a transformação de função e encargos de
gabinete, para as Categorias Dire-

ção Superior e Assessoramento Superior, do Quadro Permanente i1(f,
Consultoria Geral da República..

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 18!.
item lII, do Decreto-lei D.O 200, de 25
de fevereiro de 1967; no artigo 9.°,
da Lei D.O 5.843, de 6 de dezembro de
1972; no artigo 7.", da Lei n.v 5Ji45,
de 10 de dezembro de 1970, e o que
consta do Processo DASP-2. 565-73,

decreta:
Art. L" São transformados, na forma do Anexo I, em cargos em

integrantes

C01Yl~SSrt0

das

Categorias Direção
Superior, DAS-l01. e Assessora-nentc
Superior, DAS-l02, do Grupo Dtreçãc
e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Consultoria Geral
da República, a função e os encargos de gabinete constantes do mesmo
An-exo,
Art. 2.° Ficam incluídos no Decreto n.s 71.235, de 10 de outubro de 1972,
e seu Anexo, no nível 2, os Assessores
do Consultor Geral da República, que
são excluídos do nível 1.
Parágrafo único. Fica incluído no
nível 1 o dirigente da S-ecretaria de
Serviços Gerais.

Art. 3.° Em consonância com o
disposto no artigo 5.°, do Decreto
n.s 67.326, de 5 de outubro de 1970,
que dispõe sobre o Sistema de Pessoal
Civil
da
Administração
Federal
(SIPEC), o Serviço de Expediente e
Pessoal fica transformado em Serviço de Pessoal, subordinado diretamente ao Consultor Geral da República.
Art. 4.° A transformação de função gratificada e encargos de gabinete nos cargos em comissão de que
trata este decreto somente se efetivará com a publicação dos respectivos
atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento de tais encargos
e função constante da situação anterior do Anexo I.
Art. 5.° O provimento dos cargos
compreendidos no Anexo I é da com-

EXECUTIVO

petência exclusiva do Presidente da
República, na forma dos artigos 5."
e 11, do Decreto n,v 71.235, de 10 de
outubro de 1972.
Art. 6.° As despesas decorrentes
da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários da
Consultoria Geral da República.
Art. 7.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárjo ,
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

o anexo mencionado no art. 1Q
foi publicado no D.O. de 11-6-73.
DECRETO

N.o

72.351
1973

DE

8

D"}

JUNHO DE

Dispõe sobre a classificação de cargo para a Categoria Direção Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores do Grupo de Estudos para Integração da Polítwa
de Transportes do Ministério dos
Transportes.

o Presidente da 'República, usando
da atribuição que lhe confere ,-1 artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
181, item rr, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, no artigo
7.°, da Lei n." 5.645, de 10 de novembro de 1970, e
que consta do Processo n.s DASP-1.736-73, decreta:

°

Art. 1.0 Fica classificado, na forma do Anexo I, em cargo em comíssão integrante da Categoria Direção
Superior, código DAS-I01.3, do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores,
do Quadro Permanente do Mínlstério dos Transportes, o cargo em comissão, símbolo l-C, do Grupo de Estudos para Integração da Política de
Transportes (GEIPOT).
Art. 2.° As despesas decorrentes da
aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério dos Transportes.
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Art. 3." Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

o

anexo mencionado no art. 1Q
foi publicado no D.a. de 11-6-73.
DECRETO N.? 72.352 -

DE 8 DE

JUNHO DE 1973

Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n.O 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item H'I, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no § 2.",
do artigo L", da Lei n.s 5.451, de 12
de junho de HJ68, decreta:
Art. 1." Para reconstituição dos
salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2.°, do artigo 1.0, da
Lei n.v 5.451, de 12 de junho de 1968,
serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos
meses correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de junho de 1973.
Mês
Junho de 1971
Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971
Outubro de 1971
Novembro de 1971
Dezembro de 1971
Janeiro de 1972

Coeficiente
..
.
.
.
.
.

1,37
1,34

1,32
1,30
1,28
1,27

.

1,25

.

1,23

Fevereiro de 1972
Março de 1972
Abril de 1972
,......
Maio de 1972
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972
Dezembro de 1972 .....•
Ja.neiro de 1973
Fevereiro de 1973
Març-O de 1973
Abril de 1973
Maio de 1973

1,20
1,18
1,16
1,15
1,14
1,13
1,12
1,11

1,08
1,07
1,06
1,05

1,04
1,03
1,02
1,01

Parágrafo único. O salário real
médio a ser reconstituído será & média aritmética dos valores ,.. . btidos
pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de junho de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO No 72.353

DE 11 DE

JUNHO DE 1973

Altera a redação dos parágrafos 19 e
2.Q do artigo 1.9, do Decreto número
68.592, de 6 de maio de 19'11, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no U30
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Os parágrafos 1Q e 2Q• do
artigo 1Q, do Decreto nc 68.592, de 6
de maio de 1971, passam a vigorar
com a seguinte redação:
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§ 10 O valor total de cada transferência será estimado pelo Instituto

Nacional de Previdência Social, em

março de cada exercício para vigorar
até fevereiro do exercício seguinte, uc
acordo com dados fornecidos pela Díretoria de Contabilidade e Auditoria
do mesmo Instituto, com base na
efetiva arrecadação do ano anterior,
acrescida do índice percentual médio
de aumento verificado no último quadrtênío .
§ 29 O Banco do Brasil S.A. eretuará, em duodécímos, as transterências das importâncias estimadas para
o período mencionado no parágrafo
anterior.
Art. 29 Para o corrente exercício,
o valor dos duodêclmos será atuají-

DECRETO N9 72.354 -

zado em relação à previsao estabelecida no Decreto nc 68.592, de 6 de
maio de 1971, de acordo com o crítério do parágrafo primerio do artigo
19, com a redação dada por este Deereto, vigorando essa atualização a
partir da data da publicação desteDecreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. passarinho
Ayrton Ache Pilar.

DE 11 DE JUNHO DE 1973

Aprova as Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do
Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armadas para o
segundo semestre de 1973, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe corsíere o
artigo 81, item III, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as anexas Tabelas de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais das.
Forças Armadas, organizadas de conformidade com o que preceitua o
artigo 90, da Lei n9' 5.787, de 27 de julho de 1972 (Lei de Remuneração dos
Militares) .
Art. 29 Na execução das referidas Tabelas obedecer-se-ão, na Marinha,
no Exército, na Aeronáutica e no Estado-Maior das Forças Armadas,~
Instruções aprovadas pelo artigo 29 do Decreto nc 65.872, de 15 de dezembro
de 1969.

Art. 39 O presente Decreto vigorará a partir de 19 de julho de 1973,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de junho de 1973; 1529 da Independência e 85'" da
República.
EM!LIO G.

MÊDICr

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J. Araripe Macedo

301

ATOS DO PODER EXECUTIVO

R - ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
COltlISSlO DE ALDIE:/'i"TAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS

I

I:TI1BEIA rn ETIlPAS DAS FORÇAS ARMADAS PAM CUSTEIO
DA RAçXO COMUM PARA O 21 SEMESTRE DE 1973

AREA

REGIÃO, ZONA
LOCALIDADE:

OU

U])S";

f,i~CIA

rn RA!!
CHO

~ro~

cel.!'J;,1

EV.PA

VARIAVEL

F!Xo'''

uorrrr QUM:'
05
,IVO ti TATIVê

Ut.NTI- arcsç
ATIVO PE RA!I

RANC:::{ ,!!,-p",,,-CHO "
BO M..I" ORAro
ORAOO-

TIPO TTI'CS

T~

II

1

e
In

rl

(a)

(b)

31/4

a/3

5,07

1,69

2,54

3,80 6,76 7,61

8,87

3;78

1,26

1,89

2,8.4 5,04 5.67

6.62

3,99

1,33

2,00

2,99 5,32 5,99

6,9-3

3,75

1,25

1,88

2,81 5,00 5,63

6,56

3,63

1,21

1,82

2,72 4,84 5,'.5

6,35

06 SÃO PAliLO

3,72

1,24

1,86

2,79 4,95 S,S3

6,51

07 PAfiANÂ e SANTA CATARINA

4,08

1,36

2,04

3,06 5,44 6,12

7,1.4

08 RIO GRANDE 00 SUL

3,48

1,16

1,74

2,61 4,64 5,22

O<)

MINAS GERAIS (Exceto TRI~NCULO MTh'EIRO)

3,66

1,22

1,83

6,OJ
l2,75 4,&3 5,1,9 6,41

10

MATO GROSSO

3,30

1,10

1,65

2,48

3,42

1,14

1,71

2,57 4,56 5,13 15,']9

1,72

2,58

3,87 6,8ô 7,71,

01
02

PARA e TERR~O DO
AMAPÂ
It'.ARANH1i.O, PIAuí

e

~

NORlD. PARAIBArllimPERJ:M
03 RO
nuco
COAS e ' . I

RIO DE F NOROlllIA
SERGIPE, BAHIA e
04
ABROUIOS
ESPIRrro SANTO, RIO DE~~
05 NEIRO, GUANABARA e TRINO
DE

11 ~TRlro FEDErAL, coIÁS e

IÃNGULO MINEIRO
12 ~lAZONAS, ACRE, TERRITÔRl. 5,16
DE RONDONIA!RORAn1A

(o)

(d)
aJ.2

(e)

3·44

a-í-h

a-to

a..f<.l

4,40 4,95

NAVIOS. EM VIArnJ,1 NO ESTRAl'lGEDW _ PARA PAC',AMENTO ID! OOII·lJ
Quantitativo de Subsistência
USS e.o;
VS~, 0.68
Quantitativo de Rancho
Reforço de Rancho ou Quantitativo de Rancho Majorado USS 1.02
Reforço de Rancho Majorado
USs 1 <:;'"
tapa de Rancho Tipo I
US.'
Etapa comum Tipo 11 ou IH
US$ 3.oS
Etapa comum Tipo IV
US$ 3.57

tOAI

73

eso

5,7C

9,C::'
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!TABElJ. OOS OOolPLEJ,.lENTOS DA RAÇÃO oo.mM E 00 -<:PANTTI'ATIVO DAS I
, RACÕES OPERACIONAIS PARA O 2'

IA_COMPLEMENTO
F O R

ç

A

I

ORGANIZAÇÕES

DE 1071

!

l_ESCOLAR
MILITARES

I
_~~~R

MARINHA

mRCrro
AERONÁUTIC

MARDlRA

AERONÁUTlC

1.2 _
_
-

11.3 MARlNHA

EXllRcrro

-

EMFA

Escolas de Marinha Mercante
Escolas de Aprendizcs Marinheiros
Centro de Esportcs da Marinha
Ccntro de RecJ:"Uta& do Corpo de Fuzileiros Navais
Centro de Instruçao Almirante Wandenkolk
Centro de OperaçQes na Selva e A';es dc Comando
Escola de Educaç ao F{sica
Escola de InstJ:"Uç~ Especializada
Escola de Material Bélico
Instituto Militar de Engenharia
Centro Técnico Aéroespacial
1,16
~entro de ~struçi!;o c_Adestramento Aer?"""1aval
Centro de InstJ:"UÇilO Almirante Marques Leao
Centro de Instruçao do Corpo de Fuzileiros Navais
Escola de Guerra Naval
Escola de Art{fices
N
Escola de Espccializaçao para Oficiais
Curso de Aperfeiçoamento para Oficiais
Escola de Aperfeiçownento de Oficiais
Escola de Comunicaçoes
Escola de Sargent2 das Armas
Escola de Equitaçao
Escola de Veterinária
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea
Escola de Comando e Estado-Maior ·do Exército
Centro de Estudo de Pessoal
Escola de Oficiais Especialistas~e de Infantaria Guar-das
Escola de Especialist~:de Aeronautica
_'------zsccj.c de Comando e lIstado...Maior da Aeronáutica
Escola de Aperf~içoamento de Oficiais da Aeronáutica
Curso de For-maçac de Pilotos de Bombardeio que funciona
no 12/5~ G Av (§omente para alunos)
Curso de Formaçao de Pilotos de Caça que funciona no 12/
42 G Av (Somente para alunos)

- Escola Superior de Guerra

1,05

MARlNlIA

E.mncrro
AERONÁUTlC

ca

094
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I

FORÇA

O R GA N I Z A

I TABELA

ç

ÕE S

I

I '~.

MI L I T A R E S

DOS Co:.!PI.EMENTOS _ CONTINUACÃ.O

Fla

2

I

nOSPITA L A R

2

"ARINHA

~RCITO

DOEN'IES

AERONÂUI'ICA
EMFA

SOB REGIME

1,03

HOSPITALAR

3 - ESPECIAL
E 3.1 Lanche de bordo em aer-onave ma'ís de
horas
MARINHA
AERONÂUI'ICA 3.2 - Lanche de bordo em aeronave (de .1 a 6 horas
l u Posto Oceanom-àf'aco da Ilha da Trindade
MARINHA
MARINHA
3.4 - Navios Rebocadores de alto mar e Corveta (quando em viage
especrfica de socorro ou em estado de pronto)
- Tanque,:" P1:trul~as e\"qrrc~ores (em viagem)

~~~

" 3.5 -

~RCITO

MARINHA

-

-

MARINHA

Unidàdeij denominadas de Fronteiras, ~ostos de Fronteiras,
Guarni!j;oes de Fernando de Noronha ~ brolhos
~
Ba ta Iháo de Engenharia de Construçao operando nas
ar-eae
dos Estados das Reg'toea Norte, Nordeste c Centro-Ceste
em
Navios hidr0l7áficos e faroleir05 (em viagem, quando
efetivo serv~ço da especialidade
Pessoal embarcad9~ _quándo em viagem, prontidão ou reparo
fora de sede
Pessoal envolvido diretamente em operações aéreas em
vias aer-Êdr-oreos {noo dias em que houver operações)

""

112

52Ó

1 8'

1,22

3.6 - Pessoal de quarto à noite em viagem
- Tripulaçfo das embarcaç;;ies de desembarque de vi~turas_ de
pessoal quando em eí.aeoes de -tz-anapor-te ou de anspeçao a
portos ribeirinhos)
- Tripulação de Lanchas dos navãoe hidrográficos (quando em
fainas de levantam~nto, afastad25 dos navios sem possibi_
Lí.dadc de utilizaçao das refeiçoes principais)
- Escafandristas c homens-rãs
- Parj.-quedistas
- Po Hofa da Marinha

!J:JlliRCITO

-

-

AERONAUTlCA

-

Organizações com encargos de Unidade Escola
Pol~cia elo Exército
l!! Batalhão de Guardas
ze Batalhão de Gua,rdas
l'õ! Ileg í.merrro de Cavalaria de Guardas
3!l Reg í.ment-o de Cavalaria de Cuar-daa
Batalhão da Guarda Presidencial
Companhia Especial de Transporte (eET)
Organizações Componentes da Brigada Aeroterrestre
19 Companhia Especial de Transporte
Pol~cia da Aeronáutica (Subunidade)
truipe ~) Pará-qucdista do Serviço de Busca e Salvamento
PARASAR

MARINHA

srmcrro

-

REGIONAL
4.1.1 - Depósito de Subsistência supridores
4.1.2 - Diretoria de Intendência da Marinha
4.2.1 - Organizações ~ülitares

4.2.2 - Estabelecimentos de Subsistência
AERONÂUI'ICA t.2.3 - Diretoria de S~iatên~a
:~~~?; S
Organizações ~~litares F. Manut. Rancho)
"
"
S bs eténcã
RAdES OPERACIONAIS
B- UANTITATTVO DAS
MARINHA, EmIlCITO E AERONAUTICA

-

í

0,56

0,23

g,.§2

1,12

0,17

0,24

§i
O'

1,12
1"

0,15
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DE
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11

DE

JUNHO DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de
desapropriação, o imóvel

que menciona, necessário ao Ministério do Exército.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, decre-

ta:
Art. 1(1 E' declarado de utilidade
pública, para fins de desapropriação,

de acordo com o artigo 6Q, combinado
com o artigo 5. Q , alínea "a", do Decreto-leí nc 3.365, de 21 de junho de
1941, o terreno com área de 1139,28
metros quadrados, compreendido pe-

tas lotes números 9, 10 e 11 da Quadra
nc 20, assim como as respectivas benfeitorias, localizado na Rua "J" do
Loteamento Jardim Itaguaçu, em COR
DECRETO NQ 72.356 -

queiros - 29 Subdistrito, em Florianópolis - se, de propriedade de Antônio Paulo Heusi de Miranda e Sua
mulher.
Art. 2 0 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Mimatérío do Exército.
Art. 3Q Fica o Ministério do EXêIcito autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo :3.5
respectivas despesas a conta dos recursos próprios daquele Ministério.
Art. 49 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 11 de junho de 1973;
152<,1 da Independência e 85 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
DE 11 DE JUNHo DE 1973

Dtspõe sobre Os Quadros de Pessoal do Conselho Nacional de pesquisas,
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação, Instituto Nacional
de pesquisas da Amazônia e Instituto de Matemática Pura e Aplicada
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 20 da Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960, bem assim o que consta
dos Processos n'" 4.161, de 1970, e 7.066, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alterados, na forma dos Anexos, que constituem parte
integrante deste Decreto, o Quadro de Pessoal do Conselho Nacional de
Pesquisas, bem como os Quadros de Pessoal dos Institutos Brasileiros de
Bibliografia e Documentação, Nacional de Pesquisas da Amazônia e de
Matemática Pura e Aplicada, aprovados os três primeiros pelo Decreto
nc 51.054, de 26 de julho de 1961, e o último pelo de nv 55.833, de 12 de
março de 1965, com as alterações posteriores, para fundir a Parte Especial
com a Parte Permanente e corrigir a proporcionalidade das respectivas
séries de classes, na conformidade do que dispõe o artigo 20 da Lei nv 3.780,
de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decreto no 48.921, de 8 de
setembro de 1960.
Art. 29 A alteração de que trata este Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando, para tanto. suprimidos 26 (vinte e seis) cargos vagos.
Art. 39 O provimento dos cargos vagos da Parte Permanente será
processado na forma da legislação em vigor.
Art. 49 Os cargos integrantes das Partes Permanentes e Especial
continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Os anexos mencionados no art. lI? foram publicados no

de junho de 1973.

D.a. de

14
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DECRETO

N.o

72.357 1973

DE

14

DE

JUNHO DE

Retifica o Decreto ns 71.970, de 21
de março de 1973, que alterou o
Quadro de Pessoal da Universidade
Federal do Ceará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
.81, item UI, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 56, da
Lei n.c 3.780, de 12 de julho de 1960,
.decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
n- 71.970, de 21 de março de 1973,
que alterou o Quadro de Pessoal da
Universidade Federal do Ceará, a fim
de transformar uma função gratificada de Chefe do Serviço de Documentação e Estatística,
símbolo
'7-F, em Chefe da Seção de Expe.díente, símbolo 9~F, do Departamento
de zconomía Rural e incluir, um
cargo de Assessor Especial de Segurança e Informações, símbolo 5-C.
Art. 2.° A despesa com a execução
.deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Fe.deral do Ceará.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
-vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.'" da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

72.358 JUNHO DE 1973
N.Q

1972.

Art.
2.° Fica, igualmente,
sem
efeito, a cassação da disponibilidade
do servidor mencionado no artigo anterior efetuada
pelo artigo 2.° do
mencionado Decreto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Ayrton Aché PUlar

DECRETO N° 72.359 JUNHO DE 1973

DE

14

DE

Dispõe sobre alteração no Quadro
lJnico de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do SUl e dd
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Const.ítuíção, tendo em
vista o disposto no artigo 57. 2°, da
Lei nc 4.881-A, de 6 de dezembro de
1965, e o que consta do Processo número 687, de 1972, do Departamento
Admini.strativo do Pessoal Civil, deâ

creta:
Art. 1° Ficam alteradas as tabelas

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

cargo de Escriturário, código AF202.10-B, do Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servi...
dores do Estado, efetuado pelo Deereto n.e 70.134, de 9 de fevereiro de

DE

14

DE

'Torna sem efeito anulação de aproveitamento e cassação de disponibilidade de servidor do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 6.042, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Clvil, decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o Decreto
.n.° 71.052, de 31 de agosto de 1972,
publicado no Diário Oficial de 1° de
setembro seguinte, na parte relativa
.à anulação do aproveitamento do disjaonível Inácio Pedrosa Sobrinho no

numéricas e a relação nominal anexas
ao Decreto n- 60.906, de 28 de junho
de 1967, que dispõe sobre o Quadro
Vnico de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para efeito de excluir, da classe de Professor
Assistente, EC-503.20, um cargo de
Assistente de Ensino Superior,
.
EC-503.20, ocupado por Vani Maria
Chiká Faraon, inclui-lo na classe de
Professor Adjunto, EC-502. 22, e considerar a referida funcionaria enquadrada nesta última classe, de acordo
com o artigo 57, § 2°, da Lei n'' 4.881-A,
de 6 de dezembro de 1965.
Parágrafo único. O enquadramento
a que se refere este aetígo vigora, para todos efeitos, a partir de 1 de janeiro de 1966.
Art. 2° As disposições deste decreto
não homologam situação que, em face
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de sindicância ou inquérito adminis-

trativo, venha a se revelar ilegal ou
contrária a normas administrativas
em vigor.
Art. 3° Na execução deste decreto

aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto

n'' 60.906,

de 28 de

junho de 1967.

Art. 4° Este decreto entrará em Vigor na data da sua pubtcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüa, 14 de junho de 1973;
1520 da Independência e 85° da
Repúbíca..
EMíLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 72.360 -

DE

14

DE

JUNHO DE 1973

Torna sem efeito a cassação de dispOnibilidade tios eercuioree que menciona e dá outras -moríâêncíae,

Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica sem efeito a cassação
da disponibilidade dos servidores a que
se refere o Decreto nv 71.072, de 11 de
setembro de 1972, mantida a disposição do mesmo Decreto que tornou insubsistente o aproveitamento dos refeTidos servidores em cargos do Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco.
Art. 29 O disposto TIl.' artigo 19 deste
Decreto não se aplica a Luiz Soares
Nunes Neto, que teve a dísponíbilida-,
de cassada por decreto de 4 de maio de
1972, publicado no Diá1"io Oficial de 5
subsequente,
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de j unho de 1973:
1529 da Independência e 859 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delji'rn Netto
Jarbas G. Passarmnc
Ayrton Aché PUlar
Mário Lemos
José Costa Ca'üalcanti

o Presidente da República, no uso
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constrtuiçâo, e tendo
em conta o processo nv 2.685-72, do

DECRETO

NQ

72.361 -

DE

14

DE JUNHO DE

1973

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em lavor da Secretaria-GeralEntidades Supervisionadas, o crédito suplementar de era 13.686.000,00T
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo,
81. item III, da Constttuíçâo, e da aufortzação contida no artigo 6°, da Lei número 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da Secretarta Geral - Entidades Supervisionadas o crédito suplementar no valor
de Cr$ 13.686.000,00 (treze milhões e seíscentos e oitenta e seis mil cruzeiros) '"
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00, a saber:

2200 -

MINIST.€RIO DAS MINAS E ENERGIA

2203 -

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Comíssão Nacional
de Energia Nuclear
Entidades Federaís
Outros Custeios
.
Inativos
.
Contribuições de Previdência Social
.

2203.0401. 2393
3.2.7.2
03
04
07

TOTAL

.

11.685.300
15.300
1.985.400

13.686.000'
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Art. 2° Os recursos necessáríos á execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 22.00, a saber:

crs

1,00

2200 ~ MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
2203 - Secretaria Geral - Entidades Bupervío-

nadas
Atividade

2203.0401.2893

3.2.7.2
01
06

Entidades Federais
Pessoal
Salário-Família . .
TOTAL

.
.

13.673.400
12.600

.

13.686.000

Art. 3° As alterações orçamentárias ora procedidas não modificarão a
programação constante do anexo In da Lei Orçamentária em vigor.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1973; 152° da Independência. e 85° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõnio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Junior
JOão Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

72.362 -

DE 14 DE JUNHO DE

1973

Abre à Justiça do Trabalho em tacor do Tribunal Superior do Trabalho, o
crédito suplementar de Cr$ 250.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo

81, item In. da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°, da Lei
n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972. decreta:

Art. te Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior
do Trabalho, o crédito suplementar de ors 250.000,00 (duzentos e cínquenta.
mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao sub-.
anexo 0800, a saber;
Cr$
0800 0801
0801.0106.2161
001
3.1.3.2
0801. 0106 .1120

-

005 O-

~4.1. 4.

1,0~

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Outros Serviços de Terceiros
.
Modermzação dos Servícos Técmcos e Administrativos

100.000

Reequipamento

Material Permanente
TOTAL

.

150.000

..

250.000

Art. 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentarías consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 0800, a saber .
0800 0801 -

Atividade -

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribuna! Superior do Trabalho
0801.0106.2161.001

crs

1,00
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3.1.2.0 3.1.5. O -

ExECUTIVO

Material de Consumo
Despesas de Exercícios Anteriores

.
.

100.000
150.000

TOTAL

.

250.000

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1973; 152." da Independência e 85." da República.
EMíLIO G; MtDICl
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Rezs Velloso.

DECRETO N° 72.363 -

DE

14

DE

JUNHo

DE

1973

Abre ao Ministerio da Justiça, em favor do Conselho Penitenciário Federal.
o crédito suplementar de Cr$ 72.000,00 para retorço de dotaçao constgnada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
21, item IlI, da COnstituição, e da autorização contida no artigo 6", da Lei numero 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
At't. 10 Fica aberto ao Mínístérro da Justiça, em favor do Conselho Penitenciário Federal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 72.00U,00 (setenta

e dois mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentarta consignada ao
subanexo 20.00, a saber:

o-s
20.00 -

1,00

MINISTERID DA JUSTIÇA

Conselho Penitenciário Federal
Coordenação e Flscalízaçâo do Sistema Penitenciário Federal
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
72.000
Art. 2° Os recursos necessàríos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:
20.11 -

2011~0811.2153

o-s
20.00 20.11 -

Atividade 3.1. 2. O 4.1.3.0 20.14 -

Atividade 3.2.7.1 -

1.00

MINJSTERIO DA JUSTIÇA

Conselho Penitenciário Federal
2011.0811.2153

Material de Consumo
Equipamentos e Instalações
Departamento de Policia Federal

.
,

20.000
6.000

.

46.000

TOTAL •.•.....••...••••..............

72.000

2014.0812.2203

Entidades Internacíonaís

Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor 00 data. de Sua uuolícação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1973; 1520 da Independência e 85° da República.
EMíLIO

G.

MÊDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
Jodo Paulo dos .Reis Venoso
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DECRETO N° 72.364 -

DE 14 DE JUNHO DE 1973

Abre em favor dos Ministérios do Bzérctto e Planejamento e Coordenaçâo
Geral, o crédito suplementar de Cr$ 6.750.000,00, para reforço de dotações
consumadas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atrtbuíçãc que lhe confere o artigo
81, ltem III, da Constttuíçáo, e da autorização contida no artigo 6°, da Lei
n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 10 Fica aberto, aos Ministérios do EXercito e Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.750.000,00 (seis milhões. setecentos e cmquenta mil cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 16.00 e 23.00 a saber:

crs
16.00 -

1,00

MINISTÉlRIO DO EXeRCITO

Ministério do Exer cito
Mapeamento do Território Nacional
Outros Serviços de Terceiros
..
MINIS'rnRIü DO PLANEJA1\1lENTO E

16.01 1601.0805.1064 3.1.3.2 23.00 -

4.000.000

COORDENAÇAO GERAL

Secretaria Geral nadas

23.03 -

Entidades supervisio-

PROGRAMA DE TRABALHO E
NATUREZA DA DESPESA
2303.0l02.289[) _

3.2.7.5 Dl 03 -

Atividades a cargo da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistíca
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . .
.
Outros custeios
.

1.532.000
1.218.000

TOTAL .......•......................

6.750.000

Art. 29 Os recursos necessàríos à execução deste Decreto decorrerão de
anuiação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento
ac subanexo 28.00. a saber:

c-s
28.00 -

28.02

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

~

õtivídade -

3.2.6. O -

am.

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802.1800.2029
Reserva de Oontíngêncía .......•.

6.750.000
3° O presente crédito, no Orçamento próprio da Fundação Instituto

Braeneíro de Geogr afía e Estatastica-> IBGE, obedecerá a seguinte programaçao:
63.00 - Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral
63.03 - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

crs

1,00

PROGRAMA DE TRABALH.o E
NATUREZA DA DESPESA

6303.0102.2056 -

001 -

Levantamento e Drvulgaçâo de Dados Geodésicos, Cartográficos e Geográficos
.
Mapeamentos Sistemáticos - Comissão de
Cartograt'ia

2.750.000

ATOS

310

DO PODER

EXECUTIVO

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revogaaas as disposições em conteárto.
Brasilia, 14 de junho de 1973; 152" da Independência e 85° da Repúbltca,
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel,
Antônio Delfim Netto

João Paulo dos Reis

DECRETO N." 72.365 -

DE

vezzoso
15 DE:

JUNHO DE 1973

outorga concessão d~ aproveitamento
de energia h;zdraulzca. pa!a~ US.O ez.,
ctusioo- e da outras prcnuiênciaeo presidente da República, usan~o
da atribuição que lhe con~er~ _0 art
.
81 item lII, da Ccnstttuição, nos
f~rrno's dos artigos 140, letra a, ~ 150,
í-

do Código de Aguas, tendo em VIsta. o
que consta do processo MME ':'00. 926~

71. decreta:
Art.. 1.0 Fica declarada a cessação,
ara os efeitos do a!t~go 139, paráPrato primeiro, do Código de Acuas.
âa exploração dos ser'Ylços de e!ierg~a
jé'tmca- de que era tttular a Prefei.; ra Municipal de Barbacena,. de
~ordo com o manifesto apresentado
a o pro c e s.'50 D. Ag. 2627_35, com ref:tção ao MUI:l;icípio de Barbacena, no
Estado de MInas Gerais.
Art . 2.° ~ outorgada. à Companhia
pauliSta de Ferro~Ligas ccncess~o p~.
a o aproveitamento de energia ht.âráulica de um trecho .do Rio das
Mortes no local denomtna do Ilheus,
Distri~ de Padre Brito, J.':'iunicípio de
Barbacena. Estado de Mma? Gerais,
mã.o conferindo o p~?'s~nte tttulo, ~e
legação de Poder PublIco à concessio,
naria.
Art. 3.° O aproveitamento se cestana a produção ,de energia elétrica para uso exClUSIVO da con_cesslOnàna.,
que nãO poderá fazer cessao a tercerros, mesmo a tItulo gratuito.
parágrafo único. Não s~ compreende na proibição ~este ar-tigo ? fornecimento de energia aos assoCl~dos da
conr'essionária e vilas operárias de
seu'; empregados, quando construídas
em terreno de sua proprtedade.
Art. 4.° A concessionária fica obríada a cumprir o disposto no Códt~g de Aguas. leis subseqüentes e seus
regulamentos.
Art. 5. 0 A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.

Art. 6.° Fica a concessionária
obrigada a requerer ao Governo Federal nos 6 (seis) últimos meses que
antecederem o término do prazo de
vigência da concessão, sua renovação,
mediante as condições que vierem a
ser estabelecidas, ou a comunicar, no
mesmo prazo, sua dcsísténcía ,
§ 1.0 No caso de desistência fica a
crítérío do Poder Concedente exlgrr
que a concesslonárra repunha, por sua
conta, o curso d'água em seu pr'í.,
mítívo estado.
§
2.° Compete à concessionária
provocar que o Estado de Minas Gerats, titular do domínio dai; águas,
se manifeste, nos
{dois) anos qUI;!
antecedem o "ím do prazo de vigência da concessão, sobre seu interesse
ou não pela reversão dos bens e instalações e encaminhar, dentro do
mesmo prazo, este pronunciamento
ao Poder Concedente.
Art. 7.°. O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publtcação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasfüa, 15 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
vá

Repúbüca..

EMÍLIO· G. MÉDICI

Ant6nzo Dias Leite Jumíot

DECRETO N." 72.366 -

DE 15 DE

.JUNHO DE 1973

Declara de utilidade públioa, para
fins de desapropriaçáO, area de terra situada no distrito de Santa
Isabel do Rio Preto, município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artí,
go 81, item lII, da Constituição, tendo em vista o disposto 110 artigo 151,
letra b, do Código de éguas. o Decreto-Ieí n,v 3.365, de 21 de junho de
1941, e, ainda, o que consta do processo MME 707.030.71, decreta:
Art. 1.0. Fica declarada de utilidade púbüca, para fins de desapropria-
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çâo. área de terra situada no distrito de Santa Isabel do Rio Preto munícipío de Valençav Estado do Rio de
Janeiro, necessária a construção da
subestação de Santa Isabel do Rio
Pret-o .
Art. 2.°. A área ue terra reíerída
no artigo anterior compreende aque.
la constante da planta de situação
n.v 1.456, rela~iva aos projetos aprovados pelo DIretor c13 Divisão de
Energia Elétrica e Concessões de Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica, e.nresentados no
processo MME 707.030_71.
Art. 31" Fica autorizada a Líght
Serviços de Eletricidade S. A. a
promover a desapropríaçao ua referida área de terra e respectivas benreí,
tonas, na forma da Iegtslação vrgente.
Parágrafo único. A autorizada poderá Invocar, em Juízo, as medidas
necessàrtas a desapropriação em ca~at~r. urgente, utilizando o processo
judícíaj estabelecido no artigo 15, do
Decreto-lei n.> 3.365, de 21 de junho
d.e 1941, COm as modificações introdu.
zídas pela Lei n.s 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 41" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubücaçào. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite rumor

DECRETO N." 72.367 - DE 15 DE
JUNHO DE 1973
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de ramal de
transmissão no Municipio de
São
Luís de Montes Belos, Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, tendo
em vista o disposta no artigo 151, Ie,
tra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.v 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta
do processo MME 707.726_71, decreta:

Art. 1.0. Pícam declaradas de unlidade pública, para fins de consta.
tuíção de Servidão administrativa, as
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áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo co-

mo eixo o ramal que parte da rínna
de transmissão São Luis de Montes
Belos - Córrego do Ouro até o povoado de Planura Verde no Município de São Luís de Montes Belos, no
Estado de Goiás, -uro projeto e p.anta de situação for-am aprovados por
ato do Diretor da Dtvísâo de Energia
Elétrica e Concessões do Departa.,
menta Nacional de Ag~Uts e Encrgta
Elétrica, no Processo MME 707.726-71.
Art. 2.°. Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S.A. a promover
a cónstatuíçao de servidão administrativa nas referidas áreas: de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passa.
gem da linha de transmissão referida
no artigo 1.".
Art. 3.°. Fica reconhecida a conveniência da
constituíção de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim Indicado, a qual com,
preende o direito atribuido à empresa
concesstonárta de praticar todos 08
atos oe construção, operação e manutençao da mencionada Unha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telerõnícas auxüiares, bem -tomo
suas possíveis alterações ou reconstruçoes, sendo.jns, assegurado, ainda,
o acesso a área da servídão a travês
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1Q 95 proprietários das áreas de
terra atlngídas pelo ônus limitarão o
uso e ~ozo das mesmas ao que for
c~m:patIvel com a existência da servidão. abstendo-se em conseqüência
da .prática dentro das mesmas, d~
quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de
e:::guer construções ou fazer plantaçoes de elevado porte.
§ 21" A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em Juízo. as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n.c iI.365
de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei nv 2.786.
de 21 de maio de 1956.
Art. 4.°. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícacâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EM1LIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Junior
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DECRETO

N.O 72.368 JUNHO DE 1973

DE

15

DE

Declara de utilidade pública. para
fins de constituição de servidâo aã..
ministratíua, uma faixa de terra
destinada à passagem de linha de

transmissão no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere o arti··
go 81, item UI, da Constttuíçâo, ten.
do em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Aguas, regula-

mentado pelo Decreto n." 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta
do processo MME 702.002-72, decreta:

Art. 1.". Ficam declaradas de utíüdade pública, para fins de constitui-

ção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura. tenda como eixo a linha de transmissão ja
estabelecida, que parte da estrutura
122 (cento e vinte e dois) da extensão do circuito n.e 5 {cinco), da rede
de distribuição de Goiânia, até o povoado de Santo Antônio, no munící.,
pio de Goíaníra, Estado de Goiás.
cujo projeto e planta de situação numero DE-6-0216, foram aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departa.
menta Nacional de Aguas e Energta
Elétrica, no processo MME 702.00272.

Art. 2.°. Fica autorizada a centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão admíntstratrva nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, on.
de tal se fizer ncccssarto. para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1.0.
Art. 3.°. Fica reconhecida a conveníêncía da constituição de servidão
administrativa necessàrta em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A., para o rím indicado, a qual compreende
o direito atribuído à empresa concessionária de praticar tortos os ates de
construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transmissão
e de linhas telegráficas ou tererõm,
cas auxiliares, bem como suas posarveíe alterações ou reconstruções, sen,
do-lhe assegurado, ainda, o acesso à
área da servidão através de prédio
serviente, desde que não haja outra
via praticável.
§ 1.0. Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus Iímltarâo o

uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão, abstendo.se, em consequêncta,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2.°. A Centrais Elétricas de '}aiAs
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias a constituição da
servidão administrativa, de caráter ur,
gente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-Ieí n.s 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modificações Introduztdas pela Lei nú,
mero 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.°. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re.. ~·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1973;
152.0 da Independência e 85.<> da
Repúbüca ,
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N.O 72.369
JUNHO

~

DE 15 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, faixas de terra destmaáas à passagem de várias. linhas
de transmissão, no
Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item IH, da Constitulçâo;
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, re,
gulamentado pelo Decreto n." 35.851.
de 16 de julho de 1954, e o que consta do processo MME n," 702.313-72,
decreta:
Art.o 1.0. Ficam declaradas de utmdade pública, para fins de constttutçâo de servidão admínisurattva, as
áreas de terra sítuãdas nas raixas ue
6 (seis) metros de largura, tendo' co...
mo eixo, respectivamente, as nnnas
de transmissão já estabelecidas e as",
sim descritas: Gotanésla - nsma ue
Açúcar São Carlos, Usina de Açúcar
São Carlos - Oafelândía, Oafelãndia - Juscelândia; ramal que parte
da estrutura n.« 18 da linha de transmissão Usina de Açúcar São Carros -Oareíândía para Novo Destmo e do
ramal que parte da estrutura n.s 11'1
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da linha de transmissão Cafelândía Juscelãndía para Natínôpolts, todas
no Estado de Goiás, cujos projetos e
plantas de situação números DE-6.
0379 e DE-6-0025 foram aprovados
por ato do Díretcr da Divisão de
Energia Elétrica e Concessões co Departamento Nacional de Aguas 6
Energia Elétrica no processo ~ME
n.v 702.313_72.
Art.o 2.°. Fica autorizada a centrate Elétricas de Goiás S. A. ~ promover a constituição de servidão ad.
ministrativa nas referidas áreas ao
terra, na forma da Iegtslaçâo vigente onde tal se fizer nacessano, para
a 'passagem das linhas de transmíssão referidas no artigo primeiro.
Art.O 3.°. Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuido à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e ma,
nutençâo das mencionadas tinhas de
transrrnssão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconetruçôes, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à área de servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.°. Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que fOI
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequêncta,
da prática dentro das mesmas, de
quaísqrer atos que embaracem ou
causem danos, incluidos entre eles Oh
de erguer construções ou fazer plan.
taçôes de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessárias à constituição da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n.s 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as mo di..
rtcações introduzidas pela Lei núme-.
ro 2.786, de 21 de maio de 1958.
Art.O 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° ela
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Jumor

DECRETO N' 72.370 JUNHO DE 1973

DE

15

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de constituição de eennaao adminis~
tratíoa, uma faixa de terra destinada à passagem de linha de titmsmissão no Estado de Mato crasso.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâc que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição e tendo
em vista o disposto nc .artdgo 151, letra c. do Código co Aguas. regulamentado pelo Decreto nc 35 851, de 16 de
julho de 1954, e o constante do processo MME 706.581-72 decreta:
Art. 19 Ficam dectaradas de utílídade pública, para fins de constituíção de servidão adnünisbrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 20 (vinte)
metros de largura, tendo como eixo a.
linha de transmissão ao ser estabelecida entre a subestação de Dourados e a
distrito sede de Itaporâ, nos municípios de mesmos nomes, no Estado de
Mato Grosso, cujo projeto e planta de
situação nc N-I057/72-At foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de
Energia Elétri.ca e concessões do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME n9 o • • •
706.581-72.
Art, 2Q -Fica autorizada a centrara
Elétricas Matogrossenses S. A. a promover a constituição de servidão admínistratdva nas reterídas áreas de
terra. na forma da. Iegíslaçâo vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 1Q.
Al't. 39 Fica reconbecída a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas Matogrossenses Sob.
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa concessionária de praticar todos 005 atos
de construção, operação e manutenção
da mencionada lmha de transmissão
e de linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem corno suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lha
assegurado. ainda. o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja cutra via praücavei.
§ 19 - Os proprietários das áreas
de terra atingidas pele ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
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compatível com a existência da servidão, abstendo-se. Em consequêneia, da
prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos entre eles os de erguer
construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 - A Centraís Elétricas Matogrossenses S. A. poderá promover. em
Juízo, as medidas necessárias à conatdtuiçâo da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, com as
modificações introduzia as pela Lei nv
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 49 Este Decreto entrará em vt~
gor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1973;
1529 da Independência e 859 da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnwr

DECRETO N° 72.371 - DE 15
JUNHO DE 1973

DE

Transfere para Alcan
Aluminw do
Brasil S.A , os direitos e otn-çações decorrentes de vários Decretes
para aproveitamento
de
energia
hidráulica, para uso exclusivo, no
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. tendo em vista o disposto nos artigos
140 e 150, do Código de Aguas e o
que consta do Processo M.M.E. número 706.298-72, decreta:
Art. 10 Ficam transferidos para
Alcan Alumínio do Brasil S.A. 0S
direitos e obrigações decorrentes dos
Decretos nss 24.420, de 30 de janeiro
de 1948, 29.467. de 12 de abril de
1951, 32.460, de 26 de fevereiro de
1953 e 39.454, de 27 de junho de 1956,
que outorgaram à Eletro-Química
Brasileira S.A. concessões para aproveitamento de energia hidráulica,
para uso exclusivo. nos municípios de
Píranga e Ouro Preto, no Estado de
Minas Gerais, tendo em vista a incorporação da citada empresa, posteriormente denominada Alumínio
Minas Gerais S. A., pela Alcan Alumínio do Brasil S.Ai.

Art. 2 0 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de junho de 1973;
152.0 da Independência e 85.'" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.372 - DE 15 DE
JUNHO DF 1973
Concede a Lavras Santo Amaro t.taa,
o direito de lavrar argila no Muni~
cipio de cmotnnos. Estado de São
Paulo.

o Presidente aa República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei TI9 227, de 28 de
fevereiro de 1957 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nc 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Lavras san,
to Amaro Ltda. ('C::lCeS$M para lavrar
argila em terrenos de propriedade de
Arlindo de Fraga Silveira, no lugar denominado Sítio Santo Antonio. Distrito
e Município ae Cravinhos, Estado de
São Paulo, numa área de vinte e um
hectares. e trinta e cinco ares
.
(21,35 ha.Y, delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
mil oitocentos e setenta e cinco metros e sessenta e três centímetros ....
(L. 875,63m), no rumo verdadeiro
de
vinte e cinco graus nove minutos noroeste (25909'NW), da confluência do
Ribeirão Tamanduá com o Córrego
Agua da Cruz e os lados a partir desse
vértice, os seguintes ccmprlmentos e
rumos verdadeiros: quinze metros (l5m) , norte (N). vinte metros (20m),
oeste (W); sessenta e cinco metros
(65m), norte (N): trinta metros G:lOm),
oeste (W); cinquenta metros (50m) ,
norte (N); trinta metros (30m), oeste
(w); sessenta metros (60m) , norte
(N); trinta e cinco metros (35m), oes~
te (W); sessenta e cinco metros ....
(65m), norte r,N); quarenta metros ..
(40m). oeste (W) ; sessenta e cinco metros (65m), norte (N); setecentos e sessenta metros (760m). oeste (W); sessenta metros tanmt , norte C!v,); quarenta e cinco metros (45m), leste (E)
vinte e cinco metros (25m), norte (N)
clnquenta metros 150m.!, leste (E)
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'vinte e cinco metros (25m), norte (N);
.cínquenta e cinco metros (55m) , leste
(E) ; vinte e cinco metros (25m), norte
(N); quarenta e cinco metros (45m) ,
leste (E); vinte e cinco metros (25m),
norte (N); noventa metros (gOro), leste (E): trinta e cinco metros (3Sm) ,
norte (N); oitenta e cinco metros _
(85m) , leste ~E); vinte e cinco metros
(2Sm) , norte (N) ; duzentos e quarenta
metros (240m), .:este (l!ij; vinte e cín.cc metros (25m), sul (8); cínquenta
metros (SOm), leste (E); vinte e cinco
metros (2Sm) , sul (S); cínquenta metros (ãüm) , leste (E'; vinte e cinco
'metros (2Sm) , sul (8); cinquenta metros (SOm), leste (E); vinte e cinco
'metros (2Sm), sul (8): cinquenta metros (SOm), leste (E): trinta metros
(30m), sul (,3); cmquenta
metros
(SOm), leste f E) ; vinte e cinco metros
{25m), sul (8); cínquenta metros ....
(SOm), leste (E); tr in ta metros (30m),
'sul (8); cínquenta metros (50m), leste (E); vinte e cinco metros (2Sm) ,
-sul (8); cinquenta metros (SOm), leste
(E); vinte e cinco metros (2Sm) , sul
(8); cinquenta metros (SOm), leste
(E); vinte e cinco metros (2Sm), sul
(8); vinte e cínco metros (25m). leste (E); sessenta e cinco metros (6Sm) ,
6t11 (8); vinte e cíncc, metros (25m),
leste (E); sessenta metros (60m), sul
(8); trinta metros (311m). oeste (w);
quarenta metros (40m) , sul (8); quarenta metros '40m). oeste (W); trtnta e cinco metros (35m) sul (8); trinta e cinco metros 135m), oeste (W);
vinte e cinco metros (25m), sul (8);
trinta e cinco metros (35m). oeste (W) ;
vinte e cinco metros (25m), sul (8);
trinta e cinco metros (35m), oeste
(w); trinta metros (30m), sul (8);
vinte metros (20m), oeste (W). Esta
'Concessão é outorgaôa mediante as
condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, nâo expressamente
mencionadas llI..-ste Decreto.
Parágrafo único Esta concessão fie,",
sujeita às estipulações de Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726, de
19 de fevereiro de 1963 e da Resolução
n.c 3. de 30 de abril de 1965· da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'? O concessionário fica obr1~
gado a recolher '3.0S cofres públicos os
tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-ler no
1.038, de 21 de outubro de 1969.
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Art. 39 Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se lha
incumbem, a consessão para lavrar será
declarada caduca ou nula, na forma
dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
~'\It. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub0010 para fins cl e la vra, na forma do
artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá por
título este Decreto, que será transcrito
no Livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, QO Ministério das
Minas e Energia.

Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dlspostcões em contrário.
(DNPM - 1. 403 ·62~ .
Brasília, 15 de junho de 1973:
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. M É:;,lICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.373
JUNHO DE 1973

DE

15

DE

Exclui do relacionamento de disponibilidade constante das
portarias
números 273 e 355-69, do Ministério
do Interior, cargos e servidores que
menciona.

:J

P~C2;~!el1"e

(13 'cepúblíca, usanc 1

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 1.837-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DA8P), decreta:
ArT.

1" Ficam excluídos dos rela-

ciorruuentcs constantes das Portarias

r-úme IO~ 273, de 7 de agosto de 1969,
e 355, de 30 de setembro de 1969, ao
Míruetro do Interior, os cargos e serv-cores indicados no Anexo ao prexente Decreto, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Departamento Nactonal de Obras Contra as Secas, colocados em disponibilidade pelos reter-dos atos.
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Art. 2° Este Decreto entrara. em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Processo nv 2.172, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal.
Civil (DASP), decreta:

Brasília, 15 de junho de 1973;
1520 da Independência e 85° da
Repúbllcl:t.

Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente-Datilógrafo código AF-204.7 do Quadroúnico de Pessoal da Universidade Federal da Bahia, de Odacir Costa dos.
Santos, colocado em disponibilidade'
no mesmo cargo do Quadro de Peasoal do Ministério das Minas e Energia, constante do Decreto n? 71.786,.
de 31 de janeiro de 1973, publicado,
no Diário Oficial de 1° de fevereiro
de 1973.
Art. 2° Fica, igualmente, sem efeito a inclusão do servidor a que serefere este Decreto no regime dédisponibilidade,
conforme
Portaría,
n'' 254, de 23 de outubro de 1969, de
Ministério das Minas e Energia, publicado no Diário O jicial de 10 denovembro do mesmo ano.

EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

o

anexo mencionado no art.

foi publicado no

D.a.

1Q

de 18-6-73.

DECRETO N." 72.374 -

DE

15

DE

JUNHO DE 1973

Altera o artigo 7.°,

dJJ

Decreto -nume-

TO 67.505, de 6 de novembro de 1970.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, itens UI e V, da Oonstrtuiçáo,
tlecreta:
Art. 1.0 E' acrescida ao artigo 7,°,
do Decreto n.c 67.505, de 6 de novembro de 1970, a seguinte alínea:
Um) Ministério das Relações Exte-

riores" .
Parágrafo único. Em consequêncía
do disposto neste decreto o Oonseíno
Deli~ativo do Projeto Ronuon pas-

sará a constituir-se de

13

Art. 3° Este Decreto entrará em vi~·
gor na data de sua publicação, r~'
vogadas as disposições em contrário ..
Brasília, 18 de junho de 1973;.
Independência e 85" da,
152" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Antônio Dias Leite Júnior

(treze)

membros.

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcsíçôes em contrario.
Brasília, 15 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
.República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barocze
Jose Costa CavalCantz

DECRETO N° 72.375 JUNHO DE 1973

DE

18

DE

Torna sem efeito aqirooeitamento de
disponível do Ministério das Minas
e Energia no Quadro único de Peso
eoai da Universidade
Federal dà
Bahia e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere c
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do

DECRETO N° 72.376 JUNHO DE 1973

DE

18

DE

Prorroga a prazo da autortzaçao coa-.
cedida pelo Decreto n° 68.89fi, de 8
de julho de 1971, à empresa 011shore International S.A.

o Presidente da República, usando,
das atribuições que lhe confere o art.ígo 81, item lU, da Constituição, deacordo com o Decreto n- 63.164, de 26·
de agosto de 1968, e tendo em vlsta o
que consta do Processo n'' 000.208-71
- Ministério das Minas e Energia, decreta:
Art. 1° Fica prorrogado até 9 de
julho de 1974 o prazo da autorrzaçâo
concedida pelo Decreto nv 68.895, de
8 de julho de 1971, à empresa Ofrshore International S. A. para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreta-Lei n" 1.098, de 25
de março de 1970, o navio sonda
Díscoverer-I, a
serviço da Petróleo.
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'Brasileiro S. A. - PETROBRAS, mediante contrato entre as mesmas celebrado, na perfuração de poços na
plataforma continental.
Art. 2° A prorrogação de que vtrata este Decreto é concedida sem prejuízo de sua caducidade em qualquer
'tempo, se ocorrer a conclusão dos
.trabalhos contratados ou a extinção
.das obrigações respectivas, na forma
.da Lei ou do Contrato.
Art. 3° Este Decreto entrará em viigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de
junho de 1973~
152° da
Independência e 85° da

República.
.EMÍLIO

G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

:DECRETO N° 72.377 -- OE 18 DE
JUNHO DE 1973
Prorroga o prazo da autorização concedida pelo Decreto n. Q 68.989, de
28 de julho de 1971, à empresa Storm
Drilling Company.

O Presidente da República, usando
.das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o Decreto no 63.164, de 26
de agosto de 1968, e tendo em vista
.o que consta do Precesso n.c OUO.208-71,
do Ministério das Minas e Energia, deereta:
Art. 1.9 Fica prorrogado até 29 de
julho de 1974 o prazo da autoriza.ção concedida pelo Decreto
.
n- 68.989, de 28 de julho de 1971, à
empresa Storm Drilling Company
para operar no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei
.
.n.s 1. 098, de 25 de março de 1970, o
navio-sonda "Cyclone", a serviço da
Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRáS, mediante contrato entre as mesmas celebrado, na perfuração de poços na plataforma continental.
Axt. 2.9 A prorrogação de que trata este Decreto é concedida sem prejuízo da sua caducidade em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão
dos
trabalhos contratados ou a extinção
das obrigações respectivas, na' forma
da Lei ou do Contrato. -

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de junho de 1973;
152° da
Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.378 - DE 19 DE
JUNHO DE 1973
Cancela autorização para tumcionsimento no Brasil, da La Fonciere Compagnie D'Assurances ct
de
Reassurances, Transports, Incendie,
Accidents et Risques Divers .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° Ficam canceladas a autorização para funcionamento no Brasil e a respectiva Carta-Patente concedidas à La Foncíêre - Ccmpagnie
D' Assurances et de
Réassnrances,
Transports, Incendie, Accidents et
Risques Divers, com sede em Paris,
França, a partir da data da publicação no Diário Oticica da trmão, da
certidão de arquivamento, no órgão
de Registro do Comércio, dos atos
referentes à incorporação do patrimônio líquido de sua Representação
no Brasil à Companhia Continental
de Seguros, sua sucessora em todos
os direitos e obrigações.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 19 de junho de 1973~
1520
da
Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
~~~

DECRETO N° 72.379
DE 19 DE
JUNHO DE 1973
Autoriza a cessão, sob o retnme de
atoramento. ao Município de Rio
Grande, Estado do Rio aronae do
Sul, dos terrenos que menciona.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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artigo 81, item LH, da Constítuíção.
e tendo em vista o disposto no Decreto-lei n'' 178, de 16 de revereirc
de 1967, decreta:
Art. 10 Fica o Serviço do rammonio da união autorizado a ceder, sob
o regime de aforamento, observadas
as formalidades do artigo 100, do Deereto-lei n- 9.760, de 5 de setembro
de 1946, ao Município de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, Independentemente do pagamento de
valor do domínio útil, os terrenos de
marinha e acrescidos, com a áree
aproximada de 3.246.000,00 (nrês mtIhões, duzentos e quarenta e seis mil
metros quadrados), compreendendo
parte da Vila Cassino, situados ao
longo do litoral daquele Município por onde mede cerca de 4.500m (ouatro mil e quinhentos metros) sendo
1. 500 (mil e quinhentos metros)
na
direção SW a partir do eixo da Avenida Rio Grande e 3.000m n.rês mil
metros) a NE da mesma até a divisa com terras destinadas ao ,)50 do
Superporto de Rio Grande (merrdiano
52°08'W Greenwích) de acordo
com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o n« 46.227, de 1970.
§ 1° Da área descrita neste artigo
ser-o excluídas as porções regularmente aforadas ou sobre as quais haja direito de preferência ao aforamenta reconhecível a terceiros, bem
como as ocupadas por servlcos
da
União ou de seu ínterese imediato.
§ 2° O cessionário se obrigará
3
restituir, sempre que necesárto, 3 jui·
zo da cedente, terrenos contidos na
área objeto da cessão, para instalação
de serviços federais, sem ruatquer
ônus para a União.
Art. 2° Os terrenos a que se refere
o artigo 1° se destinam à execução,
no prazo de 8 (oito) anos, do plano
básico de urbanização da Praia do
Cassino.
Art. 3° O Município de Rio Grande
poderá alienar partes do domínio útil
da área cedida, com a finalidade de
obter recursos para a execução dos
objetivos da cessão, ficando isento do
pagamento do foro enquanto os terrenos lhe estiverem aforados.
Art. 4° Caberá ao cessionário
a
responsabilidade pela desocupação da
área e demais ônus decorrentes do
empreendimento, tornando-se nula a
cessão, sem direito a qualquer indenização, inclusive por
benfeitorias

realizada e, se aos terrenos, no todo'
ou em parte, vier a ser dada destdnação diversa da prevista no arbigc. 20.
deste decreto, ou ainda, se ocorrer
inadimplemento de cláusula :10 contrato a ser lavrado em livro próprio'
do Serviço do Patrimônio Ia "Jníão.
Art. 5° Este Decreto entrará emvigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrát-io,
Brasília, 19 de junho de 1973;.
1520
da
Independência e 85° da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
DECRETO N° 72.380
JUNHO DE 1973

DE 1(} DE

Modifzca a denominação do Centro'
Regional de Pesquisas Bducucionais João Pinheiro.

o Presidente da República, no mo
oa competência que lhe confere oArtigo 81, item III, da Constituição,
e considerando o que dispõe o Decreto n'' 71.736, de 22 de janeiro de1973, decreta:
Art. 1° O centro de Pesquisas Educacionais João Pinheiro, situado em
Belo Horizonte, Minas Gerais, passa
a denominar-se Centro de Recursos.
Humanos' João Pinheiro.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1973;
152° da
Independência e 850
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.381
JUNHO DE 1973

DE

18

LE

Amplia a Area Prioritária de emergência para fins de Reforma Agrária, assim declarada pelo Decreto
n° 56.795, de 27 de agosto de 1965,
com
as alterações previstas nos
Decretos nOs 58.717, de 24 de junho
de 1966, e 66.034, de 31 de dezembro de 1969.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 81, item lU, da Constituição, decreta:

crramento de funcionários na Polícia
cc DIstrito Federal (Anexo 11), na for-

Art. 1° Fica ampliada a Area Prioritária de Emergência, para fins de
reforma agrária, assim declarada. pelo Decreto n'' 56.795, de 27 de agost-o
de 1965, com as alterações constantes
nos Decretos nss: 58.717, de 24 de
junho de 1966 e 66.034, de 31 de dezembro de 1969 acrescentando-sa.jjis,
as áreas abrangidas pelos Municípios
de A.rapuá, Campos Altos, Carmo do
Paraíba, Cruzeiro da Fortaleza Guarda Mor, Guímarânia, Ibiá,.Gagamar,
Lagoa Formosa. Matutina, Patos de
Minas, Pratinha, Presidente Olegário
Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra'
São Gotardo, Serra do Salitre, Tiro~
e Vazante, no Estado de Minas Gerais.

ma das disposições do artigo 20, da
4.483, de 16 de novembro de
1!?64, para efeito de excluir um cargo
c,,;; classe de Agente Auxiliar de Poliua,- PM-804.14.A, ocupado por Lúaio Ferreira de Albuquerque, e incluir
um cargo na classe de Agente Auxtnar de Polícia, PM-804.15.B. e nele
considerar enquadrado Lúaío Ferreira
nt. Albuquerque.
Parágrafo único. Fica alterada a.
relação nominal anexa ao Decreto número 67.002, de 6 de agosto de 1970,
Anexo 111, a fim de considerar Luzro
Ferreira de Albuquerque íncluido, no
Quadro de Pessoal do Departamento
de Policia Federal, na classe B, nível
15, da sua série de classes.

Art. 2° Fica prorrogado por mats 5
anos, a partir da data de seu térmlno, o prazo de intervenção inicialmente fixado no artigo 3°, do Decreto n- 56.795, de 27 de agosto de Hl65
e posteriormente ampliado pelo artigO
3°, do Decreto n'' 58.717, de 24 de junho de 1966, com as áreas ora acrescidas.
Art. 3° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1973;
152° da
Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Moura Cavalcanti

Lei n.v

Art. 2° Este decreto entrara em vigor na data da sua publícaçao, revogadas as dísposíçóes em contrario.
Brasília, 20 de junho de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Alfredo Buzaid
DECRETO

N.o

72.383
1973

DE

20

DE

JUNHO DE

Promulga a: Convenção para a Repressao aos A tos Ilícitos Contra a
Segurança da Aviação Civil

O Presidente da República,
DECRETO N° 72.382
JUNHO DE 1973

DE :W DE

Dispõe sobre oueroçõo na ettuaçaa de
tunceonarto do Departamento de Pclicia Federal.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição; tendo
e~ vista o disposto no artigo 20, da
LeI, nv 4.483, de 16 de novembro de
1964, e o que consta dos Processos números 2.954 de 1968 e 1.449 (25), de
1969. do Departamento Admínístratavo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0
numertca e
BC Decreto
de 1966, na

Ficam alteradas a tabela
a relação nominal anexas
n." 58.196, de 15 de abril
parte que trata do enqua-

Havendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo número 33, de 15 de junho de 1972, a Convenção para a Repressão aos Atos Ilícitos Contra a
Segurança da Aviação Civil, concluída
em Montreal, a 23 de setembro de
1971;
Havendo sido depositado, pelo Brasil, o Instrumento de Ratificação'
junto aos Governos da Grã-Bretanha•.
dos Estados Unidos da América do
Norte e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 24 de julho de1972;
E havendo a referida Convenção,
em conformidade com o seu artigo 15.
parágrafo 3°, entrado em vigor, para
o Brasil, a 26 de janeiro de 1973,
Decreta que a Convenção, apensa
por tradução ao presente Decreto, seja
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executada e cumprida tão íntelramente como nela se contém.
Brasília, 20 de junho de 1973;
152. da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D.a.
do 22-6-73.
DECRETO N° 72.384 -

DE

22

DE

JUNHO DE 1973

Concede permissão, em caráter -permanente, à Companhia Nitro Química Brasileira, com sede em São
Paulo. para funcionar, no seu estabelecimento fabril, situado no Municipío de São Miguel Paulista, nO
referido Estado, aos domingos e nos
dias [eruuiae civis e religiosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da

Constítuíçâo, e

tendo em vista o disposto no artigo
7°, § 2°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 27.048, de 12 de agosto de 1949. decreta:
Art. 1" Fica autorizada, em carâ-

ter permanente, a funcionar aos õomingos e nos dias feriados civis e
religiosos, observadas as disposições
legais vigentes. sobretudo as de proteção ao trabalho, a Companhia ~üro
Química Brasileira, com sede na CapItal do Estado de São Paulo. em seu
estabelecimento fabril, situado no
Município de São Miguel Paulista,
naquele Estado.
Art. 2° A empresa. na conrormtdade dos atos expedidos pelo Míntstér!o do Trabalho e Previdência, Social, fica obrigada a estabelecer escala
de revezamento, assegurando o repouso semanal dos trabalhadores e,
pelo menos, no prazo máximo de sete
semanas, num domingo.
Art. 39 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1973:
152.° da Independência e 85.9 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Ayrton Aché PUlar

DECRETO N.O 72.385 JUNHO

DE 22 DE

DE 1973

Concede permissão, em caráter permanente, à Eletro-Flex, Indústria
de Plásticos tsaa., com sede em
São Paulo, para funcionar, no seu
estabelecimento fabril, situado na
mesmo cidade, aos domingos e 120S
dias feriados civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no ontígo
7.°, § 2.", do Regulamento 'iprovado
pelo Decreto n.v 27.048, de 12 de
agosto de 1949, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, a Eletro-Flex, Indústria de Plásticos Ltda., com sede na
Capital do Estado de São Paulo, em
seu estabelecimento fabril, situado no
Município de São Paulo, naquele Estado.
Art. 2.° A empresa, na conformidade dos atos expedidos pelo Minlstério do Trabalho e Previdência Social,
fica obrigada a estabelecer escala de
revezamento, assegurando o repouso
semanal dos trabalhadores e, pelo menos, no .prazo máximo de sete semanas, num domingo.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Ayrton Aché Pillar

DECRETO N.O 72.386 JUNHO

DE 22 DE

DE 19'13

Autoriza o funcionamento do curso
de Música, na modalidade de Instrumento (ViOlão e Acordeão), à<t
Faculdade de Música Augusta de
Souza França, com sede na cidade
do Rio ele Janeiro, Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que confere o arn-
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go 81, item lII, da COnstituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei númera 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1961J
e tendo em vista o que consta do
Processo GM-B8B no 3.570-73 do Ministério da Educação e Cultura, deereta:
Axt. 1Q Fica autorizado o runctcnamento do curso de Música, na modalidade de Instrumento (Violão e
Acordeão), da Faculdade de Músíca
Augusta de Souza França, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara.
Art. 2Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa, 22 de junho de 1973;
152" da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 72.387
JUNHO DE

DE

22

DE

1973

Autoriza o nmceonamento da Facuidade de Comunicação, com o ceo-sc
de Comunicação Social e do eerso
de Turismo, na Faculdade de L'zéncia« Humanas, mantidas pela Associação de Ensino de Ribeirão Preto
cOm sede na Cidade de Rnbeirõo
preto, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH,. da Constituiçáu, de
acordo com o artigo 47. da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo número
257.671-71 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o runcíonamento da Faculdade de Comunicação, mantida pela Associação de En.sino de Ribeirão Preto, SP., com o
curso de Comunicação Social, com as
habilitações em Jornalismo, Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda, e
do curso de Turismo, na Faculdade
de Ciências Humanas, da mesma
.mantenedora, com sede na cidade de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas .as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1973;
152° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 72.388 JUNHO DE

DE

22

DE

1973

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, em favor de Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS
terrenos e" benfeitorias situados
nos Municípios de Betim e Ibirité,
no Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
em conformidade com o que dispõem
os artigos 15 e 40, do Decreto-lei
n.v 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n." 2.786, de 21 de maio
de 1956, e o art. 24, da Lei número
2.004, de 3 de outubro de 1953, decreta:
Art. 1.0 São declarados de ~.ltili
dade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, em favor
de Petróleo Brasileiro S.A. .
PETROBRAS - os terrenos asetnalados a carmim na planta que com
este baixa e respectivas benfeitorias,
situados nos municípios de Betim e
Ibirité, Estado de Minas Gerais, tidos
como indispensáveis à ampliação da
Refinaria Gabriel Passos, individualizados da seguinte maneira:
I - Area de 407.000 m2 dividindo
a leste com o meridiano 44°5'20' ou
coordenada 2.'172,040 e a oeste-leste e
sul com terrenos da referida Refinaria;
II - Area de 3.843.000 mâ dividindo. a leste. pela linha definida pelos
pontos de coordenadas 2.699,070 e
5.574.550 do limite sul da área da
mesma Refinaria, de direção 37°02' e
OO'S.O., numa extensão de 1.739,877
metros até o marco número 64 da divisa norte da represa da
.
PETROBRAS, de coordenadas ....••
1.651,180 e 4.185,163; a oeste pela divisa da faixa da: adutora da
.
PETROBRAs; ao norte pela dívlsa
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sul da área da Refinaria Gabriel Passos e ao sul, pela divisa norte da represa da PETROBRAS.

Art. 2.°
-

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE OBRAS DE COOPERAÇÃO

A Petróleo Brasileiro S.A.

PETROBRAS -

(R-lO)

fica autorizada,

com seus recursos próprios, a promover, amigável

ou

desapropriações, parciais 0:1 totais,
necessárias aos fins do presente Decrew.
Art. 3.° A expropriante, no exercício das prerrogativas que lhe são asseguradas neste Decreto, poderá alegar, para efeito de imissão provisória

de posse, a urgência a que se refere
o art. 15, do Decreto-lei n." 3.365, de
21 de junho de 1941 alterado pela Lei
nv 2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1973;
1520 da Independência e 85.0 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.389
JUNHO DE 1973

DE

22

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Obras de Cooperação, do Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército, e
dó outras providências.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o arti-

go 81, item lII, da Constituição, e de
acordo com ° artigo 46, do Decreto-lei
TI. 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Obras de Cooperação, do Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério
do Exército, que com esta baixa.
Art. 2.0 Este decreto entrará em
.vlgor na data de sua pubhcação, ~evo
gaóas as disposições em contrárto .
Brasília, 22 de junho de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcr
O

Orlando Geisel

CAPÍTULO I

judicialmente, as

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1.0 A Diretoria de Obras de

Cooperação (DOC) é o órgão de Apoio

no Departamento de Engenharia e Comunicações incumbido de realizar as
atividades normativas de carater técníco e administrativo relativas à execuçàc de obras de cooperação que, por
torça de convênios com outras entidades da Administração Pública, venham a ser atribuídas ao Ministério
do Exército.
l..rt. 2.0 Para o cumprimento de suas
ftnelídades, compete à DOe:
.
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades das Organizações Militares de Engenharia incumbidas da
execução de obras de cooperação;
21 baixar normas técnicas e administrativas pertinentes às atividades
de sua competência;
3) estudar e elaborar propostas de:
a)
planos, programas e instruções
rara execução das atividades pertdnentes às obras de cooperação;
b) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
c) visitas e inspeções;
d.\ aperfeiçoamento da política, da
Iogíslação. da administração e das
normas em vigor no campo de suas

atívídades ;

promover:
estudos, análises e pesquisas.
tende em vista o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades;
b' intercâmbio, com instituições públicas ou privadas, para aprlmoramentu das atividades de sua competência;
!)) participar dos estudos doutrinários. normativos e de política administrativa' determinados pelo Chefe do
4)

a)

DEC,

6) tratar de assuntos de estatística
referentes às suas atividades;
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CAPÍTULO

n

2) praticar os atas administrativos

Da Organização Geral

Art. 3.° A DOC compreende:
1J Direção;
~:' Seções.
Art. 4.° A Direção compreende:
:) Diretor;
2) Subdiretor;
3) Gabinete.
Art. 5.° As Seções denominam-se:
1) 1." Seção (S/i) - Estudos e Projetos;
2) 2." Seção (8/2) -

Acompanhamento;

Programação e

3) 3." Seção (S/3) -

Corr trole.
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CAPíTULO IH

Das Atribuições

ArL. 6.° O Diretor de Obras de Cooperação é o responsável perante o
Chefe do DEC pelo cumprimento das
fínahdades da Diretoria.
Art. 7.° Ao Diretor de Obras de Cooperação compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria:
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades de
competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DEC:
a) a expedição dos atos administrativo" de interesse da Diretoria que não
se-jam de sua competência;
c, a realização de visitas e Inspeções técnicas;
[)) ligar-se a órgãos militares e cíVl':' nos assuntos de interesse da DOC;
l"!) providenciar sobre os recursos financeiros destinados às obras delegadas

Art. 8.° Ao Subdiretor compete:
1) coordenar os trabalhos de rotina
afetos às Seções, na forma determtnada pelo Diretor;

que lhe forem atribuídos ou delega-

dos pelo Diretor;
;~) substituir o Diretor em seus arasts.mentos eventuais.
Art.. 9.° Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntas referentes ao
1'::'580al militar e civil, às informações.
segurança e relações públicas, ao materral e serviços gerais, de interesse da
Diretoria, observadas as normas do ..
DEC e a orientação do Diretor;
2) executar os serviços de expedlente. correspondência, protocolo e arqui-

ve;

3)

organizar e manter atualizado o

H'stórfco da Diretoria;

4) controlar a carga do material distribuído à Diretoria;
5) organizar, publicar e distribuir os
boletins da Diretoria;
6) elaborar relatórios e planos de coleta de dados estatísticos pertinentes
às atividades da Diretoria.

Art. 10. As Seções, genericamente.
compete:
1) estudar, propor as soluções admmistratívas ou técnicas e elaborar os
expedientes respectivos nos processos
que lhes forem presentes pelo Direto: ;

estudar e elaborar propostas de:
planos, programas e relatórios;
b) normas e publicações técnicas e
administrativas;
Z)

u"

(') aperfeiçoamento da legislação e
normas e procedimentos em vigor:
das

dI intercâmbio cultural e técnico
cem órgãos públicos e privados congêneres;
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competênCiD;
4)

coletar, estudar e interpretar os

dados estatísticos relativos a suas ativtdedea.

Art. 11. A 1." Seção (S/I) - Estudos e Projetos, compete elaborar e
propor providências referentes a estudos e projetos de obras cuja exe-
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cução seja delegada ao Ministério do

Exércítc ,

Pro-

Art. -12. A 2." Seção (8/2) -

gramação e Acompanhamento, compete:
1) elaborar e propor a programa-

çâo das obras relacionadas com as
.atlvtdades da Diretoria e as reformuIaçôes respectivas;
2) propor as medidas de controle ffsico e de custos das obras controladas pela Diretoria.
Art. 13. A 3.11. Seção (8/3) -

Con-

vênios e Controle, compete:
1) estudar e propor providências re-

Iativas a editais, acordos, contratos,
convênios, cartas e convites pertinentes às obras cuja execução seja delegada ao Ministério do Exército;

2) estudar e propor a distribuição
'nos recursos e realizar o seu controle

nnanceíro:
3) propor medidas de orientação e

de coordenação da aquisição e de controle do material de obras distribuídas às Organizações Militares de En-ger.harta , - Orlando Geisel.
DECRETO N.O 72.390 JUNHO DE 1973

DE

22

DE

Dectara de -atnuuiae pública, para fins
de desaproprzação em favor da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS, terras, imóveis e demais benfeitorias situados no Município de Barueri, Estado de São
Paulo, necesSários à ampliação do
Terminal dos Oleodutos Paulinia São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item rtr, da Constituição, em conformidade com o que dispõe o Decreto-lei número 3.365. de 21 de junno
de 1941, com as alterações constantes
da Lei número 2.786. de 21 de maio
de 1956, tendo em vista o artigo 24,
da Lei n." 2.004, de 3 de outubro de
1953, e atendendo à necessidade que
'a Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS tem de efetuar a ampliação do Terminal dos Oleodutos
.Paulínía - São Paulo, no Município
de Barueri, a fim de permitir sua
.futura interligação com o Terminal

de Utinga, de escoamento dos produtos da Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados de otmdade pública, para fins de desapropriação, total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, as terras, imóveis e
demais benfeitorias de propriedade
de quem de direito, encontrados em
uma área com 110.848 m2, situados
na margem direita da Rodovia Presidente Castelo Branco. no Municipio
de Barueri, Estado de São Paulo, com
os seguintes limites: partindo-se do
marco de número 1, indicado na planta anexa a este Decreto, situado nas
proximidades do quilômetro 20 e no
limite da faixa de domínio daquela
Rodovia, a 754.020 metros do eixo do
Viaduto Osasco - Carapiculba, de
coordenadas arbitrárias:
.
10.008.450 e E
9.650.000; seN
guindo-se com o alinhamento reto de
52,40 metros até o marco de número
2. de coordenadas arbitrárias
.
10.012.805 e E
9.597.781; desN
se ponto, com alinhamento reto de
22,60 metros, segue~se até o marco
número 3 de coordenadas arbitrárias
N = 10.035.332 €' E:::: 9.599.594; desse ponto, segue-se com alinhamento
reto de 153,70 metros, até o marco de
número 4, de coordenadas arbitrárias
N
10.048.104 e E
9.446.426:
desse marco, com alinhamento reto
de 20,30 metros segue-se até o marco
de número 5, de coordenadas arbitrárias N = 10.027.865 e E = 9.444.857;
desse marco, com um alinhamento
reto de 45,10 metros segue-se até o
marco de númerc 6. de coordenadas
arbitrárias N = 10.029,845 e
.
E = 9,399.801; de onde. e com um
alinhamento reto de 100,185 metros
segue-se até encontrar o marco de
número 7. de coordenadas arbitrárias
N
10.038.605 e E
9.300.000: de
onde, segue-se de um alinhamento
reto de 311,40 metros até o marco de
número 8, de coordenadas arbitrárias

=

=

=

=

=

=

=

N =

=

10.350.000

e

E =

9.300.000:

desse ponto, com o alinhamento reto
de 350 metros, segue-se até o marco
de número 9, de coordenadas arbitrárias N = 10.350.000 e E = 9.650.000;
daí, com alinhamento reto de 341,55
metros, segue-se até alcançar o marco
inicial de número 1. tudo conforme
demarcação na planta PETROBRASDETRAN-084.022-514, que com este
baixa .
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Art. 2.° A petróleo Brasileiro S .A.
_ PETROBRAS fica autorizada a
promover e executar, c?m .. recursos
próprios, amigável ou judlcíalmente,
as desaproprlaçoes a que se refere o
artigo 1.0, deste Decreto.
Art. 3.° A expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são
asseO"uradas por este Decreto, poderá
aleg~r, para efeito de~ ímlssão provisória de posse, a urgencia a que se
refere o artigo 15, do Decreto-lei
n." 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado rere Lei n.v 2.786, de 21 de maio
de 1056.
Art. 4.°

Este' Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de junho de 1973;
152.0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

N" 72.391
JUNHO DE 1973

DE

25 DE

concede reconnecimento dos cursus
de Ciências Biológicas, licenciatura
plena, e Ciências Biológicas, Bacharelado (modalidade médica), do
Instituto de Ciências Biológicas, da
Organização Mojiana de Educa.çàú
e cultura, com sede na cidade de
Moji das Cruzes,
Estado de Sâo
Paulo.

o presidente da República, usando
uas atribuições que lhe confere o arrígo 81, item lII, da Constituição, de
<.tcordo com o artigo 47, da Lei .....
n" 5.540, de 28 de novembro de ]968,
alterado pelo Decreto-lei n.« 842, de 9
ue setembro de 1969, e tendo em vista o que consta dos Processos.... .
u" 267.033-72 e n'' 247.975-72 do MiIllsterio da Educação e Cultura, de"teta:
Art. 1° E' concedido reconhecuneneo dos cursos de Clênci~s ~ioló!6.~ca.s.
Hcenciatura plena, e Ctêncías BIOlo~iCas
Bacharelado (modalidade méuica>', do Instituto ge Ciê~cÜ1S Bícló..
~lCas da Organização MOJ13.na de Educação e Cultura, com sede na cio
dade de Moji das Cruzes, Estado de
Sâo Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1973;
da Independência e 85° da
152 0
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.392 -:JUNHO DE

DE

'.?5

DF

1973

Concede reconhecimento à Faoulrtade
de Educação de Sant'Ana do Liiramento, mantida
pela AssociaçãO'
Santanense Prà-Bnsino Superior,
com sede na c2dad~ de Sant'Ana
do
Livramento, Estado do
Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei .....
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vís-.
ta o que consta do Processo
.
n° 250.440-71 do Ministério da Educaçã-o e Cultura, decreta:
Art. 1.° É concedido reconhecimento
à Paculdadde de Educação
de
Bant'Ana do Livramento, com o cur00 de Pedagogia.
Licenciatura para
tormaçào de professores, mantic.; pela Associa....áo Santanense Pró-Ensino
Superior de Sant'Ana do Livramento.
com sede na cidade de Sant' Ana do
Livramento, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2 0 Este Decreto entrara em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro ,
Brasília, 25 de junho de Hi73;
da Independência e 85° da
152°
República.
EMÍLIO G. MtDIC!

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.393 JUNHO DE

DE

25 DE

1973

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Artes Industriais (licenciatura)
e Formação de Professores de díecipíinae especializadas para o Bnsino de 1" e 2° graus, da Faculdade
de Belas Artes de São Paulo, mantida pela FEBASP Sociedade Civil,
com sede na cidade de São paulo,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item In, da Constttuição, de
acordo com o artigo 47, da Lei .....
n'' 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 5342. de 9
de setembro de 1969, e tendo em vis-

ta o que consta do Processo

.

rr" 239.844-72 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcíonamento dos cursos de Artes Industriais (licenciatura) e Formação de
Professores de disciplinas especializadas para o ensino de L" e 2." graus,
da Faculdade de Belas Artes de São
Paulo, mantida pela FEBASP Sociedade Civil, com sede na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárro .
Brasília, 25 de junho de 19'i3;
152.0 da Independência e ~5.'" da

República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N°n. 394

DE 25 DE

JUNHO DE 1973
Autoriza o tuncumamenio do Curso
de Artes Industriais, Licenciatura
de LQ grau, na Facuuiaâe de Cieticzcs, da Fundação Educacional de
Bauru, com sede na cidade de Bauru, Estado de Stic Paulo.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o al'~
tígo 81, ítem lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei.
n" 5.540, de 28 de novembro de 196B,
alterado pelo Decreto-lei ns 342, de 9
de setembro de 1969, e tendo r-m vista o que consta do Processo
.
GM/BSB n'' 002.936-73 do Ministério
da- Educação e Cultura, decreta:
Art. Lo Fica autorizado o funcionamento do Curso de Artes Industriais, como Licenciatura de l° grau,
na Faculdade de Ciências, da Fundaç ã o Educacional de Bauru, com sede
na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo.

Art. ,2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlia, 25 de junho de 1973;
1520
da Independência e 85° da
Repúbüca..
EMÍLIO G. WDICI

Jarbas G. Passarznho

DECRETO N° 72.395
JUNHO

DE

~

DE 25 DE

1973

Autoriza o funcionamento áon cursos
de Ciências Contábeis, e ele Administração, na Faculdade de Ciências
Econômicas de São João da Boa
Vista, com sede na cidade ele São
João da Boa Vista, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere u artigo 81, item UI, da Constituíçâo, oe
acordo com o artigo 47, da Lei, . ..
11° 5.540; de 28 de novembro de 1968;
alterado pelo Decreto-lei n'' 342, ':.te 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
GM/BSB n- 002,635-73, do Minístédo da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Ciências Contáueís, e de _ Admmístraçâo, a serem
ministrados na Faculdade de Ciências
Econômicas de SãO João da Boa Vista, com sede na cidade de São João
da Boa Vista, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrârío .
Brasília, 25 de junho de 1973;
1520
da Independência e 85° da
Repúblíca .

G. MÉDICI
Jarbas G. Passartnho

EMÍLIO

DECRETO N° 72. 396

~

DE 25 DF

JUNHO DE 1973
Concede reconhecimento
elos cursos
de Pedagogia, Psicologia, Ciências
Sociais, Estudos Sociais e L..etras,
na Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, do Instituto de Ciências
«São Marcos", mantida pela Sociedade Civil de Educação "São MU1'~
coe", com sede na oaaae tle São
Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, ítem III, da Constituição de
acordo com o artigo 47, da Lei.: ...
nO 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842,:'112' S
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo
.
n« 265.527-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. lo E' concedido reconnecrmen"to dos cursos de Pedagogia, licencia
'Cura plena, com as
habilitações de
Administração, Supervisão, Inspeção
gscolar, Orientação Educacional e
Formação de Professor de 2° grau;
licenciatura de curta duração, «om as
habilitações de: Administração, Supervisão e Inspeção
Escolar de 1°
grau; Psicologia,
Licenciatura, Ba
charelado e- Fcrmaçao de Psicólogo,
Ciências Sociais; Estudos Sociais, de
curta duração e de duração plena.
'com habilitação em Magistério _ de
Educação Moral e Cívica; c Letras,
Licenciatura de l° ciclo; e Iícencíatura plena nas habilitações Port.usruêsInglês, português-Francês, na Faculdade de Ftloscfía, Ciências e Letras
"São Marcos". do Instituto de Ciências "São Marcos", mantida pela Sociedade Civil de Educação "São Mar··
cos", com sede na cidade de São
Paulo, gstado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vrgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de .1.973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72_397 JUNHO DE 1973

DE 25 DE

ApTOva alteração introduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ~ ELETROBRÁS.

o Presidente da República. usando
da atribuição .que lhe confere (J ar-tigo 81. ítem J.:Il, da Constituição,
e
nos termos do artigo 5°, "in fine", da
Lei n- 3.890-A, de 25 de abril de
t961. modificada pela Lei n- 4.400, de
:n de agosto de 1964, decreta:
Art. 1° Fica aprovada a alteraçao
rntroduaída no artigo 5°, dos Estatutos da Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAs, sccíedade de economia mista com sede em
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Brasília, e constituída na forma da
Lei n- 3 .890-A. de 25 de abril de 1961,
conforme deliberação de sua Assemtiléía Geral Extraordinária realizada
em 8 de maio de 1973, o qual passará
I:t. ter a seguinte redação:
..Art. 5° O capital social é ue
Cr$ 6.133 752.069,00 (seis bilhões,
cento e trinta e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e
sessenta e nove cruzeiros), dividido em 6.020.177.929 (seis bilhões.
vinte milhões. cento e setenta e
sete mil, novecentos e vinte e nover ações
ordinárias, fl.123. 657
move milhões, cento e vinte e
três mil, seiscentas e clnquenta e
sete) ações preferenciais - Classe "A" e 104.450.483 (cento ~
quatro milhões, quatrocentas <:
cinquenta mil, quatrocentas e oitenta e três) ações preferenciats
- Classe "B", no valor nominal
de Cr$ 1,00 «um cruzeiro) cada
uma.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de junho de 1973;
da Independência e 85° da
República.
l52"

EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 72.398 JUNHO DE 1973

DE

25

DE

Torna sem eteito aproveitamentos de
disponíveis do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal da
Rio de Janeiro e dá outras prOVidências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem IIl, da Constituição, e"
tendo em vista o disposto no artigo
67, e seu parágrafo único, da Lei ..
n'' 1.711, de 28 de outubro de ]952.
e o que consta dos processos
.
n.ss 2.279-73 e 2.305~73, do Departamento Administrativo do Pessoal CrviI (DASP), decreta:
Art. 1" Ficam sem efeito os aproveitamentos, do Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, efetuados pelo Decreto .
n" 70.940, de 7 de agosto de 1972, publicado no Diário Oficial de 8 seguinte, dos seguintes disponíveis:
a) Vera aant' Anna do Rego Barros,
em disponibilidade no cargo de Ef,-
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crtturárío,

Q.,adro

código AF-202.8-A.

do

de Pessoal do Instituto

do

DECRETO N." 72.399 JUNHO DE

DE

26 DE

1973

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado:
b) Sílvia Cordeiro, em dísponttnü-

Fixa alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados para a mercadoria que menciona.

dade no cargo de

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
4.0 do Decreto-lei n.s 1.199, de 27 de
dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 E' fixada a alíquota de
10 % (dez por cento) para a mercadoria classificada na subposíçâo ...•
85.19.08.00, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados, anexa ao regulamento aprovado pelo Decreto n. 70.162, de 18 de
fevereiro de 1972.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubtcaçâo, revogadas as dísposrções em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.

Escrevente~ Dat~16·

grafo, código AF-204.7, do Quadro de
Pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.

Art. 2° O Instituto de Prevldêncta
e Assistência dos Servidores do Es-

tado e o Ministério do Trabalho

e

Previdência

a

Social promoverão

imediata aposentadoria dos servidores mencionados no artigo

anterior.

visto terem sido julgados Incapazes

para o Serviço Público.

O

Art 3.9 Este Decreto entrará em vigor ria data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 25 de junho de 1973;
1520
da Independência e 850
da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 72.400 -

DE

26 DE J1JNHO DE 1973

Abre ao Tribunal Federal de I~€CU1'SOS o crédito suplementar de .... , ....•
Cr$ 550.000,00 para rejorço (it dotações consíçnacae no vigente Orçamenta.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituiç-ão, e da autorização contida no artigo 60
da Lei n'' 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 10 - Fica aberto ao Tribunal Federal de Recursos, o crédito suplementar no valor de Cr$ 550.00Q.OC (quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros).
para reforço de dotações orçamer.. tárias consignadas ao subanexo 0500, a
saber:
Cr$ 1,00
0500 0500.0106.2161
3.1,1.1
01
02
3.1.3.2
3.1.4.0
3.1.5.0

TRIBUN,~L

FEDERAL DE RECURSOS

- Processamento de Causas
- Pessoal Civil
- Vencimentos t'" Vantagens Fixas ...........•
- Despesas Variáveis
.
- Outros Serviços de Terceiros
.
- Encargos Diversos
.
- Despesas de Exercícios Anteriores
.

.
.

150.000
200.000
110.000
10.000
20.000
25.000
35.000

TOTAL .....•••••..•.........•.............

550.000

3.2.3.3 - Balárlo- Família . .
3.2.5.0 - Contrtbutções de Previdência Social
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Art 2" - O:; recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial <le dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 0500 e 2800, a saber:
Cr$ íGO
0500 - TRIBUNA·r, FEDERAL DE RECURSOS
PrOjeto -- 0500.0106.1120.005
50.000
4.1.4.0 -- Materta, Permanente
.
P.•-ttvidade
3.12.0
2800
2%2

---

0500.0106.2161
Materlaj de Consumo
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ
Recursos-sob Supervisão do Ministério do Pla-

nejamento f:: Coordenação Geral
Atividade -- 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Cont-ingência

.

TOTAL

90.000

410.000
550.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas as dtsposlçô es em contrário,
Brasília. 26 de junho de 1973; 1520 da Independência e 850 da República
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaut
Antô1l2o Deitím. Netto
Henrique Flanzer

DECRETO N° 720401 -

DE 26 DE JUNHO DE 1973

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Gabinete do Ministro. o crédUo Suplementar de Cr$ 1.800.000,00, para reforço de dotações consignadas no 'Vigente orçamento.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o aruso 81, item IIl. da Consrituíçâo, e da autorização contida no artigo 60
da Lei n'' 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 10 Fica abe-rto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do
Gabinete do Ministro, o crédito Suplementar no valor de Cr$ 1.800.000,00
(um milhão ~ citocentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentanes consignadas ao subanexo 2~. 00, a saber:
Cr$ 1,00
2200 _. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
2201 -- Gabinete do Ministro
PROGRAM~ DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
2201.1009.1087 - Desenvolvimento de Planos Especiais no Setor de Energia
4.1.2. O - Ser viços em Regime de Programação Especial _ . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.800.000

TOTAL

I. 800.000

DETALHAMENTO DO PROGRkMA DE TRABALHO A CONTA DE
RECURSOS VINCULADOS
Cr$ 1,00
2201.1009 1(i87 - Desenvclvímento de Planos Especiais no Setor
de Energia
. •. . . . . . . . . . . . . .. . . .
1.800.000
05 -

Imposto Unico sobre Energia Etetrtca

1.800.000

TOTAL.

1.800.000
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Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento e-o suba.nexo 2'2.00, a saber:
Cr$ 1,00

MINISTSRIO DAS MINAS E ENERGIA
Secretaria-Geral

2200 2202 -

PROGRkMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
Projeto 3.1.3.2 -

2202.1002.1084
Outros Serviços de Terceiros

0.0

TOTAL

1.800.000
1. 800 .000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO A CONTA DE
RECURSOS VINCULADOS
Cr$ 1,00
Projeto - 2202.1002.1084
1.800.000

05 -

Imposto único sobre Energia Elétrica

.

TOTAL

1. 800.000
1.800.000

Art. 3-' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dís posícõei, em contrario.
Brasfha,

2,

de junho de 1973; 1520 da Independência e 85" da República

EMÍLIO G.

MÊDICI

Antônio Delfim Netto
Benjamim Mário Baptista
li enrtque Ji'lanzer

DECRETO N° 72.4U2 -

DE

26 DE JUNHO DE 1973

Abre ao Ministério da Justiça, em favor da Procuradoria Geral da Justiça
Militar. o credito suplementar de Cr$ 100.000,00, para reforço de dotaçâo
consignada,
no
xigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, j,t Ccnsí.lturçàc, e da autorização contida no artigo 6° da
Lei n'' 5.847 de I) de dezembro de 1972 decreta:
Art. I'' Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor da Procuradoria Geral da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor de
.
Cr$ 100.000,00 (cem mu cruzeircs) para reforço de dotação orçamentárta
consignada ao subanexo aü.on, a saber:
20.00 -

MINISTIlRIO DA JUSTIÇA

20.05 -

Procuradoria Geral da Justiça Militar
Modernização cos Serviços Técnicos e Administrativos

2001),0104.1120 005 -

Reequipamentc

4.1.4.1 -~ Material Permanente
100.000
Art. 2° Os recursos necessárfos a execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de cotações crcamentárías consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 20.00, a saber:

crs

20.00 20.05 -

1,00

MINISTIlRIO I'A JUSTIÇA
Procuradoria Geral .da Justiça Militar
2COS.C104.1120.0G5

Projeto 3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
4.1.3.0 - Equipamentos f' Instalações
Atividade - 2005,0104.2062.001.
3.1.4.0 - ,E'lcarglis Diversos
TOTAL. •

., .....•.• , ...• ,

,

.
.

80.000
10.000

.

10.000

.

100.000
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Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 26 de junho de 1973; 1520 da Independência e 85° da República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Bueaut
Antõnio Dethm Netto
Henrique Fumeer

DECRETO N° 72.403 -

DE 26 DE

JUNHO

DE 1973

Retifica o Decreto n" 72.326. de 31 de maio de 1973, que abre CU) Ministério
dos Transportes - Eniidaâes Supervisionadas, em favor do Deportamenta Nacional de Estraclas de Rodagem, o crédito suplementar de

crs

695.350.000.00.

o Presidente na República, usando da atribuição que lhe confere o
artígn 81, item lU, da Constituição, decreta:

Art. 1~ Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 10 do Decreto número
72.326, de 31 de maio de 1973, que abre ao Ministério dos Transportes -

Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o c-édito st-plementar no valor de Cr$ 695.350.000,00
(seiscentos e noventa p, cinco milhões, trezentos e cinqüenta mil cruzeiros),
no que :;e refere ao Detalhamento do Programa de Trabalho à Conta de
Recursos Vinculados:
Onde se lê:

c-s -1,OU

6704.1604.1016 -

Segurança do 'I'ráfego Rodoviário

.

11.500.000

04 -- Imposto único sobre Lubrificantes e Com-

Leia-se:
6704.1604.1016 -

bustíveís Líquidos. e Gasosos

.

11.500.000

Segurança do 'I'r átego Rodoviário

.

11. ;00.000

11.500.000
11 - Tay.Ol.Rcdoviãria única
A,rt. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1973; 1520 da Independência e 850 da República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Antônio Delfim ueuo
Mário David Aruireaeea
Henrique rumeer

DECRETO N° ';'2.404 -

DE 26 DE

JUNHO

DE 1973

Abre ao Ministéri:J do Exercito. o crédito suplementar de Cr$ 546.100,00,
para reforço ele dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando dá atribuição que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 65'
da Lei n- 5.847 de ti de dezembro de 1972 decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério do Exército, o crédito suplementar no
valor de ors 546 .100,0.0 (qulnhento' e quarenta e seis mil e cem cruzeiros),
para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 16.00, a saber:
16.00 -

.
MINISTI:RIC' DO EXt!:RCITO

16.01 -

Ministério ":0 Exército

1601.0805.1178 - Centro de Prccessamentc de Dados
008 -- Implantação
4.1. 3. O - - Equipamentos e Instalações

Crg 1,00

.

546.100
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Art. 2° Os recursos necessátk b à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no Vigente Orçamento
ao subanexo 16.00, a saber:

Cr$ 1,00

16.00 16.01 -

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
Ministério do Exercito
Projeto - 1601. OS05 .1178. Ü08
3.1.3.2 - Our-os Servíçcs de Terceiros ..•.........

546.100

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposíçôes em ccnzrárto.
Brasilia,26 de junho de 1973; 152<' da Independência e 85° da República.
EMíLIO G. MEDICI

orumac Geisel
A ntónw õecnni Netto
Henrique Fíaneer
DECRETO N9 72.405 -

DE

26 DE JUNHO DE 1973

Abre ao Ministério da Aet oruuctica, o crédito suplementar de
.
C"~ 24.198.352,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da Reoubcca. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, ela Constituição, e da autorização contida no artigo 6.° da
Lei n.s 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Mrmsterío da Aeronáutica, o crédito suplementar
no valor de crs 24.198 352,01) rvinte e quatro milhões, cento e noventa e cito
mil, trezentos e cinqüenta e dois cruzeiros), para reforço de dotações crçamentárias consignadas ao subanexo 12.00, a saber:
':2.00 -

Cr$

MINIS'Il!:RIO DA AERONAUTICA

Q€, Órgãos de Pesquisa Oientírica e Tecnológica.
3.1.2.0 ~ Materlr I de C":l)SUmO
.
3.1_3.<l - Outros Serviços de Terceiros
.
1200.0807. ~DÚ4: - Ocortlenaçao e Manutenção
de Serviços
'r.ecnlcos 0 Acmínístratívos
3.1.-5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
1200. J807. 1. 142 - Ampliação e Melhoramento dos Meios Aéreos
004- Equipamentos
01
Aqulsíçào de Aeronaves e Equipamentos no
Mercado Lrterno
3.1.2.0 - Material d e Consume
.
1200.0807. ~383 - Direçê,o e Coordenação de Pesquisa e Desenvolvimento
3.1. 2. O --- Ma teria! de Consumo
.
3.1.~.2
O'1t.:·(,~ Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 -. Equrparuentos e Instalações
.
1200.01)06.224'> _ .. Puncionamento do Instituto Tecnológico da

1,00

1200.11402.1.131- Monernlzação

4-

Aeronéutíca -

100.000
JOO.OOO

700,000

200,000
-102.000
660.000

30.000

ITA

3.1.2.0 -Material de Cc.naumo
4.1.4.0 - Matertal Permanente
1200.1505.1003 - Rede- Hospitalar e Postos de Saúde
005 - Reequipamento

.
.

200.COO
250,000

4.1.3.0 -- Equipamentos <: Instalações ......•...........
4.1.4.0 - Material Pe ..manente
.
JOO .1.601 2333 - Direção e Coordenação do Sistema Aeroviário
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.

57P.liOO
1376 000

01 -

Unidades Hospitalares

200.000
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Aeroportos

1200.1607.1001 -

(a,I -

Ccnstrução e Instalação
[,2 ~ Aeroporto Internacional do Galeão
3.:i..3.2 __ Outros Serviços de Terceiros
.
3.~;.4.1 _. JUIOS da Dívida Pública
02 -- Fundada E;;:Lf'rr·."l ................•...........
1.3.1.1 - .é n.c rtazação da Dívida Pública
02 _. Fundada ':E:xtema. .
.
1200.16:)7.:;;'353 - Manutenção e Funcionamento da Rede Aeroo

3.:\77,610

12.234.5úO
532.6bO

por tuárfa

3.1.2.0 ~ Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviço.", de Terceiros
.
1200 1G09. 2360 - Seleção e Controle do Pessoal da Aeronáutica
Civil
4.1.:.0 - Obras Públicas
.
1200.1609 .1191 - Sondagens Aetclógicas
3.1.2.0 ~ Materfa: de Consumo .'
.
3.1.3.2
Outros Serviços de Terceiros
.
4.1..3.0 - Equípamentcs e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
TOTAL

220.rco
2.550.COO

4Cü.(lOO

14 549
11':1 .496
i;GO 182

L5.3E.:5
24 Ua.:::52

Art. 2.0 Os recursos necessártce, à execução deste Decreto decorreruo de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Ore amente CI. subanexo 12.0.1 a saber

c-s t.oo
12.ll)
Projeto
4.1.3.0
Projeto
4.1.:3.0

- MiNISTÚ:Rlú DA AERONAUTICA
_ .. 1200.0402 1~31
~

490.000

-

200.(,ÜO

Equipamentos e Instalações
1200.0807.1142.00401
Equipamentos e Instalações.........
Ativídade '-.. 1200.0807. ;1.021
3.1.:3.] - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade ~ 1200.080'/.2322
3.1. 3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
Atividada - 1200.0807.2383
3.1.4.0 -

300. roa
Iüu. COO
742.COO

Encargos L;VP':"SOf;

Atividade ~ 1200.0906.2246
41..3.0 -- E(l1'~pQr:Je}ltM f' tostatacões
Projeto -- 1200.1210.1090.00801
4.1.2. O ~ SC''''ltÇI)S em Regime de Programação Especial
.... ................ ..... ..... ........
Atividade ~ 1200.1505.20W
3.1.3.1 -- Remuneraçâr ele Serviços Pessoais.. ..... ....
3.1.4 O -- Encarr-os Diversos. •••... ••..•... ••. .•.. .•....
Atividade - 1200.1601.2333
3.1.J.l .- Rerm.neraçâo ele Serviços Pessoais
Atividade -- 1200.1603.2013.003
1 1 3.1 - Rcmuncrt-câo de Serviços Pessoais.
Projeto -- 1200.1607.1001.00102
4.1.1.0 - Obras Públicas ............................•.
Atividade -- 1200.1607.2353
3.1.4.0 _. Encargos Diversos ....•................••....

450.000

3150.000
3;:n.OOO
1

~;-1fi.OOO

lJa.(lCO

60.000

16.195.7fW
1.970.000

Projeto -- 12CO .160!L 1191

3.1.4.0 -- Encargos Diversos

....•.•..••..

394.592
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Atividade -

3.1. 3.1 -

1200.1609.2357

Remuneração de Serviços Pessoais

.

100.000

Atividade 3.1.2.0 -

1200.1609.2359
~\'!ater~aJ de Consumo

.

800. (:00

Ativídado -

12QG,160!:l.2360

M .iteríaj dr- Consumo ...................•..•
Encargos Diversos
.

100.OGO
300.C!OO

3.1. 2. O 3.1.4.0 -

TOTAL

S4.198.~52

Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasílln. 26 de junho de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da Renúbllca.
EMÍLl0 G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe IVlacédo
Henrique F7r«'~''''~

DECRETO

RO 72 .406, DE
JUNHO DE 1973

26'

-----

DE:

Prorroga o prazo para a execução dos
serviços concernentes aos registros
públicos regulados pelo Decreto-lei
n/' 1.000, de 21 de outubro de 1969.

o Presidente da 'República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, 1-;-ereta:
Art. 1.0 Fica prorrogado até '31 de
dezembro de 1973 o prazo para execução dos serviços concernentes aos
registros públicos, regulados pelo Dt:ereto-lei n.s 1.000, de 21 de outubro
de 1969.

Art. 2.° Durante o prazo a que 3~
refere o artigo antecedente, a execução dos serviços concernentes aos
registros públicos obedecerá ao disposto na Lei 4.827, de7 de fevereiro
de 1924, e seu regulamento baixa-to
pelo Decreto número 4.857, de 9 de
novembro de 1939, e demais disposições em vigor na data deste Decrete).
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r-evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 72.407 JUNHO DE 1973

DE

26

DE

Aprova o Regulamento do Departamento de Engenharia e Comunicações, do Ministério do Exército, e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
tt.em IIl, do Artigo 81, da Constituição, e de acordo com o artigo 46, do
Decreto-lei n? 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento do Departamento de Engenharia e Comunicações. do Ministério do
Exército, que com este baixa.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de junho de 1973;
152° da Independência e 85° da
Repúblíca .

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO
DO
DEPARTA·
MENTO DE ENGENHARIA E
COMUNICAÇÕES
(R -

155)

CAPíTULO I

Do Departamento e suas Finalidades
Art. 1.0 O Departamento de Engenharia e Comunicações (DEC) é um
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Orgão de Direção Setorial incumbido de realizar o planejamento, a orí
entação, o controle e a coordenação
das atividades e programas relativos
a obras, patrimônio imobiliário, cartografia e comunicações.
Art. 2.0 Para o cumprimento de suas
finalidades, compete ao DEC:
1) Planejar, orientar,
controlar e
coordenar as atividades e programas
relacionados com:
a) construção de quartéis,
instarações e edificios destinados ao Ministério do Exército;
b) execução de instalações e obras
decorrentes ue convênos com ouítros
órgãos da Administração Federal;
C) obtenção, tombamento, destinação, permuta, cessão e alienação de
bens imóveis;
d) elaboração de documentos cartográfícos de interesse do Ministério
do Exército ou de outros órgãos estataís e paraestatais, mediante convênios;
e) suprimento e manutenção do
material de comunicações;
f) funcionamento das redes admtnistrativas e estratégicas de comumcacôes:
2) Planejar, orientar, coordenar e:
controlar as atividades setoriais relaUvas a Pesquisa e Desenvolvimento,
Organização e Métodos, Planejamento AdministratiVO, Programação e Orçamentaçâo, Administração Ftnanceí..
ra, Contabilidade e Auditoria;
3)
Expedir diretrizes, ínstruções,
normas, planos e programas relativos
execução das atividades que lhe são
pertinentes, com base na política fixada pelo Ministro do Exército e nas
diretrizes gerais do Estado-Maior co
Exército;
4) Planejar e dirigir as atlvídades de
mobilização que lhe forem atribuidas;
5) Realizar as licitações e aqulstçôes pertinentes ao material E aos
serviços necessários ao cumprimento
de suas atividades;
6) Propor ao EME as medidas que
visem a aprimorar as diretrizes gerais e a aperfeiçoar a legislação e a.
política de interesse do DEC;
7) Promover estudos, análises e pesquisas, tendo em vista o aprimoramento e racionalização de suas atdà

vídades ,

CAPÍTULO II

Da Organização Geral

Art. 30 O DEC compreende:
1) Chefia;
2) Diretorias.
Art. 40 A Chefia compreende:
1) Chefe,
2) Vice-Chefe;
3) Gabinete;
4) Assessoria;
5) Divisão Administrativa.
Art. 5.0 As Diretorias denominam-

Se:
1) Diretoria de Obras Míütares .• _
(DOM);

2) Diretoria de Obras de Cooperação (DOC);
3) Diretoria de Patrimônio (D Ptrj :
4) Diretoria de Serviço Geográfico
(DSGJ;

Diretoria de Comunicação (D

5)

Com) .
CAPÍTULO II!

Das Atribuições da Chefia

Art. 60 O Chefe do Departamento
de Engenharia e Comunicações é o
responsável perante o Ministro pelo
cumprimento das finalidades LIa Departamento.
Art. 70 Ao Chefe do DEC comuete:
1) dirigir as atividades do Denartamento;
2) praticar os atos admínlstrattvos
que lhe forem atribuídos pela Iegtsração em vigor;
3) orientar, coordenar e controlar
as atividades das Diretorias subordinadas, para assegurar o cumprimento
dos objetivos do Departamento;
4) celebrar convênios, contratos e
ajustes, quando autorizado pelo Ministro do Exército, com organizações
públicas ou privadas, visando à execução das atividades de eompetênoía do DEC;
5) "exercer ou delegar competência
para o exercício das funções de Agente Diretor;
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6) sugerir medidas que propiciem a
implantação, no pais, de uma infraestrutura industrial civil, visando à
produção de equipamentos e materiais
de interesse e alçada do Departa-

mento.
Art. 8" Ao Vice-Chefe compete:

1) dirigir os trabalhos de "rotina do
Departamento e das Diretorias subordinadas, na
forma determinada
pelo Chefe do Departamento;
d) despachar, conforme delegar o
Chefe do Departamento, a correspon-

dência externa referente a assuntos
de rotina;
3) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos ou delegados pelo Chefe do Departamento;
4) manter-se informado sobre osassuntos doutrinários, normativos e
de política
administrativa a serem
submetidos ao
Chefe do Departa-

mento pelos Diretores, opinando quando especialmente solicitado por aquela autoridade;
5) secundar o Chefe do Departamento nas atividades de controle;
6) substituir o Chefe do Departamento nos seus afastamentos.
Art. 9° Ao Gabinete compete:
1) tratar dos
assuntos referentes
ao pessoal civil e militar, informações, segurança e
relações públicas
da Chefia do Departamento e das
Diretorias subordinadas;
2) assegurar o apoio em pessoal ao
Chefe, Vice-Chefe, Assessoria e Divisão Administrativa;
3) executar os serviços de expediente, protocolo e arquivo para aChe·
fia do Departamento.
Art. 10, A Assessoria compete assistir o Chefe do Departamneto nas
atividades de controle, nos estudos eelaboração de diretrizes, planos, ínstruções e normas de interesse geral
do Departamneto, particularmente nos
assuntos referentes à Politica Seter-tal para o Departamento e J eractcnados com
Pesquisa e Desenvolvimenta, Organização e Métodos, Planejamento Administrativo, Programação e Orçamentaçâo. Administração
Financeira, Contabilidade e Auditoria,
bem como na elaboração de convênios, contratos e ajustes.

Art. 11. A Divisão Admíntstratíva
compete:
1) apoiar a Chefia do Departamento e as Díretorías no tocante a material, finanças, transporte, aurovisíonamento e serviços gerais;
2) realizar aquisições e prestações
de serviços necessários à execução
das atividades-meio e atividades-fim
da Chefia do Departamento e das
Diretorias subordinadas;
3) realizar a movimentação e CQn~
tabilização dos recursos Iínanceíroa
geridos pelo Departamento ,
CAPíTULO IV

Das Atribuições. das Diretorias

Art. 12. A Diretoria de Ob:3S Militares incumbe-se dos estudos, projetos, programas e demais atívldaôea
relacionadas com a construção, ampliação, melhoramento, adaptação,
restauração e demolição de quartéis,
instalações ou edifícios de qualquer
natureza, no âmbito do Ministério do
Exército.
Art. 13. A Diretoria de Obras e
Cooperação incumbe-se dos estudos,
projetos, programas e demais atividades relacionadas com a execução de
obras e instalações realizadas pelo
Ministério do Exército em convênio
com outros órgãos da Administração
Federal.
Art. 14. A Diretoria de Patrimônio
incumbe-se dos estudos, projetos, programas e demais atividades relacíonadas com a obtenção, tombamento,
destinação, permuta, cessão e rclienaç ã o de bens
imóveis sob a jurisdição
do Ministério do Exército ou Que interfiram com os interesses deste.
Art, 15 A Diretoria de Serviço
Geográfico' incumbe-se dos estudos,
projetos, programas e demais atividades relacionadas com cartografia
do Ministério do Exército.
Art. 16. A Díretoría de Comunicações incumbe-se dos estudos, projetos, programas e demais atividades
relacionadas com a obtenção, produção, manutenção e distribuição dos
equipamentos e suprimentos el.e comunicações, bem como da ínstalaçâc,
exploração e segurança das redes
administrativas e estratégicas de ccmunicações. - Orlando Geisel.

A'IOS DO PODER EXECU'IIVO
DECRETO N" 72.408
DE 26 DE
JUNHO DE 1973
Revoga disposições sobre concessão de
licenças a militares do Exército.

o Presidente da República, ueanda atribuição que lhe confere o
item IH, do artigo 81, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fina revogado o Decreto ..
n" 44.242, de 4 de agosto de 1958, que
regula a concessão de licenças a mili tares do Exército.
QO

Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 26 de Junho de 1973;
da Independência e 85" ca
República.
152'"

EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N.o 72.409 JUNHO DE 1973

DE 26 DE

Cria uma Divisão Administrativa na.
Chefia do Departamento de Engenharia e Comunicações, do 'Ministério do Exército.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, ítem IH, da Constituição,
e de acordo com o artigo 46, 0.0 Deereto-lei n- .200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica acrescida uma Divisão
Administrativa na Chefia do Departamento de Engenharia e Comunicações, reorganizado pelo Decreto número 68.275, de 19 de fevereiro de 1971.
Art. 2.° O Ministro do Exército
expedirá os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 26 de junho de 1973;
152.° da Independência. e 85.° da
República.
EMíLIO G. MHnICI
Orlando Geisel

DECRETO N° 72.410 JuNHO DE 1973
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DE 27 DE

Extingue as Delegacias Fiscais do
Tesouro Nacional, cria as Delegacias Estaduais do Ministério da
eetuia e dá outras providências.

ra-

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item V, da Constituição, decreta;
Art. 1° Ficam extintas as Delegacias Fiscais do 'resouro Nacional nos
Estados.
Art. 2° Ficam criadas na estrutura.
básica do Ministério da Fazenda as
Delegacias Estaduais do Ministério da
Fazenda, diretamente subordinadas ao
Ministro de Estado.
§ 1'" O Ministro da Fazenda poderá
delegar ao secretário-Geral a supervisão das Delegacias Estaduais.
§ 20 Ficam as Delegacias Estaduais
agrupadas em duas classes "A" e
"B" de conformidade com o anexo.
Art. 30 As Delegacias Estaduais são
unidades administrativas regionais de
Planejamento e Orçamento.
Parágrafo único. Além das abrfbuíções a que se refere o "caput" deste
artigo, as Delegacias Estaduais desempenharão, por delegação, atribuições do Departamento de Pessoal e
do Departamento de Administração,
bem como prestarão serviços de assretêncía técnica aos Estados e MunicipIOS. no âmbito do Ministério da Fazenda.
Art. 4° As Delegacias EstaduaIS, a
critério do Ministério da Fazenda, terão as seguintes estruturas centrars:
1) I - Gabinete
II - Assessoria
IH - Serviço de Planos e Orçamento
IV - Serviço de Pessoal
V - Serviço de Admínistraçãe
2) I Gabinete
II - Assessoria
IH - Serviço de Planos e Orçamento
IV - Serviços Gerais
Art. 5° Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a suprimir Divisões; Setores, Serviços, Seções e Turmas das
'demais Unidades e Subunidades Ad-
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ministrativas regionais do Ministério
da Fazenda 'à medida que suas atl"
vídades forem absorvidas pelas funções correspondentes das Delegacias
Estaduais.
Parágrafo único. O acervo de ma...
terial e o pessoal dos órgãos suprtmidos serão transferidos às Delegaeras Estaduais.
Art. 6" Os ocupantes dos Cargos
em Comissão e das Funções Gratíttcadas das Delegacias Estaduais do
Ministério da Fazenda serão submetidos ao Regime de Tempo Integral a
Dedicação Exclusiva de 40 (quarenta,
horas semanais de trabalho. em dote
turnos corridos observada a regulamentação própria.

Art. 7° O Ministro da Fazenda expedírà no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data da publícação deste decreto, os atos necessários à execução do disposto no presente Decreto, observado o Decreto
n- 68.885. de 6 de julho de 1971, permanecendo em vigor, até então, as
atuais estruturas e atribuições das
Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Fica o Ministro
da Fazenda autorizado a constituir
um Grupo-Tarefa, pelo prazo de 90
(noventa) dias, para a elaboração do
Regimento Padrão das Delegacias Bstaduais do Ministério da Fazenda.
Art. 8° As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Orça.mento do Ministério da Fazenda; ,
Art. 90 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições. em contrário.
Brasilia, 27 de junho de 1973,
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

o anexo mencionado -no art. 29
foi publicado no D. O. de 28-6-73.
DECRETO N° 72.411 JUNHo DE 1973

DE

27

DE

Altera o Decreto no 70.951, de 9 de
agosto de 1972.

O Presidente da República, usando
da a.tríbuíçâo que lhe confere o ar ti-

go 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
22, da Lei n- 5.768, de 20.12.1971, decreta:
Art. lo O artigo 2", parágrafo único, artigo 21, artigo 24, § 2°, artigo
32, artigo 40, artigo 48, e artigo 79,
do Decreto ns 70.951 de 9 de agosto
de 1972, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 20 • • •
Parágrafo único. A autorização
poderá ser concedida pelo Minis-tro da Fazenda, a título precário
e por prazo não superior a dcze
(12) meses,
instruído o pedido
com os documentos que a Secretaria da Receita Federal '50 Ministério da Fazenda julgar ne·
cessáríos à comprovação das condições do requerente e ao exame
e análise da operação objeto do
pedido. "

"Art. 21. Respeitado o limite
estabelecido no artigo 3°, e sem
dispensa da Taxa de Dístrlbuíção
de PrêmIOS, o Ministro da Fazenda poderá autorizar a rea.nzação
de propaganda com distribuição
gratuita de prêmios víncutada a
sorteio diretamente realtzad., por
pessoa jurídica de direito público."
"Artigo 24 .,.
fi 2 0 A Secretaria da Receita
Federal' do Ministério da Fazenda poderá admitir a distribuição
do vale brinde por outra forma,
bem como
estabelecer critério:'!
que assegurem ao processo ãe distribuição dependência exclusiva
do acaso".
"Art. 32. A autorização poderá
ser concedida pelo Ministro da
Fazenda, Instruido o pedido com
os documentos que a Secretaria
da Receita Federal do Mlmstério
da Fazenda Julgar necessários à
comprovação da
capacidade financeira, econômica e gerencial
do requerente e ao exame e análise
da viabilidade da operação.'·
"Art. 40. O Ministro da Fazenda poderá autorizar, na forma
deste Regulamento e dos atos
que o complementarem, a constituição e o funcionamento de
consórcios, fundos mútuos ou Ior-
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mas associativas assemelhadas,
que objetivem a coleta de poupanças destinadas a propiciar a
aquisição de bens móveis duráveis. por meio
de autofínancíamenta. "
"Art. 48. O Ministro da Fasenda poderá
conceder autorização
para a venda ou
promessa da
venda de mercadorias a varejo,
mediante oferta pública e
com
recebimento
antecipado, parcial
ou total. do respectivo preço, a sociedades comerciais que provem
ter capital, totalmente íntegralízado igual ou
superior a cinco
mil (5.aOO) vezes o salário mínímo do local em que estiver situado seu estabelecimento principal. ..
"Art. 79. O Ministro da Fazenda poderá delegar competência ao Secretário da Receita filedera} para autorizar as operações
previstas neste Regulamento. "
Art. 21' Fica acrescentado o artigo
80 ao Decreto n" 70.951, de 9 de agosto de 1972, com a redação do artigo
79 vigente até esta data.
Art. 3" Este Decreto entrará
em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasilia,
27 de junho de 1973;
152" da
Independência e 85" da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N," 72.412
DE 27 DE
JUNHO DE 1973
Concede à Companhia de Mineração
São Lourenço o direito de íaoror
cassiterita, no Município de Porto
Velho, Território Federal de Rondônia.

O presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição; nos termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967.
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Companhia de Mineração São Lourenço
concessão para lavrar casstteríta em
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terrenos devolutos, no lugar denominado São Lourenço, Distrito e Murricíplo de Porto Velho, Território Federal de Rondônia, numa área.' de
quatrocentos e sessenta e nove hectares e vinte ares (469,20ha.), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a cinqüenta metros
(50m), no rumo verdadeiro sul (8), do
marco número quatro t n." IV, do
Decreto de Lavra número cinqüenta
e dois mil novecentos e vinte ç três
(52.923), publicado no Diário Ofidal
da União de vinte e seis (26) de novembro de mil novecentos e sessenta
e três (1963), e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: setscentos
metros (600 mj , sul (8); cinqüenta
metros (50m), leste (E); seiscentos
metros (600ml, sul (S); setecentos metros (6aam), oeste (W); cinqüenta
metros tõüm) , sul (8); seiscentos metros C6DOm), oeste (W); cinqüenta metros (50m), sul (8); seiscentos metros
(600 mi. oeste
(W);
cínquenta
metros
(50 m ), sul (S);
seiscenots metros (600m), oeste ('W);
cinqüenta metros (50m), sul (8); seiscentos metros (6DOm), oeste (W);
cinqüenta metros (50m), sul (8); seiscentos metros (600m), oeste (W); cínquente metros (50m), sul (S); trezentos e dez metros (310m), oeste (W)',
seiscentos metros C600m), norte (N);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
seiscentos metros (6GOm), norte (N);
trezentos e sessenta metroa xSôüm) ,
leste (E); cinqüenta metros (50m),
norte (N); seiscentos metros (60Um),
leste (E); cinqüenta metros (50m),
norte (N); seiscentos metros (600m),
leste (E); cinqüenta metros (50m),
norte (N); seiscentos metros (600m),
leste (E); cinqüenta metros (SOm),
norte (N); seiscentos metros (6ÚOm)
leste (E); cinqüenta metros (50m).
norte (N); seiscentos metros (600m),
leste (E); cinqüenta metros (50m"
norte (N); quinhentos e cinqüenta
metros (550m), leste (E). Esta con.
cessao
outorgada mediante aa condíções constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e -51, do Código de Mtneração, além de outras consta-ntes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único, Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
51,726, de 19 de fevereiro de 1963, 6.
é
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da Resolução n." 3. de 30 de ebrll de
1965, da Comissão Nacional de l.:!:nergi8,

Nuclear.

29 O concessionário
fica
obrigado a recolher aos cofres oúbllcos, na forma da Lei, os tributos devtdos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.v 1.033, de 21

Art.

de outubro de 1969.

Art. 3" Se o .concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, ão co,
digo de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo 6
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será t .r anscrlto no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
(DNPM-1140-61) .
Brasília, 27 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° J.a
República.
EMfLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO

N.o 72.413 JUNHO DE 19':3

DE

27

DE

:Concede à Companhia de Mineraçáo
São Lourenço o direito de ioorar
cassiterita no Município de Porto
Velho. Território Federal de Rondônia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição, nos
termos do Decreto.Ieí n,« 227 de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí
11.0 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0. Fica outorgada à Companhia de Mineração São Lourenço a
concessão para lavrar cassiterita em
terrenos devotutos no lugar denomt..
nado São Lourenço; Distrito e Muníctpío de Porto Velho! Território

EXECUTIVO

Federal de Rondônia, numa área de
quatrocentos e sessenta e nove hec ...
tares e vinte ares (469.20 ha. I, delimitada por um poügono Irregular,
que tem um vértice a cínquenta metros (SOm), no rumo verdadeiro de
oitenta e cinco graus vinte e um mí..
nutos sudoeste (8S021' SW), do marco n.? IV do Decreto de Lavra nú ..
mero cínquenta e dois mil novecentos e vinte e três (S2.923). publicado
no Diário Oficial da União de vinte
e seis (26) de novembro de mil novecentos e sessenta e três (1963), e
os lados a partir desse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumos ver ..
dadeíros: seiscentos metros (600m).
oeste (W); cínquenta metros (SOm) ~
sul (8); seiscentos metros (600m),
oeste (W); ctnquenta metros (5Om),
sul (8); seiscentos metros (600m),
oeste (W); cinquenta metros (50m),
sul (8); seiscentos metros (600m).
oeste (W); cínquenta metros (50m) ,
sul (8); seiscentos metros (600m).
oeste (W); cínquenta metros (50m),
sul (8); seiscentos metros (600m),
oeste (W); cínquenta metros (SOm),
sul (8); trezentos e dez metros (310
nu. oeste (W); seiscentos metros
(600m), norte (N); cínquenta metros (SOm), oeste (W) ; seiscentos
metros (600m), norte (N); trezentos
e sessenta metros (360m), leste (E);
cínquenta metros (SOm), norte CN);
seiscentos metros (600m). leste (E);
cínquente metros (SOm). norte (N);
seiscentos metros (600m), leste (E);
cínquenta metros (50m), norte CN)'
seiscentos metros (60Om), leste (E);
cínquenta metros (SOm), norte (N)'
seiscentos metros (600m), leste (E);
cínquente metros (SOm), norte (N)'
seiscentos metros (600m), leste (E);
cínquenta metros (SOm), norte (N);
quinhentos e ctnquenta metros (550
m) ,
leste (E) ; seiscentos metros
(600m), sul (8); cínquenta metros
(50 m) , leste (E); seiscentos metros
(600m), sul (8). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Minera..
çâo, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Unico. Esta concessão
fica sujeita às estlpulaçôes do Regulamento aprovado pelo D'i,:'":reto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n." 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
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Art. 2.° O concesstonarto fica obrigado a recolher aos cofres públicos 05
tributos devidos a União, em cumprimento do disposto no .Decreto-Ieí
n.v 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de. Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas ás servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C Registro
dos Decretos de Lavra, do Departa;
menta Nacional da Produção Mineral.
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

1.145.61).

Brastlía, 27 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO NQ 72.414

DE

27 DE

JUNHO DE 1973

COncede a caioareo Bonança Lida. o
Dtreitc de lavrar dolomito no Município de lpeúna, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 19 Fica. outorgada a Calcareo
Bonança. Ltda concessão para lavrar
dolomíto em terrenos de propriedade
de Antônio Viana, Orídes Viana. Aristides Víana e Alzira Viana no lugar
denominado Bairro das caíeíras, Di:5trito e Município de Ipeúna, Estado
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de São Paulo, numa área de quarenta
e seis hectares e oitenta e cinco ares
(46,85ha), delimitada por um pol1gono
irregular, que tem um vértice na confluência do Rio Passa Cinco com 6
Córrego Barreiro e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: cento e trinta metros (130m>, oeste (W); duzentos e sessenta e dois metros e cínqüenta centímetros (262,50m) norte
(N); cento e trinta e cinco metros
(l35m), oeste (W;; 'oitenta e três metros e cinqüenta centímetros (83,50m),
norte (N); cento e trinta e sete metros e cinqüenta centímetros (137,50m)
oeste (W); setenta metros (70m) norte (N); quatrocentos e trinta e cinco
metros (435m), oeste (W); quatro.
centos e cinqüenta e sete metros ....
(457m), norte (N); oitocentos e trlnta e sete metros e cinqüenta centímetros (837,50m), leste (E); oíbocentos e setenta e três metros (837m).
sul (8). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estípulaçôes do Regu·
lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de reve-eíro de 1963e da Resolução nv 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 O
concessionário
üce
obrigado a recolher aos cofres públ1·
cos os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decretolei no 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário. não
cumprir qualquer das obrtgações qUB
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66, do C6~
digo de Mineração.
Art. 49 AJj propriedades vlzlnhaa
estão sujeitas às servidões de -5(}Io e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra te-.
rá por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C -- Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do MInistério das Minas e Energia.
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Art. 6Q Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-818. 096-68).

Brasília, 27 de Junho de 1973;
1529 da Independência e 115Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

---

DECRETO N.O 72.415 -

DE

27

D~

JUNHo DE 19':'3

Concede à Indústria de Refrigerantes
Real Lida. o direito de lavrar agua
potável de mesa no MuniCípio de
Domingos Martins, Estado do Espi,..

rito Santo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art •.
go 81. item IH, da Constituição, n05
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de. 1967 (Código de Mí-

neraçao) , alterado

pelo

Decreto-teí

n,v 318, de 14 de março de :'967, de-

creta:

Art.

10 Fica outorgada à Indús-

tria de Refrigerantes Real Ltda.
concessão para lavrar água potável de
mesa em terrenos de sua propriedade
·e de Arlindo Espíndula e Euvídío de
Deus, no lugar denominado Estrada
do Galo, Distrito e MuniclplC de
Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, numa área de noventa e
três ares e vinte e nove centrares
(0,9329ha.), delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice
a seis metros (6 m) , no rum., vet dadeíro de quarenta e três graus trinta minutos sudeste (43°30'SE), do
canto sul (S) do galpão da Indústria
de Refrigerantes Real Ltda.. e os lados a partir desse Vértice, os segum,
tes comprimentos e rumos verdadeiros: doze metros (Iâm) , sul (S); vinte e um metros (21m), oeste (W);
quatorze metros e cínquenta centíme.,
tros (14,50m), sul (S); setenta e
quatro metros e cinquenta centímetros (74,50m), oeste (W); setenta e
três metros e cínquenta centímetros
(73,50 m) , norte (N); quarenta metros (40 mj , leste (E); doze metros e cinqüenta centímetros Q2,50
in), norte (N); vinte e cinco metros
'(25m), leste (E); seis metros (6m),
norte (N) ; sessenta metros (60 nu.
leste (E); trinta metros (30m), sul
(S); cinco metros e cínquenta centt-

metros (5,50m), oeste (W); trinta e
cinco metros e cínquenta centímetros
(35,50m), sul (S); vinte e quatro metros (24m), oeste (W). Esta concee,
são é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alineas, e 51, do Código de Míneraçãc, além de outras consta.mtes
do mesmo Código, não exnressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo trntco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações rio Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.s 3, fe 30 de
abril de 1965, da Comíssâo Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrí.,
gado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto 10 De-ireto-leí
n,» 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de .Míneraçâo ,
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões ee solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineraçao.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C ~ Registro
dos Decretos de Lavra, do Departa.,
mento Nacional da Produção Mineral,
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua pubücação. revogadas as disposições em oontrárío .
(DNPM -

811.828-70).

Brasilia, 27 de junho de 1873;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N.o 72.416 JUNHO DE 19':'3

DE

27

lJE

Concede ã Companhia de Mtneração
São Lourenço o direito de tu'trar
cassiterita no Município de Porto
Velho, Território Federal de Rondonia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

343

ATOS DO PODER EXECU'XIVO

go 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto.Ieí n,v 227. de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto.lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Oompanhia de Mineração São Lourenço
concessão para lavrar cassiterita em
terrenos dcvojutos no lugar denomínado São Lourenço, Distrito e Munícípío de Porto Velho, Território
Federal de Rondônia, numa área de
quatrocentos e sessenta e nove hectares e vinte ares (469,20 na , I, deltrmtada por um polígono trregutar , que
tem um vértice a clnquenta metros
(SO mj, no rumo verdadeiro sul (5);
do marco TI.O 111 do Decreto de Lavra número cmquenta e dois mil novecentos e vinte e tres (S2. 923), publicado no Diário Oficial da União àe
vinte e seis (26) de novembro de
mil novecentos e sessenta e tres
(1963), e os lados a partir desse vertice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos metros
(SOOm), sul (8); cínquenta metros
(50m), leste (E); seiscentos metros
(600m), sul (8); seiscentos metros
(600m), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), sul (5); seiscentos metros
(600m), oeste (W); cínquenta metros
(50m), sul (8) ; seiscentos metros
(600m), oeste (W); cínquenta metros
(50m), sul (8); seiscentos metros
(600m), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), sul (8) ;; seiscentos metros
(600m), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), sul (5); seiscentos metros
(600m), oeste (W); cínquenta metros
(SOm), sul (S); trezentos e dez me,
tros (310m), oeste (W); seiscentos
metros (600m), norte (N); cinquenta
metros (SOm), oeste (W); seiscentos
metros (600m), norte (N); trezentos
e sessenta metros (360m), leste {E);
cinquenta metros (50m), norte (N);
seiscentos metros (600m), leste f E) ;
cínquenta metros (50m), norte (N);
setecentos metros (600m), leste (E);
cínquenta metros (50mi, norte fN);
s~iscentos metros (600m), leste (E);
cmquenta metros (SOm), norte (N);
setecentos metros (600m), leste (E);
cinquenta metros (SOm), norte (N);
s~lscentos metros (SOOm), leste (E);
cínquenta metros (SOm), norte (N);
quinhentos e cínquenta metros (S50
fi), leste (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas al1-

neas, e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente meneionadas neste Decreto.
Parágrafo Unico. Esta concessão
fica sujeita às estipulações ~10 Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução lI.O 1, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica abri..
gado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí
n.s 1.038, de 21 de outubrc jte 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões ue- solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamente Nacional da Produção Mineral,
do Ministério das Minas e Energta ,
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puohcacâc, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

1.137-61).

Brasilia, 27 de junho de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Màrio Baptista

DECRETO N? 72.417 JUNHO DE 1973

DE

27

DE

Declara sem efeito o Decreto número
33.983, de 30 de setembro de 19S3,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artãgo 81, item 111, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, e
tendo em vista o que consta no processo DNPM-1.S14-49, decreta:
Art. 1° Fica declarado sem efeito
o Decreto nc trinta e três mil nove-

344

ATOS .DO PODER EXECUTIVO

centos e oitenta e três (nv 33.9831,
de trinta (30) de setembro de mil novecentos e cinqüenta e três d~53»
que . autorizou E. Renner & ela.
Ltda. a lavrar caulím, no Distrito de
Mariana
Pimentel,
Municlpío de
Guaíba, Estado do Rio Grande do
Sul.

Art. 2'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de junho de 1973~
152º da Independência e 859 da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Benjamim Mdrio Bapttsta

Sorocaba no lugar denominado
Bairro da Pedreira, Dístruo e
Município de Votorantim, Estado
de São Paulo. numa área de dois
hectares e vinte e cinco ares (2,25
ha.}. delimitada por um quadrado, que tem um vértice a quatrocentos e quarenta e seis metros (446 m), no rumo verdadeiro de oitenta e oito graus quinze
minutos sudoeste (88° 15'SW), do
marco RN, do rGG situado no km
123.700 da estrada estadual Piedade - Sorocaba. (antigo km
125) e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e rUIr.OS verdadeiros: cento e
cinquenta metros (150 mj. oeste
(W); cento e cinquenta metros
(150 m), sul (8)".

DECRETO N° 72.418 -

DE

27

DE

JUNHO DE 1973

Retifica 08 artigos 1° e 2?, do Decreto
n° 67.602, de 18 de novembro de
1970.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de

28

de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Os artigos 1° e 2°, do Decreto n'' 67.602, de 18 de novembro
de 1970, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1°·Fica outorgada a firma
individual Antônio Mendes, concessão para lavrar água mineral
em terrenos de sua propriedade
e do Mosteiro de São Bento de

"Arb, 2° O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decretolei n- 1. 038, de 21 de outubro de
1969".
Art. 2° A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita no
livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM-5.631-65) .

Brasília, 27 de junho de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim: Mdri o Baptista

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:
I - Os diplomas legais que. expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
II As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO N9 55.205 -

DE

11

DE

DEZEMBRO DE 1964

(Publicado no Diário Oficial, seção
I, Parte r, de 7 de janeiro de 1966 -

Suplemento ao n? 4).
Aprova o enquadramento dos cargos
e junções da Estrada de Ferro
Central do Brasil e dá outras providências.

(*) DECRETO N° 71.923 -

As "retificações do anexo relativo
ao presente decreto foram publicados
no D.O. de 28-5-73.

DE

15

DE

MARço

DE

1973

Dispõe sobre a ctaeeitícação e transformação de cargos, função e empregos

para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do

Grupo Direção e Aseeseomraenu. Superiores, do Quadro de PessoaL do
Departamento Atimmietratizc do Pessoal Civil.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da Constituição. t. tendo em vista o disposto no artigo 181,
itens 11. e lII, do Decreto-lei n'" 2(10 de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 9°,
da Lei n? 5.843, de 6 de dezembro ôc 1972, no artigo 7°, da Lei n" 5.645. de
10 de dezembro de 1970, e o que consta do processo n'' DASP-l.055-1973, deereta:
Art. I? São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior e assessoramento Superior de Grupo .- Dírcçâo e Assessoramento Superiores, do Quadro de Pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil os cargos,
função e encargos de Gabinete, constantes do mesmo Anexo.
Art. 2° A. transformação da função gratificada e de encargos de Gabinete nos cargos em comissão de qU8 trata este decreto somente se efetivará
com a publicação dos resoecnvos atos de provimento, mantidos, até então,
o preenchimento dos referidos encargos e função constantes da situação
anterior ao Anexo I.
Art. 3" As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos crçamentàrtos próprios do Departamento Admintstratívo
do Pessoa! Civil.
Art. 49 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspostções em contrario.
Brasftía, 15 de março de 19~3: 152.° da Independência e 85.'" da República,
EMÍLIO G. MÊDWT.

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no

tr.o,

de 3-4-73.
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DECRETO N." 71. 970

DE

21 DE

MARço DE 1973

netütca o Decreto nO 62.572, de ::l2 de
abril de 1968, que aprovou o Quadro
üníco do Pessoal da tsraoemaoae
Federal do Cearâ, e dá outras pTO-

revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de março de 1973;
1529 da Independência e 85 9 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

ntâénctae,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,

e

tendo em

vista

o

disposto

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D. O. de 3 de
abril de 1973.

nu

artigo 56, da Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:

Art. 1'" Fica retificado, Da. forma
dos anexos, o Decreto rtJ 62.572, de
22 de abril de 1968, que aprovou o
Quadro Único de Pessoal da Universidade Federal do Ceará, a ftm de re-

estruturar cargos em comíssao e funções gratificadas e incluir outros, destinados a atender às Reformas UnIversitária e Administrativa, consubstanciada nos respectivos Estatuto e
Regimento Geral.
Art , 29 Aos atuais Diretores de
Unidades CUjOS cargos tenham sido
. transformados em Coordenador de
Curso e Chefe de Departamento, fica
assegurado o direito a perceber os
vencimentos anteriores a vrgêncía
deste decreto, até o término dos res~
pectivos mandatos,
Parágrafo único. As funções de
Chefe de Departamento serão exercidas por Professor em regrme de
tempo integral.
Art. 39 A Divisão do Pessoal da
Universidade Federal do Ceará, em
decorrência da apltcaçâo do artigo 5'"
do Decreto nv 67,326, de 5 de outubro
de 1970, que dispõe sobre o Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC), fica transrormada em
Departamento de Pessoal. diretamente
subordinado ao Reitor, integrado da
Divisão de Legislação l Direito e De..
veres, Divisão de controle ae Cargos
e Empregos e da Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento, conforme consta do
anexo,
Art. 49 A despesa com a execução
deste Decreto será atendida pelos recursos próprios da Universidade Federal do Ceará,
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,

DECRETO

N9

71.973 1973

DE 21 DE

MARço DE

Retifica os Decretos nQs 55,276, de 22
de aezemoro de 1964, e 65,895, de 19
de dezembro de 1969, que dispuseram, respectivamente, sobre enquadramento de cargos, funções e empregos e classificação de cargos de
nível superior do Quadro ae Pessoal do Ministério da Saúde.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 81, item UI, da Constituição,
€ tendo em vista o disposto nas Leis
nos 3,780, de 12 de julho de 1960, e
4.345, de 26 de junho de 1964, e o que
consta dos Processos nos 3.863-70,
957-72 e 5.042-71, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 19 Ficam retarícados, na forma
das relações numérica e nominal anexas, o enquadramento dos cargos,
funções e empregos do Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde, aprovado pelo Decreto nv 55.276, de 22
de dezembro de 1964, e a classificação de cargos de nível superior, a
que se refere o Decreto nv 65.895,
de 19 de dezembro de 1969.
Parágrafo único, OS efeitos decorrentes das retificações previstas neste
artigo prevalecem a partir de 19 de
julho de 1960, se relativos a enquadramento, e 29 de junho de 1964, com
vantagens financeiras retroativas a 1
de junho de 1964, se referentes à aplicação do disposto no art. 90;> da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 29 As retificações constantes
deste decreto não homologam situações funcionais que, em virtude de
denúncia, sindicância ou inquérito
administrativo, venham a ser consj-
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deradas nulas, ilegais ou contrárias
às normas administrativas vigentes
aplicáveis à espécie.
Art. 30 O órgão de pessoal do !\[inistéric da Saúde expedirá, aos fun ~
cíonários abrangidos por este decreto,
atos declaratórios da respectiva situação funcional, com observância do
disposto no art. 99, da Emenda Constitucional nc 1, de 17 de outubro
de 1969.
Art. 49 As despesas decorrentes da
execução deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 59 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de março de 1973;
152.9 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Mário Lemos

Os anexos mencionados no art. 19
foram publicados no D.O. de 3-4-73.

DECRETO N° 71.993
MARço DE 1973

DE

26

DE

Dispõe sobre a execução do resultado
da décima segunda série de negociações anuais para formação da zona
de Livre COmércio instituída pelo
Tratado de Montevidéu.

O Presidente da República, usando da atrtbutcão que lhe confere o
artigo 81, item li! da Constituiçâo, e
COnsiderando que o Tratado de
Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n« 1, de 3 de fevereiro de 1961,
determina o estabelecimento entre
seus membros de uma Zona de Livre
Comércio, a ser instituída gradualmente, por meio de negociações
anuais;
Considerando que os Plenipotenciários dos Estados-Membros firmaram,
na cidade de Montevidéu, em 12 de
dezembro de 1972, a Ata de Negocia-
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çôes do XII Período de Sessões Ordinárias da Conferência das Partes
Contratantes do Tratado de Montevidéu;

Considerando que na referida Ata
Final se encontram registrados os resultados das negociações de âmbito
multi e bilaterais realizadas entre os
países membros da ALALC, decreta:
Art. 1° A partir de 1" de janeiro
de 1973, a importação dos produtos
constantes do Anexo I a este Decreto
e originários da Argentina, Bclívía,
Chile, Colômbia, Equador, México,
Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela,
estará sujeita aos gravames nele indicados, passando os mencionados
produtos a fazer parte integrante da
Lista Nacional do Brasil (LNB) que
acompanha o Decreto n.s 65.223, de 25
de setembro de 1969, publicado no
Didrío () ji{',ial de 26 de setembro de
1969.
Parágrafo único. O Tratamento estabelecido no citado anexo é de aplicação exclusiva aos produtos originários dos Estados-Membros da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, mencionados neste artigo, não
sendo extensível a terceiros países por
aplicação de cláusula da nação mais
favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 2° A partir de 1° de janeiro
de 1973, a importação dos produtos
originarias do Paraguai e do Uruguai,
discríminados nos anexos II e III
a este Decreto, ficará sujeita aos gravames neles indicados, passando os
mencionados produtos a fazer parte
integrante das Listas Especiais não
extensivas de concessões outorgadas
pelo Brasil a esses países, de contermidade com as Resoluções 12 (1), 204
(CM-II/VI-E) e 212 (VII) da Confe-

rência das Partes Contratantes do
Tratado de Montevidéu.
Art. 3° Ai5 correções de nomenclatura resultantes das Resoluções 253 e
267 do Comitê Executivo Permanente
da Associação Latino-Americana de
Livre Comércio, indicadas nos anexos deste Decreto, ficam íncorporadas, respectivamente, à Lista Nacional do Brasil e às mencionadas Lístas
Especiais não-extensivas de. concessões, que acompanham o Decreto nu.mero 65.223, de 25 de setembro de
1969.
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Art. 4° O Ministério da Fazenda tomará através dos órgãos competentes,
as .providências eventualmente necessárias ao cumprimento do disposto
neste Decreto.
Art. 5° A Comissão Nacional para
os Assuntos da ALA·LC. criada pelo
Decreto no 52.087, de 31 de maio de
1963, e reestruturada pelo Decreto
n- 60.987, de 11

Art. 6° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1973;
1520 da Independência e 85° fia
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

de julho de 1967,

acompanhara, através da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S. A. (CACEX), a execução de
Protocolo anexo, sugerindo as medidas
julgadas necessárias ao seu fiel cum-

primento.

DECRETO N9 71.994 -

EXECUTIVO

JOsé Flávio Pécora

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D .0. de 3
de abril de 1973.
DE

26

DE MARÇO DE

1973

RettJica Os Decretos nÇl 51.527, de 31 de julho de 1962, que aproVOu o
enquadramento dos cargos e Junções do Ministério da Marinha, e
66.649, de 1 de junho de 1970, que retificou a Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do mesmo Ministerio.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto na Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo nv 4.261-72, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado o Decreto nc 51.527, de 31 de julho de 1962,
que aprovou o enquadramento dos cargos e funções do Ministério da
Marinha, para efeito de exclusão de um cargo, ocupado por Antô:rclo Campos,
da série de classes de Mecânico de Máquinas, código A-1306.12.D, e inclusão
do mesmo na série de classes de Mestre, código A-1801.14.B.
Art. 29 Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica também
retificado, na forma dos anexos, o Decreto nv 66.649, de 1 de junho de
1970, que retificou a Parte Permanente do mesmo Minístérto,
Art. 39 As vantagens financeiras decorrentes da execução deste Decreto
vigoram a partir de 1 de julho de 1960, serão atendidas, até 12 de maio de
1961, pela dotação própria do Ministério da Marinha, e dessa data em
diante, pelo Ministério da Fazenda, por .se tratar de servidor aposentado.
Art. 49 A retificação de que trata o presente decreto não homologa
situação que, em v'rtude de sindicância, devassa ou inquérito adrrunístratívo,
venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas
em vigor.
Art. 59 Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de março de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
José Flávio Pecara

os anexos, mencionados no 'art. 29 foram publicados no D.O. de 2
de abril de 1973.
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DECRETO N9 71.996 -

DE

27

DE

MARço DE' 1973

DECRETO N9 71. 998 -

DE

27

DE

MARço DE 1973

Outorga a Ernesto José Annoni Concessão para o aproveitamento Hidráulico de um trecho do Rio Sepultura Grande, no Estado do Rio
Grande do Sul.

(Publicado no Diário Oficial - Seção l, Parte I - de 28 de março da
1973).

Concede à Companhia Brasileira de
Alumínio o Direito de lavrar Bauxita rw Município de POÇos de Caldas, Estado de Minas Gerais.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte l - d e 28 de março
de 1973).
Retificação

Retificação

Na P página, 1" coluna, no artígo 19,
Onde se lê:
· .. não conferindo o presente titudo ...
Leia-se:
· .. não conferindo o presente titulo ...

DECRETO N9 71.997
MARço DE 1973

DE

27

DE

Concede à Indústrias Brasileiras de
Artigos Refratários Sociedade Anônima - IBAR o direito de lavrar
argila no município de Salesõpolis,
Estado de São Paulo.

(Publicado no Diário Oficial - seção I - Parte I - de 28 de março
de 1973).
Retificação

Na 1'1 página, 4" coluna, no artigo 19,
Onde se lê:
· .. os seguintes comprimentos verdadeiros ...
Leia-se:
· .. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros ...
No mesmo artigo, na página 3.082.
1'!- coluna,
Onde se lê:
· .. setecentos e oitenta e três metros W83m) , norte (N):

Leia-se:
· .. setecentos e oitenta e três me-

tros (783m), Norte (N);

Na página 3.082, 3'!- coluna, no artigo 19,
Onde se lê:
· .. Oitocentos e vinte e um metros
e quarenta e sete centímetros .....
(831,47m) .

L-eia-se:
· .. Oitocentos e vinte e um metros
e quarenta e sete centímetros ....•
(821,47m) .

Na mesma página, no art. 29,
Onde se lê:
· .. nos 'termos da Lei •..
Leia-se:
· .. Na forma da Lei .•.
DECRETO N9 72.001 -

DE

27

DE

MARço DE 1973

Concede à Empresa de Mineração
Bretão Limitada o direito de lavrar
areia ouortzosa rw Município de
Barueri, Estado de São Paulo.

(Publicado no Diário Oficial _. seção I - Parte I - de 28 de março
de 1973).
Retificação

Na página 3.083, 3" coluna, no artigo 19,
Onde se lê:
· .. Cem metros (11m), Norte (N);

Leia-se:
... Cem metros (100m), Norte (N);
DECRETO N9 72.002 -

DE

27

DE

MARço DE 1973

Concede à Mineração Lapa Vermelha
Limitada o direito de lavrar Calcário e Calcita no Município de' Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais.

(Publicado no Diário Oficial - seção I - Parte I - de 28 de março
de 1973).
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DECRETO NQ 72.023 - DE 29 DE
MARÇO DE 1973

Retificação

Na página 3.083. 4"coluna. no artigo i»,
Onde se lê:
· .. Nove graus, trinta e dois minu-

Aproveita Funcionários do Quadro de
Pessoal do Departamento de Polícia
Federal, e dá outras providências.

tos Nordeste «()932'NE) ...

Leia-se:
· .. Nove graus, trinta e dois minu"tos Nordeste (09Q32'NE) ...

No mesmo artigo, na página 3.084.
na 1') coluna,
Onde se -Iê:
· .. Quatrocentos e sessenta e seis
metros (446m), Sul (8);· ...

Leia-se:
Quatrocentos e sessenta e seis metros (466m), Sul (5);

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I ----.. :. de 29 de março
de 1973).
Retificação
Na página 3.128. 21). coluna. no ar-

tigo Iv,
Onde se lê:
20) José Francisco Baga

Leia-se:

...

DECRETO N9 72.014 -

20) José Francisco Braga
DE

27

DE

DECRETO NQ 72.024 MARÇO DE 1973

MARço DE 1973

outorga à Companhia Telefônica de
Minas Gerais concessão para o SerViço Público de Telefonia Urbana e
Interurbana no Estado de Minas

Gerais,
(Publicado no Diário Oficial - seção I ~ Parte I - de 29 de março
de 1973).
Retificação

Na

página 3.123. 2" coluna. na

Ementa,
Onde se lê:
Autorga '"

Retificação
Na relação nominal,
3.162, 11). coluna,

ta
DE

28

DE

MARço DE 1973

Discrimina. os órgãos cujos cargos,
Funções ou Atividades. desempenhados nas condições da Lei de Retribuição no Exterior. se consiâeram permanentes.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 29 de março
de 1973).
Retificação

Na página 3.127, 31). coluna, no artigo l Q , item IV, .letra C).

Onde se lê:
C)· Delegação do Brahil ...

Leia-ser
C)

Delegação do Brasil '."

DE

(Publicado no Diário Oficial - seção I - Farte I - de 30 de março
de 1973).

'"

DECRETO N9 72.021

29

Dispõe sobre a transposição e a. transformação de cargos para a categoria funcional - Diplomata, do Grupo Diplomacia (Carreira de Dipw-:mata), do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores.

Leia-se:

Outorga

DE

na

página

Onde se lê:
018 Sérgio Correa AffoIl..."O- da CosLeia-se:
019 Sérgio Correa Affonso da Costa
Na 21). coluna,
Onde se lê:
926 João Cabral de Melo Neto

Leia-se:
026 João Cabral de Melo Neto
Na 3lJ. coluna
Onde se lê:
S/N Maria Fialho de Castro Sil-

va (agregado)
Leia-se: '

S/N Maria Luiza Fialho de Castro
e Silva (agregado)
Na página 3.163,
Onde se lê:
918 Cláudio Sotero Maio
Leia-se:
018 Cláudio Sotero Caio.
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DECRETO N.O 72.034 MARÇO

DE 30 DE

DE 1973

Institui o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN) ,
aprova o 1 PRONAN e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
-81, itens III e V, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei número 5.829, de 30 de novembro de
1972, decreta:
Art. 1.0 f: instituído o Programa
Nacional de Alimentação e Nutrição
(PRONAN), com a finalidade de acelerar a melhoria das condições de aü,
mentação e nutrição da população, e,
conseqüentemente, contribuir para a
elevação de seus padrões de saúde,
índices de produtividade e níveis de
renda.
Parágrafo úníco - O PRONAN terá
duração plurianual, coincidente com
o Plano Nacional de Desenvolvimento.
Art. 2.° Ao Instituto Nacional de
Alimentação e Nutrição (INAN) compete elaborar e submeter ao Presl.,
dente da República o PRONAN, promover sua execução, supervisionar e
fiscalizar sua implementação, avaliar
periodicamente os respectivos resultados e, se necessário, propor sua reví,
são.
Art. 3.° O PRONAN disporá de recursos financeiros públicos e privados,
internos e externos.
§ 1.0 Os recursos públicos' internos
resultarão de contribuições orçamen.,
tárlas e extra-orçamentárias da
União, Estados, Territórios, Distrito
Federal e Municípios, e os privados
internos, da participação da comunidade, sobretudo dos beneficiados das
,atividades daquele programa.
§ 2.° Os recursos públicos e privados
externos decorrerão dos acordos, con.,
vêniosc.contratos e ajustes que forem
celebrados com Governos estrangeiros,
organismos internacionais e instituições particulares.
Art. 4.° O I Programa Nacional de
Alimentação
e Nutrição, que vlgorará no período 1973-1974, é aprovada
na conformidade do Anexo ao presente Decreto.
Art. 5.° No exercício de 1973, o I
PRONAN contará com recursos não
inferiores a crs 450.000,000,00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), provenientes de fontes díscrtmmadas .pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. Os recursos financeiros para o exercício de 1974 serão
fixados _em ato do Poder Executivo e
ampliados em função dos resultados
obtidos em 1973.
Art. 6.° A Legião Brasileira de Assistência aplicará anualmente em
programas integrantes do PRONAN.
através de convênio com o INAN, Importância não inferior a 30% (trinta
por cento) dos recursos que captar
por intermédío da Loteria Esportiva.
Art. 7.° O Conselho de que trata o
artigo 5.°, parágrafo -único, da Lei
n.v 5.829, de 3U de novembro- de 1972,
será constituído
do Presidente do
INAN, como seu Presidente, e de representantes
dos Ministérios
da
Saúde, Agricultura, Educação e Oul;
tura, Trabalho e Previdência Social,
Interior e Planejamento e Coordenação Geral.
Parágrafo único.
Representantes
de outros Ministérios poderão participar das reuniões em que forem de...
batidos assuntos compreendidos nas
respectivas áreas de competência.
Art. 8.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação re...
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mário Lemos
João Paulo dos Re-is Velloso

o anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D.O. de 3
de abril de 1973.
DECRETO N° 72.035 MARço DE 1973

DE

30 DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Pedagogia - licenciatura, no "carapus" avançado de Humaitá, AM, a
ser ministrado pela Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Sagrado
Coração de Jesus, em Bauru, SP.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o 'U'tígo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
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alterado pelo Decreto-lei n« 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em 'lista
o que consta do Processo n.s 248.153-72
do Ministério da Educação e Cultura.

decreta:
Art 1<> Fica autorizado o Iuncíonamente do curso de Pedagogia -

Iícen-

ciatura, com as habilitações de Administração e Supervisão Escolar de 10
grau, no "campus" avançado de Hu-

maitá, Amazonas, a ser minístrado,
em caráter experimental, pela Faculdade de Filosofia. Ciências e Le-

tras Sagrado Coração de Jesus, cem

sede na cidade de Bauru, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em ccnbrárlo.

J

Brasília, 30 de março de 1973:
152." da Independência e 85. <> da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.036 MARço DE 1973

DE

30

ta metros (240m). sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); vinte metros .. '
(20m); sul (S); cento e cinco metr-os
(105m), oeste (W); vinte metros ".'
(20m). sul (8); cinqüenta e cinco metros (55m). oeste (W); dez metros .. '
(10m), sul (8); oitenta metros (BOm:~
oeste (W); cem metros (100m), norte
(N); vinte metros (20m), leste (EJ;
sessenta metros (60m), norte OS/);
trinta metros (30m), leste (E); ser.enta metros (70m), norte (N); oitenta
metros (BOm). leste (E); vinte e cinco
metros (25m). norte (N); Bento e "inte metros (120m). leste (E); vinte ecinco metros (25m), norte (N); 1U8renta e cinco metros (45m). leste fEl;
dez metros (10m) norte (N); quarenta e cinco metros (45m), leste (Ej ,
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos 44.
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n'' 3, de 30 de abril ôe1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na for-na
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá,
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro .j'IS
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, doMinistério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará ern
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

DE

Concede à Companhia de Cimento
Portland Gaúcho o direito de lavrar
calcário no Município de Arreio
Grande. Estado do Rio Grande do
Sul.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n- 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Companhia de Cimento Portland Gaúcho
concessão para lavrar calcário em terrenos de sua propriedade no lugar denommadr, Palmas, Distrito de Pedreiras, Município de Arroio Grande. H:3tado do Rio Grande do Sul, numa
área de sete hectares vinte e sete ares
e cinqüenta centiares (7,2750 ha.),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a cento e sete me-:
tros e oitenta centímetros (107,SOm).
no rumo verdadeiro de trinta e cinco
graus quarenta e cinco minutos noroeste (35°45'NW), do canto noroeste
(NW) do prédio da 'Escola Isolada de
Pedreiras e os lados a partir desse v~r
tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e quarenI

(DNPM-337-55) .

Brasília, 30 de mareo de 1973;
152. c da Independência e 85. o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 72.037 MARço DE 1973

DE

30

DE

Declara sem efeito o Decreto númeTo
43.161, de 3 de fevereiro de 1958.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o a-tigo 81, Item IIl, da Oonstatuiçao n.is
termos do Decreto-lei n'' 227, ae 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967. ceereta:
Art. 1° Fica declarado sem efeito o
Decreto número quarenta e três mil
cento e sessenta e um (43.161), de
três (3) de fevereiro de mil novecentos e cinqüenta e oito (1958), que concedeu a Sociedade de Mineração Ceramíte Ltda. o direito de lavrar
caulím e associados no lugar denominado Sitio Campanário, no bairro
-ruoarao, distrito de Saúde, município
e Estado de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-4. 093-52).

Brasília, 30 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.038 - DE 30 DE
MARÇO DE 1973
Concede à Companhia de Estanho
São João Del Rei o direito de lavrar
cassiterita, columbita, djalmaita e
minério de tântalo no Município de.
São Tiaço, Estado de Minas Gerais,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstíturçao, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mtneração) , alterado pelo Decreto-Ieí
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada a Companhia de Estanho São João Del Rei
concessão para lavrar cassiterita, 0:>Iumbíta, djalmaíta e minério de tânta10 em terrenos de propriedade de Clarinda Neves de Andrade e outros, no
lugar denominado Fazenda Objar
José de Castro, Distrito de Mercês de

EXECUTIVO

35.

Agua Limpa, Município de São 'I'iag»,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quatrocentos e cinqüenta e cinco.
hectares oitenta e um ares e quarenta centiares (455,8140ha.), delimitada.
por um polígono irregular, que tem
um vértice a quarenta metros (40m).
no rumo verdadeiro de dezessete gnus
um minuto nordeste (l7:01'NE), do
marco número um (n° 1), do Decreto
de Lavra número quarenta e nove mü
duzentos e trinta (49.230), de dezesseis (16) de novembro de mil novecentos e sessenta (1960) e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e cinqüenta metros (250m)..,oeste (W); cento e trinta metros ...
(l30m) , norte (N); seiscentos e d8Z
metros (610m), oeste (W); quinhentos metros (500m), norte (N); oitocentos e sessenta metros (360m), leste
(E); setecentos e doze metros e um
centímetro (712,Olm), norte (N); seiscentos e trinta metros e quarenta 6
nove centímetros (630,49m), leste (E);
setecentos e setenta metros (770m),
norte (N); três mil trezentos e cinqüenta metros (3.350m), leste (E);
mil seiscentos e cinqüenta metros
(1.650m), sul (S); dois mil trezentos
e dois metros e oitenta e seis centímetros (2. 302,86ni), oeste (W); quinhentos e quatro metros e cinqüenta e oito
centímetros (504,58m), onze gnus
onze minutos nordeste (11911'NE);
cento e quatro metros (104m), leste:
(E); cinqüenta e um metros (5-1m)"
sul (S); cento e cinqüenta metros.
(100m), leste (E); cinqüenta e um
metros (51m), sul (S); trezentos e um.
metros (301m), leste (E); seiscentos e,
sessenta e dois metros (662m), norte:
(N); cinqüenta metros (50m) , oeste
(W); cinqüenta metros (50m), norte
(N); duzentos e quarenta e nove metros (249m), oeste (W); treze metros
(l3m), norte (N); cinqüenta e sete
metros (57m), oeste (W); cinqüenta
metros (SOm), norte (N); cinqüenta.
metros (50m), oeste (W); cento e S~
tenta e um metros (171m), norte (N);
cento e quatro metros (104m), oeste
(W); cento e sessenta e oito metros'
(l68m), norte (N); cinqüenta metros.
(SOm), oeste (W); cem metros
.
(100m), norte (N); cento e cinqüenta
metros (150m), oeste (W); cento e
quarenta e nove metros (l49m), sul
(S); trezentos metros (300m), oeste
(W); cento e sete metros (107m), sul'
(S); quatrocentos e doze' metros e.
vinte e um centímetros (412,21m),
oeste (W); seiscentos e oitenta e qua-
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tro metros e cinqüenta e cinco centímetros (684,55m), sul (8); setecentos
e sessenta e sete metros e cinqüenta
centímetros (767 ,50m), setenta e JiCO

graus quarenta e nove minutos noroeste (78°49'NW); novecentos e de'zoíto metros e cinqüenta centímetros
<918,50m), vinte e um graus quarenta
e nove minutos sudeste (21
-quatrocentos e cinqüenta e três metros e quarenta centímetros
.
(453,40m), sessenta e sete graus quaTenta e um minutos sudoeste
.
(67°41 'SW); duzentos e sessenta e
quatro metros (264m), dezessete graus
um minuto sudoeste (l7°01'SW). Esta
concessão é outorgada mediante as
Q49'SE':

condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alineas, e 51, do Código de Mi-

neração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regutamento aprovado pelo Decreto número
'51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução no 3, de 30 de abril de
1965.-da Comissão Nacional de Ener-gia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obr-igano a recolher aos cofres públicos, na
forma da Lei, os tributos devidos à
União, em cumprimento do disposto
no Decreto-lei nv 1.038, de 21 de outubro de 1969~
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ,:"
digo de Mineração.
Art. - 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
eubsolo para fins de lavra, na forma
·do artigo 59, do Código de Minera.çâo .
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
-transcrno no livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
'Nacional da Produção Mineral, do Ml.nístérto das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
'vigor na data de sua publicação, r€"wogadas as disposições em contrário.
,(DNPM -

4.859-67).

Brasília, 30 de março de 1973;
152. o da Independência e 85. o da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N° 72.039 MARÇO DE 1973

DE

30 DE

Concede a Mineração Salgema Limitada o direito de lavrar minério de
ferro no Município de Independência, Estado do Ceará.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, n'1S
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei n- 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a MínC"raSalgema Ltda. concessão para lavrar minério de ferro em terrenos de
propriedade de Adornas Martins de
Carvalho, Raymundo Fernandes de
Oliveira, Marcos Alberto Kuperschmidt
e Hyman Myers no lugar denominado
São Francisco, Distrito de Coutinho.
Município de Independência, Esta.to
do Ceará, numa área de cento e ctnqüenta e três hectares trinta e oito
ares e noventa e nove centtares ... , ..
(153,3899. ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
mil cento e dezenove metros e vin te e
quatro centímetros (1.1l9.24m), no
rumo verdadeiro de oitenta e dois
graus trinta e quatro minutos nordeste (82°34'NE), do canto sudeste (SE)
da Capela de São Francisco, do Povoado do mesmo noms e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinqüenta metros (50m), norte (N) ;
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste (W,\;
cinqüenta metros (50m), norte (N);
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste (W);
cinqüenta metros (50m), norte (N);
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros e84.88m), oeste (W);
cinqüenta metros (50m), norte (N);
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste (Wr ;
cinqüenta metros (50m), norte (N);
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste (\""1);
cinqüenta metros, (50m), norte (N):
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste (W):
cinqüenta metros (50 m) , norte (N) ;
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste (Wl;
cinqüenta metros (50 m), norte (N);
oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84.88m), oeste (W);
cinqüenta metros (50 m), norte eN);
ção
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oitenta e quatro metros e oitenta e
oito centímetros (84,88m), oeste 'W);
eetecentos e trinta e cinco metros
(735m), norte (N); duzentos e sessenta metros e noventa centímetros .. , ...
(260,90m), leste (E); quatrocentos e
sessenta metros (460m), norte (Ni ;
novecentos e vinte e quatro metros
e dezessete centímetros (924,17m), leste lE); mil e noventa e cinco met-es
(1.095m), sul (S); cinqüenta e oito
metros e noventa centímetros .... , ..
(58,90m), oeste (W); cem metros ...
(100m), sul \S); cinqüenta e oito metros e noventa centímetros (58,BOm),
oeste (W); cem metros (100m), sul
lS); cinqüenta e oito metros e noventa centímetros (58,90m), oeste (W);
cem metros Oüüm) , sul (S); cinqüenta e oito metros e noventa centíme-tros (58,90rn), oeste (W); cem metros
(100m), sul (S); cinqüenta e otto
metros e noventa centímetros
.
.
(58,90m), oeste (W!; cem metros
(100m), sul lS); vmte e nove metros
e quarenta e cinco centímetros
.
(29,45m), oeste (W); cinqüenta metros
(50m), sul (8); noventa e sete metros
e vinte centímetros (97,2üm>. oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Codigo de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Deereto.
Paragraío único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, €'
da Resolução n'' 3, de 30 de abril ele
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos 05
tributos devidos à União, em cumprimenta do disposto no Decretc-Ieí número 1. 038, de 21 de outubro de U)69.
Art. 3° Se o concessionário não ;3U(üprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo P.
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
ArL 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Na-

cíonal da produção Mineral, do Mintatério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r evogadas as disposições em contrárto .
(DNPM - 2.319-59).
Brasília, 30 de março de 197·3;
152. ° da Independência e 85. ° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.040 MAUço DE 1973

DE

30

DE

Retiticà o artiço 10, do Decreto núme1'0 43.359, de 12 de maTço de 1958.

O presidente da Repúulíca, usanuo
da atribuição que lhe confere o artigo
31, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n'' 227, de '2.3 defevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n- 318~
de 14 de março de 1967, decreta;
Art. I" O artigo I'', do Decreto número 43.359, de 12 de março de 18G8,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. Iv Fica outorgada a Raul
Finazzi concessão para la vrar
feldspato no lugar denominado
Faaenda Monte Azul, em terrenos de sua propriedade, Díatrtro
e Município de Itapira, Estado
de São Paulo, numa área de ous-e
hectares, oitenta e sete ares e ~~e
tenta e sete centíares ... " .....
(11,8777 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um
vértice a quarenta metros ..... ,.
(40m), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e seis graus cinqüenta
minutos nordeste (5ô05D'NE), do
marco número dois (n'' 2) tia
área do Decreto de Lavra número trinta e um mil seiscentos e
noventa e um (31.691), de um (11
de novembro de mil novecentos ecinqüenta e dois (1952), e os lados a partir desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos"
verdadeiros; duzentos e dezoito
metros (218m), nove graus nordeste (9°NE); cento e oitenta.
metros (180m), sessenta e d0!S
graus sudeste (62"SE) duzentos e
oito metros (208m), trinta e setegraus vinte e oito minutos sudeste (37°28'SE); duzentos e sessen...
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ta metros (260m), oitenta e três
graus cinqüenta minutos sudeste
'(83°50'SE) ; cento e oitenta e
"quatro metros (l84m) , vinte e
'três graus sete minutos sudoeste
'(23°0TSW); cento e quarenta
metros (140m), setenta e cinco
graus sudoeste (75°SW); quatro-

centos e cinqüenta e sete metros
e dez centímetros (457,lOm). cinqüenta e quatro graus dez rnínutos noroeste (54°10'NW)."
Art. 2° A retificação de que trata o
artigo anterior será transcrita no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das

Minas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação. rt'-

vogadas as disposições em contrário.
,eDNPM -

Brasília.

152.° da
República.

3,820-55).
30 de março de 1972;
Independência e 85.° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.041 MARÇO DE 1973

DE

30

dor de guerra e estagiário para aperfeiçoamento de conhecimentos n-mtares ou industriais no estrangeiro.
Art. 2° Todos os cargos militares,
dentro do âmbito de cada Força Armada. serão previstos nos seus Quadros de Organização ou Tabelas de
Lotação, correspondendo aos respectfvos efetivos fixados em lei.
Art. 3° Os Ministros da Ma-tnha,
do Exército e da Aeronáutica, no prazo de até 90 (noventa) dias, a -ontar
da publicação deste decreto, batxa-ào
os atos necessários à sua execução.
propondo. também, se for o caso. o
reajustamento dos efetivos de suas
Forças.
Parágrafo único. As reversões que
venham a depender de reajustamento
de efetivos, só serão efetuadas tmediatamente após a vigência da lei que
os reajustar.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, C,~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1973;
152. o da Independência e 85. ° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

'Conceitua a situação em que deve S'3T
agregado o militar no exercício de
cargo militar e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, combinado com o artigo 86, da Lei número 5,774, de 23 de dezembro de 1971,
decreta:
Art. 10 O militar da ativa nomeado
ou designado para exercer cargo militar, estabelecido em lei ou decreto,
fora do âmbito da respectiva Forca
Armada, será agregado nos termos do
§ 1°, letra a, do artigo 86, da Lei número 5.774, de 23 de dezembro de tsn.
§ 1° Considera-se cargo militar 'f07';1
do âmbito de cada Força Armada,
aquele em que o militar, ao assumi-lo,
deixa de ficar diretamente subordinado à sua respectiva Força.
§ 2° Não se aplica o disposto neste
artigo ao militar nomeado ou designado membro de comissão de estudo
ou de aquisição de material, observa-

Adalberto de Banas Nunes
Orlando Geisel
J. A rarine M acêdo

DECRETO N° 72.042
MARÇO DE 1973

DE

30

DE

Concede à Mineração Indústria e Comércio Barni Limitada, o direito de
lavrar calcaria no Município de Viaoi Ramos, Estado de Santa Cata~
rina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Mineração Indústria e Comércio Barni Limitada concessão para lavrar calcário
em terrenos de propriedade de zncc
Alexandre Barril, no lugar denominado Vargem pequena, Distrito e Munlcipio de Vida! Ramos, Estado de
Santa Catarina, numa área de oito
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hectares sessenta e oito ares e trinta
e seis cen tíares (8,6836 ha.), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a novecentos e vinte
e do.; metros e quarenta centímetros
(992,40m), no rumo verdadeiro de
cmquenta e três graus quarenta f)
'Oito minutos noroeste (53°48'NW), da
ponte sobre o Rio Polaco, na estrada geral, Brusque-Vidal ::.=tamos e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos e dezesseis metros (616m), oeste (W); dois metros (ãmj , norte (N); um metro
(Lm) , leste (E); dois metros tann.
norte (N); um metro (Lm) , leste
(E); dois metros (2m), norte (N);
dois metros rann, leste (E); dois metros (âmj , norte (N); dois metros
(ãm) , leste (E); dois metros tzmi,
norte (N); dois metros (2m), leste
(E); dois metros (ãmj , norte (N);
dois metros (2m), leste (E); três metros (Sm) , norte (N); dois metros
(2m), leste (E); quatro metros (émi,
norte (N); três metros (Sm) , leste
(E); cinco metros (õm), norte (N);
quatro metros (4m), leste (E); seis
metros (êm), norte (N); quatro metros (smr. leste (E) ; seis metros
(ôm) , norte (N); CinCO metros (Bmj ,
leste (E); seis metros (6m), norte
(N); cinco metros (õm) , leste (E);
seis metros (ôm) , norte (N); cinco
metros (5m), leste (E); seis metros
(ôm) , norte (N); cinco metros (Smj ,
leste (E); nove metros (üm) , norte
(N); oito metros (8m), leste (E); nove metros (âm) , norte (N); oito metros (Bm) , leste (E); doze metros
(12m), norte (N); dez metros (10m).
leste (E); quinze metros (15m), norte
(N); doze metros (12m), leste (E);
quinze metros 05m), norte (N); doze
metros (l2m) , leste (E); vinte e sete
metros e cinquenta centímetros
(27,50m), norte (N); quinhentos e
setenta e três metros (573m), leste
(E); cento e quarenta e um metros
e cínquenta centimetros (141,50m),
sul (S); cinquenta metros (50m),
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alineas e
51 do Código de Mineração, além de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 51.726, .de 19 de fevereiro de 1963,

e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
os tributos devidos à União, em cumpnmento do disposto no Decreto-lei
n- 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fÍi1S de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

803.607-68).

Brasília. 30 de março de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.043 MARÇO DE 1973

DE

30

DE

Concede a Silex do Brasil LtdJ1. o direito de lavrar cianità no Munictpio de Mateus Leme. Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81, item II!, da Constituição, nos termos do Decreto-lei ne 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Silex do
Brasil Ltda. concessão para lavrar elanita em terrenos de propriedade de
Clarindo Batista de Souza no lugar
denominado Fazenda Boa Esperança.
Distrito de Serra Azul, Município de
Mateus Leme. Estado de Minas Gerais, numa área de dezoito hectaree
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onze ares e vinte e cinco centiares
(18,1125 ha.), delimitada por um poli-

gono irregular, que tem um verttce

a novecentos e vinte e três metros e
noventa centímetros (923,90). no rumo
verdadeiro de sessenta e oito graus
vinte e nove minutos nordeste
.
(68Çl29'NE) da confluência dos córre-

gos Amoras e Torre e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verdadeiros: cento e

noventa metros (190 m) , oeste (W),
trezentos e clnquenta e cinco metros
(355m), norte (N);

quarenta e sete

metros (47m), este (E); sessenta e cinco metros (Bõm), norte (N); cinqüenta
metros (50m), este (E); sessenta e oito metros (6Bm), norte (N); cínquenta e nove metros (59m), este (E); oitenta e dois metros (32m), norte (N),
quarenta e oito metros (48m), este
(E); sessenta e seis
metros (66m),
norte (N); oitenta e seis metros 36m>.
este (E); cento e quarenta e sete metros (147m), sul (S); sessenta e nove
metros (69m), este (E); sessenta e oito metros (68m), sul (8); trinta e um
metros (31m), este (E); trezentos e
cinqüenta metros (350m), sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W); se~
tenta e UIL1 metros (71m) , sul (8).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras conetantee do mesmo Código, não expreasamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fi ~
ca sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de íãnergta Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres púbhcos os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decretolei nc 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vízmnae
estão sujeitas às servidões de solo o
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Míneraçao.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será

transcrito no LiVTO C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

6.485-61).

Brasilia, 30 de março de 1973;
1529 da Independência e 85'1 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N°

72.044
1973

DE

30

DE

MARÇO DE

Concede à Mineração Guapiara Ltsic .
o direito de lavrar barita e calcárw
no Municipio de Guaoiartt. Setaao
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere ., e.rttgo
81. item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n- 227, de L8 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-Ieí n'' 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1" Fica outorgada à Mineração Guapiara Ltda. concessão para
lavrar bartta e calcário em terrenos de
propriedade da Cía , QulmlC:a Industrial "CIL", Distrito e Município de
Guapiara, Estado de São Paulo, numa
área de trinta e quatro hectares setenta ares e trinta e oíto centíares
(34,7038 halo delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
no quilômetro duzentos e sessenta e
quatro mais oitocentos e quarenta
metros (km 264 + 840m), da rodovia
asfaltada São Paulo - Curitiba e C1S
lados a partir desse vértice, as segutntes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e setenta e cinco metros
(275m), sul '(8); quarenta e oito metros e cinqüenta centímetros ..
(48,50m), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e dto
metros e cinqüenta centímetros
(48,50m), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros
(48,50m), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros
(48,50m), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros
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(48,SOm), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros
(48,SOm), oeste (W); cínqüema metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta cen'!;lmeuos ... "
(4~,50m), oeste (W);
cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e oíto
metros e cinqüenta cencmetros
(4l),SOm), oeste (W); cinqüenta metros ~50m), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta cennmetros
(48,SOm), oeste (W); cinqüenta metros (50m), sul (8); quarenta e 01W
metros e cinqüenta centímetros
(48,SOm), oeste (W);
clnquenta metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros 'e cinqüenta centímetros
(48,50m), oeste (W); cínquenta metros (50m), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros.
(48,SOm), oeste (W); cínqu enta metros (SOm), sul (8); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros
(48,SOm), oeste (W); cinqüenta metros t ôümj , sul (8); quarenta e cito
metros e cinqüenta centímetros
(48,50m), oeste (W); cinqüenta metros (50m), sul (8); quarenta e ono
metros e cinqüenta centímetros
(48,SOm), oeste (W); cinqüenta metros (SOm), sul (8); quarenta e cito
metros e cinqüenta centímetros
(48,50m), oeste (W); cinqüenta ID-E:tros ,50m), sul, (8); quarenta e dto
metros e cinqüenta cennmetros
(48,SOm), oeste (W); cinqüenta metros <SOm), sul (8); quarenta e OIto
metros e cinqüenta centtmetrcs
(48,SOm), oeste (W); cem metros
(100m), norte (N); oitenta e cinco
metros (35m), oeste
(WJ; duzentos
metros <20Um), norte (.N); quareme,
e oito metros e cinqüenta centímetros
(48,SOm), leste (E); cínquen.. . a metros
(50m), norte (N); quarenta. e c tto
metros e cinqüenta centunctros .. ".
(4a,50m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N);
quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros ....
(48,SOm), leste (E); cinqüenta metros
(50m), norte (N); quarenta e oito metros e cinqüenta centímetros
.
(48,50m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); quarent.a e oito metros e cinqüenta centímetros
.
(48,SOm), leste (E); cinqüenta. metros
(SOm), norte (N);
quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros ....
(48,SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N);
quarenta. e oíto
metros e cinqüenta centímetros .. ,.
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(48,50m), leste (E); cinqüenta metros.
(50m), norte (N); quarenta e oito.
metros e cinqüenta centímetros ....
(48,50m), leste (E); cinqüenta metros,
(SOm), norte (N); quarenta e Oito
metros e cinqüenta centímetros ....
(48,SOm), leste (E); cinqüenta metros(50m), norte (N); 'quarenta e oito metros e cinqüenta centímetros
(48,SOm), leste (E); cinqüenta metros.
(SOm), norte (N); quarenta, e oito
metros e cinqüenta oen'Jmetros ....
(48,50m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N);
quarenta e «ítc
metros e cinqüenta centímetros ....
(48,50m), leste (E); cinqüenta metros'
(SOm), norte (N); quarenta e oitometros e cinqüenta centimetroa ....
(48,SOm), leste (E); cinqüenta metros'
(50m), norte (N); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros .. , ..
(48,50m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); quarenta e oito
metros e cinqüenta centímetros. ., ..
(48,SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); setenta e cínco
metros (75m), leste (El; setenta e
cinco metros (75m), norte (N); cento'
e cinqüenta e cinco metros e clnqüen-.
ta centímetros (l55,SOm), leste (EJ,
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto
n" 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n" 3, de 3D de abril
de 1965, da Comissão Nacional de'
Energia Nuclear.
Art. 20 O concesstonárto fica obrigado a recolher aos cofres públlccs.
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí
n'' 1.038, de 21 de outubro de 1968.
Art. 30 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do ('6~
digo de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de soro e
subsolo para fins de lavra, r:.a "erma
do artigo S9, do Código de lv1i::leração.
Art. SO A concessão 'te lavra terá
por título este Decreto, que ..era
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transcrito no Livro C -

Registre dos
Decretos de Lavra, do Deoartamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e En8rght.

Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá z'o .
rDNPM - 4.986-55.)

. 'Brasília, 30 de

março

152.° da Independência
República.
EMíLIO G.

de
e

~973;

85.0

da

MÉDICI

Antônio Dias Leite .Jú.nior

DECRETO NQ 72.045

DE

30

DE

MARÇO DE 1973

Concede a Aguas do Salvador Lida.

o

direito de lavrar água mineral no
Município de Campos Novos Paulista, Estado de São Paulo.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.s 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Aguas do
Balvador Ltda. concessão para lavrar
.água mineral em terrenos de sua
propriedade e de Oscar Trincado
Monserrat no lugar denominado Fazenda Santo Antônio, Distrito e Município de Campos Novos Paulista, Estado de São Paulo, numa área de noventa e um ares e quarenta e oito
centiares (0,9148 ha.) , delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a cínquenta e quatro metros
(54m), no' rumo verdadeiro de oitenta.
e cinco graus trinta minutos sudoeste
(85930'SW), do canto nordeste (NE)
da Capela São Salvador e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta e quatro metros (74m) , oeste
(W); clnquenta centímetros (0,50m),
norte (N); oito metros (Bm), oeste
(W); quatro metros e vinte centímetros (4,20m), norte (N); quarenta
metros (40m), oeste (W); um metro
,e cinquenta centímetros (l,50m) nor'te (N); quinze metros (15m), oeste
(W) ; sessenta metros e cínquenta

centímetros (60,50m), norte (N); trinta e nove metros (39m), leste (E);
. seis metros e trinta centímetros ...
(6,SOm), norte (N); cinquenta e cinco metros (55m), leste (E); quatro
metros (4m), sul (S); dezoito metros
(1Bm), leste (E); seis metros temi,
sul (S); vinte e cinco metros (25m),
leste (E); sessenta e três metros
(63m), S:.I] (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos arts. 44, 47 e suas alíneas
e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes, do mesmo C6·
digo. não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O
concessionário
fica
obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da Lei, os tributos devidos à União, em cumprimento do
disposto no Decreto-lei nc 1.038, de
21 de outubro de 1969.
Art. 3º Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração .
Art. 4Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5º A concessão de lavra terá por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavras, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mlnistério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

4.203-64).

Brasília, 30 de março de 1973;
152º da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antõnsc Dias Leite Júnior.

ATOS DO

DECRETO N.o 72.046
MARÇO DE

DE

30

PODER. EXECUTIVO

I'lE

1973

-Conceâe à Mineração Retiro do Sapecado S.A. o direito de lavrar minério de manganês no Município de
Brotas de Macaúbas, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
'<la atribuição que lhe confere o artigo
;81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nú.mero 318, de 14 de março de 1967, de'ereta:
Art. 19 Fica outorgado a Minera.cão Retiro do Sapecado S .A. conces.são para lavrar minério de manganês
-em terrenos de propriedade de Fabriço
.Francísco da Silva e outros, no lugar
denominado Lençol, Distrito de Ourl-curf do Ouro, Município de Brotas de
.Macaúbas. Estado da Bahia, numa
área de vinte e cinco hectares trinta
-e seis ares e cinquenta centdares ....
(25,3650 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
-mil novecentos e dezoito metros e quarenta centimetros (1.918,40m), no ru.,
mo
verdadeiro de sessenta e cinco
graus trinta e nove minutos nordeste
(65°39'NE), do marco de cimento no
.canto nordeste (NE) da casa do Sr.
.Marcoltno Moreira Nogueira, no Po'voado Santa Cruz e os lados a partir
.desse vértice, os seguintes comprt.mentos e rumos verdadeiros: cem metros Clüüm) , norte (N); dezoito mearos (18m), oeste (W); cem metros
rtnürrn, norte (N); dezoito metros
rtami. oeste (W); cem metros (tüüm),
.norte (N); dezoito
metros (l8m) ,
.ocste (W); cem metros (100m), norte
(N); dezoito metros (18m), oeste (W);
.cem metros (lOOm) , norte (N); dezoito metros 08m), oeste (W); cem
metros (lOOm),
norte (N); dezoito
'metros (18m), oeste (W); cem metros
-(100),
norte (N);
dezoito metros
(18m), oeste (W); cem metros (100m),
'norte (N); dezoito metros (18m),
oeste (W); cem metros (lOOm) norte
(N); dezoito metros (l8m) , oeste
,(W); cinqüenta metros (50 m), norte (N); cem metros (lOOm) , leste
{E); dezoito metros (18m), norte (N);
noventa metros (90m) leste (E); dezoito metros 08m), norte (N); setenta e cinco metros (75m), leste (E); no-
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venta e quatro metros (94m), sul (8);
dezessen metros (16m), leste (E); noventa e quatro metros (94m), sul (S);
dezesseis metros (16m), leste (E); noventa .s quatro metros (94m), sul (S);
dezesseis metros (16m), leste (E); noventa e quatro metros (94m) sul (8);
ueaesels metros (l6m), leste (E); noventa e quatro metros (94m), sul (8);
dezesseis metros (l6m) , leste (E);
noventa e quatro metros (94m), leste
(E); noventa e quatro metros (94m),
sul (8); dezesseis metros (16m), leste
IE); noventa e quatro metros (94m),
sul (8); quinze metros Clõm) , leste
(E); noventa e quatro metros (94m),
sul (S): quinze metros (15m) , leste
(E); noventa e quatro metros (94m),
sul (8); quinze metros (15m) , leste
(E); oitenta e dois metros (82m), sul
(S) ; sessenta metros (60m), oeste
(W); dezoito metros (l8m). norte (N);
cem metros (100m), oeste (W); dezoito metros (f.Sm), norte (N); cem
metros (100m), oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração além de outras constantes do
mesmo Código não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo
únlce. Esta concessãs
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.72p, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de 30
abril de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos,
na forma da Lei, os tributos devidos
à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21
de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
~e lhe incumbem, a concessão
para
la vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ.
digo de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vtzlnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será trans.,
crito no Livro C - Registro dos Decretas de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
(DNPM-l.023-66) .

Brasília, 30 de março de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.047 -

DE

30

DE

MARÇO DE 1973

Retifica o artigo 19, do Decreto número 14.220, de 8 de dezembro de
1943, e estabelece área de eermaao.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81, item III, da Constituição, nos termos do Decreto-lei nc 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-

pão), alterado pelo Decreto-lei no 318,
se 14 de março de 1967, decreta:

Art. 19 O artigo F', do Decreto número 14.220, de 8 de dezembro de
1943, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 19 Fica outorgada ao cidadão
brasileiro Renato Maneo concessão
para lavrar feldspato em terrenos de
propriedade de Deolinda de Oliveira
Abrahão, no lugar denominado Sitio
Areão, Botuquara, Distrito de e-erus,
Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, numa área de nove hectares sessenta ares e cinqüenta e quatro centiares (9,6054 na), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a quinze metros e oito centímetros (15,08m), no rumo verdadeíro de setenta e três graus vinte e oito
minutos vinte e cinco segundas sudoeste (73928'25"SW), da garagem ôe
alvenaria e os lados a part-ir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e quarenta e seis metros (246m), oito graus
dezessete minutos noroeste (8°1'i"NW)
trezentos e quarenta e sete metros e
trinta centímetros (347,30m), trmta e
nove graus dois minutos sudeste
(39902'SE); cinqüenta e nove metros
e vinte centímetros (59,20m), vinte e
sete graus trinta e seis minutos cinqüenta segundos sudeste ('2.7 936'50"
SE); setenta e sete metros e cinqüenta e nove centímetros (77,59m)
quinze graus vinte e três minutos cinqüenta e cinco segundos sudeste

(15Q23'55"SE); cento e trinta E: três'
metros e oitenta e cinco centímetros(133,85m), seis graus cinqüenta e oito
minutos quarenta e cinco eemmdos
sudoeste (6958'45"SW); cinqüenta e'
quatro metros e sessenta e um centímetros (54,61m), vinte e um graus
cinqüenta e oito minutos dez segundos sudeste (21958'10" SE); cinqüen-ta e seis metros e vinte e dois cenu.
metros (56,22m), quarenta e quatro.
graus doze minutos sudeste \44Q12'
SE); trinta e quatro metros e vinte
e nove centímetros (34,29m), trinta e
três graus sete minutos trinta segundos sudeste (33907'30"SE); cento eoitenta e sete metros (187m) ..sessenta
e nove graus cinqüenta e oito minutos sudoeste (69Q58'SW); quatrocentos e oitenta e quatro metros (484m) •.
quatorze graus dois minutos cinqüenta segundos noroeste (14902'50"NW)."
Art. 20 Fica estabelecida para esta.
concessão uma área de servidão de.
três hectares e sessenta e cinco centiares (3,0065 ha.), delimitada
polígono irregular, que tem um vér-.
tice a quinze metros e oito centímetros (15,08m), no rumo verdadeiro de;
setenta e três graus vinte e oito minutos vinte e cinco segundo sudoeste'
(73 9 28'25" SW ), da garagem de alvenaria e os lados a partir desse vér-tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e quarenta e seis metros (246m), oito graus.
dezessete minutos noroeste (8 917'
NW); duzentos e vinte e nove metros
e vinte e quatro centímetros (220,240
mj, vinte e um minutos quarenta e
Dito segundos sudoeste (0921'48"SWi;
sessenta e quatro metros e trinta ecinco centímetros (64,35m), seus graus
cinqüenta e sete minutos dez segundos sudoeste (6957'10"SW); sessenta
e seis metros e setenta e seis eentdmetros (66,76m), três graus vinte e
sete minutos dez segundos sudoeste(3\l27'10"SW); cento e setenta e dois
metros e cinqüenta centímetros ....
(172,50m). quinze graus quarenta e
nove minutos trinta segundos sudeste
(15949'30" SE); duzentos e doze metros e cinqüenta centímetros (212,50·
fi), trinta e três graus nove minutos
trinta segundos sudeste (33°úB'30"
SE); quatrocentos e setenta e quatro
metros (474m), quatorze graus uoís.
minutos cinqüenta segundos noroeste-

por

(14'02'50"NW) .

Art. 39 A retificação de que trata.
o artigo anterior será transcrtta no
Livro C - Registro dos Decretos de

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 40 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràrio ,
(DNPM -

3784-40).

Brasília, 30 de março de 1973:
152 9 da Independência e 359 da
República.
EMtLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

-DECRETO N° 72.048 ~
MARÇO DE 1973

DE

30

DE

-aonceae à REAGO ~ Indústria e Comercto S. A. o âireiio de ~a'Viar
çnaiese no Municipio de ttapecenca
da Serra. Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
-da atribuição que lhe confere o artigo 81 item IH, da Constituição, nos
"termos' do Decreto-Ieí n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mí-neraçào) , alterado pelo Decreto-Ieí
n" 318, de 14 de março de 1967, de.creta:
Art. 1.0 Fica outorgada à REAGO
_ Indústria e Comércio S. A. concessão para lavrar gnaísse em terre-nos de sua propriedade, no lugar de"nominado Sítio rtatube, Distrito e
Municipio de Itapecerica da Serra,
"Estado de São Paulo, numa área de
cento e cinco hectares e vinte ares
(105,20 ha.), delimitada por um po.Iígono irregular, que tem um vértice
.a duzentos e oitenta e cinco metros
(235 m) , no rumo verdadeiro de setenta e cinco graus sudoeste (750 SW)
-do entroncamento da estrada muntcípaI que liga a BR-116 a São Lourenço da Serra com o caminho que
serve a propriedade e vízínhos e os
lados a partir desse Vértice, os se,guintes comprimentos e rumos verda-deíros: cento e setenta metros (170
m) , sul (8); quinhentos metros (500
-m) , oeste (W); cem metros (100 m) ,
norte (N); cem metros (100 rm, oeste
(W); trezentos e setenta metros (370
.m) , norte (N); cento e cínqucnta me,
tros (150 mj , leste (E); quatrocentos
metros (400 mj , norte (N); cem me,
tros 1I00 m) , oeste (W); duzentos
.metros (200 m) , norte (N); cínquenta metros (50 m) , leste (E); cem
.metros (100 m) , norte (N); cem me-
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cínquenta
tros (100 m) , leste (E);
metros (50 m) , norte (N); trezentos
e quarenta metros (340 m) , leste (E);
cínquenta metros (50 m) , norte tN);
cínquenta metros (50 m) , leste (E);
cem metros (100 mj , norte (N); cem
metros (100 m), leste (E); cem metros (100 m) , norte (N); cento e sessenta metros (160 m) , leste (E); duzentos metros (200 m) , sul (8); cem
metros (100 m) , leste (E); duzentos
metros (200 m j , sul (8); cmquenta
metros (50 m) , oeste (W); cem me,
tros (100 m) , sul (8); cinquenta me,
tros (50 m) , oeste (W); cem metros
(100 nu, sul (S); cínquenta metros
(50 mj, oeste (W); cem metros (100
m) , sul (8); duzentos e cínquenta
metros (250 m) , leste (E); duzentos
metros (200 nu. sul (8); cem metros
(100 mj , oeste (W); quatrocentos metros (400 m) , sul (S); trezen tos e
cínquenta metros (350 m). oeste (W),
Esta concessão e outorgada mertíante
as condições constantes dos artigos 44
47 e suas alíneas e 51, do Código de'
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decrete.
Parágrafo único. Esta
concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret-o número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nO 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cum,
prímento do disposto no Decreto-lei
n- 1. 038, de 21 de outubro de 1\)69 .
Art. 3° Se o concessionário nác
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re:rogadas as disposições em contrárío .
(DNPM -

801. 989-68).

Brasilia, 30 de março de 19';'3;
152" da Independência e 85° da
Repúblíca .
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.049 -

DE

30

DE

MARÇO DE 1973

Retittcc o artigo 1", do Decreto nú,..
mero 69.091, de 18 de agosto de
1971, através do qual foi outorgado
li. Cia. Carbonífera São Marcos S.A.
o asreao de lavrar carvão mineral
no municipzo de Criciúma, Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Conetítulçâo, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mí.,

neração) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. l° O artigo 1°, do Decreto número 69.091, de 19 de agosto de 1971,
passa a vigorar com " seguinte redação:
I", : '1,. ~
"Art. l° Fica outorgada à Cia.
Carbonifera São Marcos S. A.
concessão para lavrar carvão míneral no lugar denominado Mãe
Luzia em terrenos de propriedade de Augusto Bínato e outros,
Distrito de Nova Veneza, Município de Críctúma, Estado de Santa
Catarina, numa área de trezentos
e cínquenta hectares e oitenta e
sete ares (350,87 ha.), delimitada
por um polígono irregular, que
tem um vértice a seiscentos e vín.,
te e cinco metros (625 m) , no rumo verdadeiro de um grau su-

EXECUTIVO

deste (lo SE), da confluência dos;
rios Mãe Luzia e São Bento e os,
lados a partir desse Vértice, os
seguintes comprimentos e rumosverdadeiros: cem metros (100 m) ,
leste (E); cem metros <100 mj ,
sul (S); quinhentos e trinta metros (530 m) , leste (E); centc e
sessenta metros (160 mj , sul (S);
duzentos e vinte metros (220 m) ,
leste (E); duzentos metros (20(}l
m) sul (S); cento e cinqüenta.
metros (150 mj, leste (E); trezentos e cínquenta metros (350
mj , sul (S); seiscentos metros
(600 m) , leste (E); cem.o e cínquenta metros (150 m) , sul (8);
cento e cmquenta metros t150 m) ,
leste (E); quatrocentos e oitenta
metros (480 m) , sul (S); cento fr
trinta metros (130 m) , oeste (\V);
cento e vinte metros (120 m) , sul
(S); trezentos metros (300 m) ..
oeste (W) ; seiscentos metros
(600 m), sul (S); cento e setenta.
metros (170 m), leste (E); cento.
e cinquenta metros (150 mj , sul
(S);
duzentos metros (200 m) ,
leste (E); trezentos metros (300;
m) , sul (8); setenta metros (70
mr, oeste (W); cínquenta metros
(50 mj , sul (S); mil seiscentos e
vinte metros (1.620 m) oeste (W);
dois mil seiscentos e sessenta metros (2.660 m), norte (N)".
Art. 2° A retífícçâo de que trata
o artigo anterior será transcrita no
Livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
MInas e Energia.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrario.
(DNPM -

6.663_60).

Bra.silia, 30 de março de 197'3;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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Federal do Rio de Janeiro - Disponibilidade - Anulação. (Decreto
no 72.388, de 25-6-73).
Federal do !Rio de Janeiro - Disponíveís. (Decreto nc 72.189', de
8-5-73) .

-- Federal do Rio de Janeiro - Diaponível. (Decreto nv 72.283, de
18-·5-73J.

_ Federal do Rio de Janeiro - Enquadramento (Decreto nc 72 .081,
de 12 de abril de 1973).
- Federal do Rio Grande do Sul Quadro de Pessoal (Decreto número 72 .359, de 14 de junho de
1973) .

-

Federal Rural do Rio de Janeiro
- Transferência de cargo (Decreto nc 72.340, de 7-6-73),

----" Mogi das Cruzes - Reconhectmento (Decreto no 72.129, de 25
de abril de 1973).

- JFederal de Juiz de Fora - Quadro
de Pessoal. (Decreto n Q 72.313, de

ESCOLAS -

-

ESTRADA DE FERRO
CENTRAL
DO BRASIL - Enquadramento
(Decreto no 65.205, de 11-12-64).

31-5-73).

-

Federal de Minas Gerais - Relação nominal - Retificação. (Decerto no 72.084, de 12-4-73).
Federal de Pelotas - Alteracão do
Decreto no 60.731, de 1967: coeereto nc '72..185, de 8-5-73).
Federal de Pernambuco - Curso.
(Decreto nc 72.213, de 11-5-73).
Federal de Pernambuco - Pessoal
-r- Retificação. (Decreto nc 72.087,
de 13-4-73).

-

Federal de Santa Maria - DiS}Joníveis. (Decreto no 72.167, de -2 de
maio de 1973).

Ver Ensino.

ESTRANGEIRO - Adriaan Volker
- Operação no mar territorial
Decreto nc 72.276, de 17 de maio
de 1973).

-

Ford do Brasil -

S. Bernardo do
Campo (Decreto no 72 .183, de 7 de

mero de 1973).
-

-

Geophystcal service (Decreto nÚR
mero 72.173, de 7 de maio de
1973).

Impresit Gírola Lodigiani (Decreto
no 72.341, de 8 de junho de 1973).

.
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-.:.. Italcable
li'?

Revogação

(Decreto
72.378,
-

-

Oceaníc Contractors (Decreto nv

-

Oceanic Contractors (Decreto nu-

72 .114, de 23 de abril de 1973).

-

mero 72.347, de 8 de
1973).

junho de

Offshore International

(Decreto

nv 72.376, de 18 de junho de 1973).

-

Centro de Instrução de Helicópteros (Decreto nc 72.162, de 30 de
abril de 1973).
Disponibilidade - Aproveitamento
(Decreto nv 72.122, de 24 de abril
de 1973).
INFRAERO Empresa pública
(Decreto no 72.219, de 11 de maio
de 1973).
Oficiais-Generais (Decreto número
72.059, de 4 de abril de 1973).
Quartel - São Luis (Decreto número 72 .195, de 9 de maio de 1973)

72.286, de 21 de maio de 1973).

_ La Fonctere (Decreto uc
de 19 de junho de 1973).

Screen Gems -

Revogação (De-

-

creto no 72.193, de 9 de maio de
-

1973) .
storm Drilling (Decreto nc 72 .377
de 18 de junho de 1973).

-

Terrenos -

nc 72.094, de 17-4-73).
Koninklijke Nederlaníscc - Prazo
(Decreto no 72.210, de 11~5-73).

-

-

ne

-

Aquisição

,:, Exército
-

(Decreto

- Western Geophysícal (Decreto

72 .088, de 13 de abril de 1973).

Ex:e:RCrro Crédito.

ver Forças Armadas e
-

F
FACULDADES -

-

ver Ensino.

FORÇAS ARMADAS - Agregado
Conceituação (Decreto nc 72.041,
de 30-3-73).

-

Cartas Patentes de Oficiais -

mero 72.339, de 6 de
junho de
1973J.
r - Etapas., Complementos
da ração
comum,
quantitativo das rações
operacionais (Decreto no 72.354,
de 11 de junho de 1973).
- Hospital das Forças Armadas Alteração do Regulamento (Decreto nc 72.344, de 8 de junho de
1973).
- Serviço ativo - Retorno - Reserva remunerada (Decreto número
72.304, de 30 de maio de 1973J.
- Serviço
Militar Convocação
(Decreto nc 72.271, de 17-5-73).

• Aeronáutica
-

-

Al~

teraçâo das normas (Decreto nu-

Administração da Aeronáutica Regulamento (Decreto nc 72.086,
de 13 de abril de 1973).

EXECUTIVO

-

-

-

-

Centro de Documentação (Decreto
nc 72.332, de 4 de junho de 1972) .
Comissão de Promoções de Oficiais
- Renovação (Decreto nc 72.335,
de 5 de junho de 1973).
Comunicações Militares Inter-americanas (Decreto nc 72.104, de 18
de abril de 1973).
Departamento de Engenharia e Comunicações (Decreto nv 72.409, de
26 de junho de 1973).
Departamento de Engenharia e Comunicações - Regulamento (Decreto nv 72.407, de 26 de junho
de 1~73) .
Departamento Geral de Serviços Reorganização (Decreto no 72 .208.
de 11 de maio de 1973) .
Desapropriação - Plcríanópoüs (Decreto nv 72.355, de 11 de junho
de 1973) .
Diretoria de Obras de Cooperação
- Regulamento (Decreto ns 72.389,
de 22 de junho de 1973).
Diretoria de Promoções - Regulamento (Decreto nc 72.053, de 3 de
abril de 1973) .
Funções gratificadas - Alteração
(Decreto nc 72.270, de 17-5-1973).
Licenças - Revogação de dísposíções (Decreto nv 72.408, de 2ti ce
junho de 1973) .
Oficiais - Distribuição de funções
(Decreto nc 71.163, de 30 de abril
de 1973) .

_ Organizações militares - sede (Decreto nc 72.115, de 23 de abrU
de 1973) .

REMISSIVO

:tNDICE

- Terreno - São Paulo (Decreto
n- 72.199, de 9 de maio de 1973) .

* Marinha
- Centro Médico Naval Marcílio Díae
(Decreto no 72.309, de 31 de maio
de 1973).

- Corpo de Fuzileiros Navais - Alteração (Decreto nc 72.209, de 11 de
maio de 1973).
- Corpo do Pessoal Subalterno (Decreto no 72.278, de 17 de maio
de 1973) .

- Disponível Anulação (Decreto
nc 72.095, de 17 de abril de 1973) .
- Disponível Anulação (Decreto
nc 72.159, de 30-4-73).
_ Disponível Anulação (Decreto
nc 72.277, de 17 de mao de 1973).
- Diretoria de Intendência - Regu·
lamento
Alteração (Decreto
nv 72.113, de 23 de abril de 1973).
_ Enquadramento - Retificação (Decreto no 71.994, de 26-3-73) .
_ Enquadramento - Alterações (Decreto nv 72.137, de 26-4â1973) .
- Quadro do Pessoal - Reorganização (Decreto nc 72.168, de 3 de
maio de 1973) .
- Terreno São Vicente (Decreto
nc 72.194, de 9 de maio de 1973) .
- Tribunal Marítimo (Decreto número 72.169, de 4 de. maio de 1973) .
FINANCIADORA DE

ESTUDOS

E

PROJETOS -t- Capital - Elevação
(Decreto nc 72.280, de 18-7·73).
FUNCIONARIO
ver Servidor
Público.
FUNDAÇAO mGE Transferência
de servidor (Decreto nc 72.287, de
21 de maio de 1973) •
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE
PROGRAMAS INTEGRADOS _ Criação (Decreto nv 72.062, de 6
de abril de 1973.
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO

DE SERVIÇO - Alteração - Artigos 56, 59 e 70 (Decreto n'? 72.141,
de 26"4·73) .

I
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IN-

DUSTRIALIZADOS - Alíquotas Ffxação ' (Decreto nc 72.399, de 26
de junho de 1973) .
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L
LAVRAS - Agalmatolito - Itatíauçu
(Decreto no 72.228, de 11 de maio
de 1973) .
Mateus Leme.
- Agalmatclito
(Decreto no 72.252, de 11 de maio
de 1973).

-

Agua mineral - Campos Novos
Paulistas. (Decreto nc 72.045, de
30 de março de 1973).
- Agua mineral Manaus. (De·
ereto n? 72.105, de 18 de abril
de 1973).

-

Água mineral - Palmares Paülista. (Decreto nc 72.242, de 11
de maio de 1973).
- Água mineral Salgado. (Decreto nv 72 .229, de 11 de maio
de 1973).

Agua mineral - Retificação Votorantim. (Decreto no 72.418,
de 27 de junho de 1973).
- Agua potável - Domingos Mar·
tíns , (Decreto nc 72.415, de 27 de
junho de 1973).
- Amianto - Pilar de Goiás. (Decreto no 72 .240, de 11 de maio
de 1973).
- Argila - Campina Grande. (Decreto nc 72.227, de 11 de maio
de 1973).
- Argila Ccrupá.. (Decreto número 72.246, de 11 de mato de
1973).
- Argtla - Cravlnhoa. (Decreto número 72.372, de 15 de junho de
1973) .
- Argila - Simões Filho. (Decreto
no 72.103, de 18 de abril de 1973).
- Argira - Tremembé,
(Decreto
no 72.230, de 11 de maio de 1973).
- Barita - Guapíara.. (Decreto número 72.044, de 30 de março de
1973).
- Bauxita - Barão de Cocais. (Decreto ne 72.252, de 11 de maio
de 1973).
- Bauxita - poços de Caldas, (Decreto nc 72.236, de ,11 de maio
de 1973).
-- Caducidades. (Decreto nc 72.184,
de 8 de maio de 1973).
-- Caducidades. (Decreto ns 72.192,
de 9 de maio de 1973).
-
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Caducidades. (Decreto nc .72.267.
de 16 de maio de 1973).
Caducidades. (Decreto nc 72.268,
de 16 de maio de 1973).

Calcário - Arroio Grande. (Decreto nc 72.036, de 30 de março
de 1973).

-

de 1973).

.

Anulação Guafba ,
(Decreto nc 72.417, de 27 de junho

Caulim -

-

Caulim - Anulação -:. S. Paulo.
(Decreto nc 72.037, de 30 de mar-

-

Caullm -

de 1973).

ço de 1973).

Calcário - Distrito Federal. (Decreto nv 72.234, de 11 de maio de
1973) .

Cassiterita - Bâo Tiago. (Decreto nc 72.038, de 30 de marco

-

Calcário - Brasília. (Decreto número 72.281, de 18 de maio de
1973) .

-

-

Pedras Grandes. (Decreto n Q 72.272, de 17 de maio de

1973).

-

Calcário -

nv 72.243, de 11 de maio de 1973) .
Calcário
Iporanga, (Decreto
nv 72.253, de 11 de maio de 1973).

-

-

Caulim São Paulo. (Decreto
nc 72.232, de 11 de maio de 1973).
Cianita - Mateus Leme. (Decreto nv 72.043, de 30 de março de
1973) .

-

Calcário - Laranjeiras. (Decreto nc 72.226, de 11 de maio de

-

Dolomita - Castro. (Decreto número 72.269, de 16 de mato de

Calcário -

-

Dotomíta - Ipeúna , (Decreto número 72.414, de 2'1 de junho de

-

Guapiara.

(Decreto

1973) .

1973) .

-

Macambira..

(Decreto

no 72.249, de 11 de maio de 1973).

-

Calcário -

Planaltina.

(Decreto

no 72.235, de 11 de maio de 1973) .

-

Calcário - Retificação - Laranjeiras. (Decreto nc 72.254, de 11
de maio de 1973).

-

Calcário .'- :Retificação - Ta-1
guaí , (Decreto nv 72.238, de 11
de maio de 1973).
- Calcário
SaIvador-. (Decreto
nv 72.260, de 14 de maio' de 1973).
- Calcário ----' São
Francisco do
Conde. (Decreto nc 72.241, de 11
de maio de 1973).
- Calcário - Vidal Ramos. (Decreto nc 72.042, de 30 de março
de 1973).
- Calcário conchilífero - S. Francisco do Conde. (Decreto número 72.247, de 11 de maio de 1973).
-

Carvão mineral - Retdfícacâc
Crisciúma. (Decreto nc 72.049, de
30 de março de 1973).

-

Cassiterita - Porto Velho. (Decreto nv 72.412, de 27 de junho
de 1973).

-

Cassiterita - Porto Velho. (Decreto ne 72.413, de 27 de junho

1973).

-

Feldspato - Retificação pira. (Decreto nv 72.040, de
março de 1973).
-- Feldspato - Retificação
Paulo. (Decreto no 72.047,
de março de 1973).
- Feldspato - São Gonçalo.
creto .nc 72.231, de 11 de
de 1973).

Cassiterita - Porto Velho. (Decreto nv 72.416, de 27 de junho
de 1973).

S.
de 30
(Demaio

-

Ferro - Jndependncía , (Decreto
nv 72.039,
de 30 de março de

-

Ferro - Mariana. (Decreto número 72.098, de 18 de abril de

1973) .

1973) •

-

Fllito Pirapora do Bom Jesus. (Decreto n'? 72.261, de 14 de
maio de 1973).
- Gnaísse - Itapecerica da Serra.
(Decreto no 72.048, de 30 de março de 1973).

-

Grafita - S. Francisco de Oliveira. (Decreto nc 72.237, de 11
de maio de 1973).
- Manganês - Anulação - Manicoré. (Decreto nc 72.250, de 11
de maio de 1973).
- Manganês - Brota de Macaúbas.
(Decreto nc 72.046, de 30 de março de 1973).

de 1973).

-

Ita-

30 de

~

-

Mármore - Cachoeira do Jtapemirim. (Decreto nc 72.239, de 11
de maio de 1973).
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Níquel Niquelândia. (Decreto
nc 72.100, de 18 de abril de 1973).
- Quartzito - Retificação - Del·
fim Moreira. (Decreto nc 72;244,
de 11 de maio de 1973).
- Scheelita - Lages. (Decreto número 72.099, de 18 de abril de
-

1973) .

- Scheelita - Currais Novos. rneereto nc 72.262, de 14 de maio de
1973) .

-

Substâncias minerais Suspensão Carnaçarí . (Decreto número 72.245, de 11 de maío de
1973).

-

'Talco no 72.233,
-- Talco no 72.248,

Casa
de 11
Casa
de 11

Nova.
(Decreto
de maio de 1973).
Nova.
(Decreto
de maio de 1973) .

Desepropriaçâo OSório. (Decreto no 72.133, de 25--4-73) .
- Desapropriação - gergtpe e Bahia
(Decreto nc 72.:164. de 2-5-73).
PRAIA DO CASSINO - Cessão de
terreno - Rio Grande. (Decreto
_

no n.379, de 19-6-73).
PREVIDl!:NCIA SOCIAL - Alteração
do Decreto n96S. 59"2, de 1971 Art. 1°., (Decreto nc 72.353, de
U-6-73) .
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO E NU'TIR,IÇAO
Instituição. (Decreto nc 72.034, de
30-3-73) .
PR/ÜJE'I10 RONDON -

Alteração do
Decreto nv 67.505" de 1970 - ArtI.se 79. (Decreto no 72.374, de 15
de junho de 1973).

R
:MARINHA - ver Forças Armadas e
Crédito.
MEDICAMENTOS - Licenciamento
- Central de Medicamentos. (Decreto nc 73.343, de 8 de junho
de 1973).

MONUMENTO NACIONAL - Porto
Seguro. (Decreto nc 72.107, de 18
de abrir de 1973).

MULTAS - Atualização.
(Decreto
no 72.190, de 8 de maio de 1973).
MUNICíPIOS - Porto Segure
Monumento nacional.
(Decreto
nc 72.107, de 18 de abril de 1973).
- Vitória - Aterro. (Decreto número 72.111, de 23 de abril de
1973) .

RELAÇõES EXTERIORES -

Argen-

tina. e México - Ajuste de Complementação nv H;.
Indústria
Quimico-Farmacêutica.
(Decreto
nc 72.197, de 9-5-73).
- Argentina e México - Ajuste de
Complementação nv.15 - Indústria
Quimico-Farmacêutica.
(Decreto
ne 72 .19,3, de 9-5-73).
- Argentina, México e Venezuela Ajuste de Complementação 16 Derivados do Petróleo. (Decreto
nc 72.055, de 4-4-73).
- Argentina e ~xico
Ajuste de
Complementação n? 18 - Indústrie Fotográfica. (Decreto núme-<

ro 72.202, de 9-5-73).

-

p
PARQUE NACIONAL DE UB""lAiRA
- Alteração do Decreto nc 45.954,
de 1959 - Art. 2°. (Decreto número 72 .144, de 26-4,,:,73).
PASSAPO'RiTES - Alteração do Deereto nc 3.3415, de 1938 - Art. 44.
(Decreto nc 72.063, de 6-4-73).

PETROB'RAS ---< Estatuto - Alteração. (DBcreto nc 72.112, de 23 de
abril -de 1973).
- Desapropriação - Baruerí . (Decreto nc 72.390, de 22-6-73).
- Desapropriação - Bet'im e Ibirité.
(Decreto n9 72.3'88, de 22-6-73).

Argentina, México e Uruguai Ajuste de Complementação nv 18
- Indústria Fotográfica. (Decreto
no 72.203', de 9-5-73).
- Argentina, Chile e México - Ajuste de complementação nc 20 Matérias corantes. (Decreto número 72.056, de 4-4-73).
- Aviação Civil - Convenção. (Decreto no 72.383, de 20-6-73).
- Bolívia Concessões /tarifárias.
(Decreto nc 72.057, de 4-5-73) .
- Bolívi.a
Ligação ferroviária.
(Decreto nv 72.080, de 12-4-73).
-

BoliVia -

Tratado Vinculação

Ro~

dovíáría , (Decreto nO 72.266, de
HH;'-73) •
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venção. (Decreto no 72.225, de 11
de maio de 1973).

.- MA - IBDF - Terrello ~ CampoLargo. (Decreto nc 72.1U1, de
18 de abril de 1973).
-'-- MF órgão de Deliberação Co. letiva - BEFIEX. (Decreto número 72.265, de 16 de maio de

Estados Unidos - Acordo - camarão. (Decreto nc '12.135'. de 26

-

Convenção _ Exportação de bens
culturais. (Decreto no 72.312, de
31.5-73) .

~

Costa Rica -

Denúncia de Con-

1973) .

Tesouro Nacional .- Delegacias Fiscais - Extinção. (Decreto no 72 AIO, de 27 de junho

MF -

de abril de 1973).

-

Haiti -

-

ereto nc 72.345, de 8-&-73).
Tratado de Montevidéu - Zona de

Convênio cultural. (De-

Livre Comércio.

ções.

REFOR.M:lA AGRÁRIA -

Area prio-

Arapua e outros. (De-

ereto no 72.381, de 19-6-73).

-

MRE - Unidade de Negociação.
(Decreto no 72.161, de 30 de abril

(Decreto núme-

ro 71. 953, de 26-3-73).
RADIODIFUSãO ver Comunica-

ritária -

de 1973).

-

Zonas prioritárias

Alteração

do Decreto no 70.986-, de 1972 Art. 19. (Decreto nc 72.134, de
26-4-73) .
RlEGISTRQ6 PúBLICOS -

de 1973).

SERVIDOR PúBLICO - .aetesanato - Regulamentação. (De'1reto
no 72 .336, de 5 de junho de 1973).
- Auxílio familiar - Lei de Retribuição no Exterior. (Decreto
no 7.288, de 21 de maio de 1973).
- Grupo Pesquisa científica e TeC'-nológica - serviço Civil da União
e Autarquias. (Decreto nv 72.303,
de 30 de maio de 1973).

Prorro-

gação de prazo. (Decreto número
72.4()6, de 26-6-73).

ROTAR,Y CLUE DO BRASIL - Regulamentação. (Decreto li!? 72.300,
de 25-5-73).

s
sALARiIO-MllNIMID
Alteração.
(Decreto nc 72.148, de SOw4-73).
SALARIOS _ Atualização monetária
- Abril. (Decreto no 72.077, de
11-4-73) .
- Atualização
Maio. (Decreto
nc 72.221, de 11 de maio de 1973) .
- Atualização - Junho.
(Decreto
nc 72.352, de 8 de junho de 1973).
SAúDE - Política Nacional - Colaboração. (Decreto no 72.349, de
8 de junho de 1973).
SERVIÇO NACIONAL DE CADASTRO RURAL - Regulamentação.
(Decreto nv 72.106, de 18 de abril
de 1973).
SERVIÇO PúBLICO - Pessoal oí.víl da Administração Federal, -Subsistema de Cadastro. (D-ecreto
n9 72.255, de 11. de maio de 1973) •

-

Regulamento - Lei n9 5.847, de
1972. (I>ecreto n 9 72.223, ll~ 11
de -maio de 1973).

li<

Agricultura

Classificação e transformação de
cargos. (Decreto nQ 72.257, de 11
de maio de 1973).
- Enquadramento
Alterações.
(Decreto nc 72.207, de 10 de maio

-

de 1973).

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 72.324, de 31 de maio

-

Redistribuição Anulação (De-,
ereto n'? 72.285, de 18 de maio de

-

Revisor - Reclassificação - Retificação. (Decreto nc 72.102, de

de 1973).

1973) .

18 de abril de 1973).
>i:

-

Comunicações

Departamento dos Correios e Te
légrafos Classificação - Retificação. (Decreto nQ 72.2051 de
10 de maio de 1973).
4

.. Diversos

-

Disponibilidade - Anulação. (Decreto nQ 72.360, de 14 de junho
de 1973).

-

.

Redistribuição de cargos. (Decreto nc 72.211, de 11 de maio de
1973).
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-

Redistribuição de cargos. (Decreto nv 72.275, de 17 de maio de
1973) .

*

_ Agência Nacional - Divisão do
pessoal.
(Decreto nc 72.095, de
<13-4-73) .

Educação e Cultura

~<

-

Classifícaçâo e transformação de
cargos. (Decreto nv 72.292, de 23
de maio pe 1973).

-

Funções gratificadas - Tabela.
(Decreto ne 72.054, de 4 de abril

-

CNP. IBBD, INPA, -

Transferência de cargos. (Decreto no 72.289, de 21 de mato de

-

Consultoria Geral da República Classificação e transformação de
função. (Decreto nv 72.350, de ,g
de junho de 1973).

_

Classificação e transformação de cargos, função e empregos. (Decreto nc 71.923, de ,15 de
março de .1973).
DASP -

1973).

*

Fazenda
>I<

.....,... Cargo em comissão e função gratificada. (Decreto nc 72.196, de
9 de maio de 1973).
- Classificação e transformação de
cargoa.. (Decreto nv 72.093, de 17
de abril de 1973).
.....,... Disponíveis - Anulação. (Decreto nc 72.200, de 9 de maio de
1973).
~,

-

Interior

Disponível
Aproveitamento.
(Decreto nc 72.274, de 17 de maio

-

Classífícaçãc e transformação de
cargos. (Decreto nc 72.256, de 11
de maio de 1973).
- Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 71.973, de 21-3-73).
--< Enquadramento.
(Decreto número 72.147', de 26-4-73) .
:I<

-

- DNOS - Disponibilidade - Anulação. (Decreto nc 72.373, de 15

-

12 de abril de 1973).

-

>lo

Justiça

-

Classificação e transformação de
cargos. (Decreto no 72.222, de 11
de maio de 1973).
- Departamento de Policia Federal
Alteração. (Decreto ns 72.382, de
-

20 de junho de 1973).
Redistribuição de cargo - Retificação. (Decreta nc 72.204, de
10 de maio de 1973).

Tribunal Regional do Trabalho Redistribuição de cargo. (Decreto

ne 72.3GB, de 6-6-73) .

Saúde

-

DNOCS - Enquadramento - Retificação. (Decreto n9 72.079, de

de junho de 1973).
DNOS Disponível Amilacão. (Decreto nc 72.307, de 30 de
maio de 1973).

Relações Exteriores

Redistribuição de cargos - Retificação. (Decreto nc 72.146, de 26
de abril de 1973).
l«

de 1973).

-

Quadros de

pessoal. (Decreto nc 72.356, de 11
de junho de 1973).

de 1973).

-

Presidência da República

Trabalho e Preuiâênciá Social

Cargos em comissão -:' Funções
gratífícadaa. (Decreto nc 72.092,
de 16-4-73).

Classificação e transformação de
cargos, (Decreto nc 72.145, de 26
de abril de 1973).

-:' Disponível - Anulação. (Decreto
ns 72 .160, de 3Q-4-73).
- IPASE -:' Aproveitamento de servidores. (Decreto nv 72.296, de 25
de maio de 1973) .
-:' IPASE -:' Classificação e transformação de cargos. (Decreto númemo 72.123, de 24-4-73).
- IPASE - Disponíbílldade - Anulação. (Decreto nc 72.368, de 14 de
-o

-

junho de 1973).
IPABE --. Redistribuição de cargos. (Decreto nc 72.295, de 25' de
Jm10 de 1973).

ROOistribuição - Retificação. (Decreto nc 72.051, de 3-4~73).
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-
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de
11

'I1R<ABALP4> - Eletro Flex mingos e feriados. (Decreto
mero '72.385, de 22-6-73).
- Nitro Quimica Brasileira mingos e feriados. (Decreto

de
11

TELEBRAS - Transferência de ações
(Decreto nc 72.078, de 12-4-73).

Quadro de pessoal. (De-

creto no 72.331, de 4-6-73) .

-

Classificação e transformação
cargos. (Decreto uc 72.258, de
de maio de 1973).
- Classificação e transformação
cargos. (Decreto. nQ 72.259, de

mero

de maio de 1973).

-

Enquadramento ----, Exclusão. (De..
ereto no 72.348, de 8 de junho de

-

1973) .
Política de Transportes - Classificação. (Decreto no 72,.351, de 8

de junho de 1973).
SORrDEI08 Alteração do Decreto

til? 70.951, de 1972 ~- Arts. 2°, 24,
32, 40, 48, 79-. (Decreto n" 72.411,
de 27-6-73).

SUN.AMlA..M -

Ter.reno -

Juazeiro.

(Decreto nc 72.201, de '9-'5-72) "

T
TELE=MUN[CJ\:Ç6ES -

municações.

EXECU'I'IVQ

núDo-

nú-

de 22-4>-73) •

li
UNIVERSIDADES - ver Ensino.
UTILIDADE PúBLICA Diversas
ínstítuíções. (Decreto nc 72.171, de
4-5-73) .

-

Diversas instituições. <Decreto nú..

mero 72.220, de 11-'5-73).

---: Diversas instituições. (Decreto número n.334. de 5-6-73).
-

Ver Co-

72.~'84.

Do-

Hospital Aliete Martins -

Retifi-

cação. (Decreto nc 72.301', de 28
de maio de 1973) .

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

REPÚBLICA

FEDERATIVA

DO

BRASIL

COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1973 -

VOLUME VI

ATOS DO PODER

EX.ECUTIVO

DECRETOS DE JULHO A SETEMBRO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1973

ÍNDICE
DOS
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PÁcs.

PÁGS.

3

Decreto de 3 de julho de 1973 - Dispõe sobre a
reorganização do Quadro de
Pessoal da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca e dá outras providências.
Publicado no
D. O.
de 4.7-73 (Suplemento) .....
72.425 - Decreto de 3 de julho
de 1973 - Cria o centro Nacional de Educação Especial
(CENESP) , e dá outros providências Publicado no

3

72.426 -

72.424 -

72.419 - Decreto de 2 de julho
de 1973 - Reintegra Telmo

Vargas no cargo de 'Tesourei-

rc-Auxiliar do :rv.ti.nistério das

Comunicações,

e

d~

outras

providências - Publícadn no
D.O. de 3-7-73

72.420 - Decreto de 2' de julho
de 1973 - Declara de ínte-

resse social, para, fins de desapropriação; imóvel rural situado no município de Magé,
Estado do Rio de Janeiro Publicado no

D.a.

de 3'-7-73

D.O. de 4-7-73

72.421 - Decreto de 3 de julho
de 19-73 -Retifica redistri-

buição de cargo efetuada pelo
Decreto nc 72.007, de 27 de
março de 1973 Publicado
no D.a. de 4-7-73

4

72.422 - Decreto de 3 de julho de 19~3 - Aproveita dis-

ponível no Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores
do Estado e dá outras providências _ Publicado no D. O.
de 4-7-73

,

72.423 - Decreto de 3 de julho
de 1973 ~ Altera a denomi-

nação e fixa normas de organização, competência e funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva das entidades de desenvolvimento su~
regional, vincul!l'dos no ~
nístérto do Interior - Publícada no D O de 4~7-73 .. ,

Decreto de 4 de julho
de 1973 - Declara sem efeito
o Decreto nc 8.102, de 23 de
outubro de '1941 - Publicado
no D.O. de '5-7-73
72.427 - Decreto de 4 de julho
de 1973 - Declara sem efeito o Decreto no 26.830, de 29
de junho de 1949 - Publicado no D.a. de :5-7-73 ." .,..
72.428 - Decreto de 4 de julho
de 1973 -, Declara sem eretto o Decreto nc 28.036, de 24
de abril de 1950 - Publicado
no D.a. de 5-7-73 .,........
72 .4>2,9 - Decreto de 4 de julho
de .1973 _ Retifica o Quadro
de Pessoal da Universidade
Federal de Alagoas, aprovado
pela Decreto nc 60.999, de 13
de julho de 1007, e dá outras
providências Publicado
no D.O. de 9~7-73 .........

4

72.430 - Decreto de 5 de julho
de 1973 - Declara de utili-

7

3

9

10

10

10

IV
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dade pública, para fins de
desapropriação, uma área
de terreno urbano, com benfeitorias, destacada de área
maior, situada na Rua Brigadeiro Galvão, sem número,
Bairro 00 Barra Funda, MUnicípio de São Paulo, Estado
de São Paulo, destinada à
ampliação da Estação Telefônica denominada "Palmeiras", pela Telecomunicações de São Paulo S.A. 'rELESP
Publioado no
tr.o, de 6-7-73

Decreto de 5 de julho
de 1973 - Abre à Justiça MiIttar em favor do Superior
'Drtbunal Mâlítar- e Agditorias
da Justiça Militar, o crédito
suplementar de Cr$ ..•... ','
84'9.000,(JO, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento - Publicado
no D.O. de 6-7-73
".

argila no Município de Cotda

Estado de São Paulo bfícado no

11

no

D.a.

de 11-7-73 ........

Pu":

de 11-7-73

30

11-7-73

".....

31

72.438 - Decreto de 9, de [u'lhe de 1973 Autoriza a

reversão, ao patrimônio do
Município de rtambé, Estado
da Bahia, do terreno que
menciona. Publicado no
D.a. de l'1 de julho de 1973.
12..439 - Decreto de 9 de ju12

72.432 - Decreto de 5, de julho
de 1973 - Abre ao Mínístérlo

72.434 - Decreto de 9 de julho
de 1973 - Cria a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola - COAGRI - no Mínístério da Educação e Cultura,
atribuíndo-Ihe autonomia administrativa e financeira e dá
outras providências. - Pub.
no D. O. de 10-7_73'
.
72.43'5 - Decreto de 9 de julho
de 19'73 - Concede à Companhia de Cimento Salvador
o direito de lavrar calcário
concnnírero no Município de
São Firancísco do Conde, Estado da Bahia - Publicado

o.o,

72 .437 - Decreto de 9 de julho
de 1973 Autoriza estrangeiros a adquirirem direitos
SObre terrenos que menciona
- Publicado
no D. a. de

72.43-1 -

da Educação e Cultura o
crédito suplementar de .....
'Cr$ 12.1:52.500,00, para reforço de datações consignadas
no vigente Orçamento - Publicado no D. Q. de 11~7 e
reto no de 11-7-73
.
72.433 - Decreto de 9. de julho
de 1973 - Abre ao Ministério
da Agricultura o crédito suplementar de Cr$ 6.999.900,00,
para reforço de dotações consígnadas no vigente Orçamento - Publicado no D. Q.
Ide 11-7 e retíffcado no de
19-7-73
'. '1' • . • • • • • • • • • ., ••

NGs.
72.436 - Decreto de 9 de julho
de 1973 - Concede a J .F.F.
de Rosa Aquino - firma índtvíduat, o direito de lavrar

13

28

28

lho de 1'973. Aprova a
constituição da Companhia
Docas da Guanabara. - Publicado no D.O. de 11 de julho de 1973

72.440 - Decreto de 9- de jUH
lho de 1973·. - Retifica o
Decreto nc 56.386, de 1 de
Junho de 1965, que aprovou
o enquadramento dos cargos,
funções e empregos do Ministério da Fazenda e dá
outras providências. - Publicado no D.o. de 11 de julho
de 1973
,.........
720.441 - Decreto de 9 de julho de 1973. - Autoriza a
cessão gratuita de imóvel ao
Governo do Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 10 de julho de 19731
72,442 - Decreto de 9 de julho de 1'973. - Autoriza a
reversão de terras e benfeitorias à r'rerestura Municipal de Bom Jesus do rtaoapoana, no Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 10 de julho de 1973· .....

33

32

33

33

33

72.443 - Decreto de 9 de julho de 1973'. - Autoriza a reversão de terras e benfedtonas à Prefeitura Municipal
de Itaperuna, no Estado do
,Rio de Janeiro. - Publicado no D.a. de 10 de março
29

de 1973

34

v
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72.444 - Decreto de 10 de julho de 1973. - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, imóvel situado em Alegrete, Estado do
Rio Grande do Sul, casa onde
nasceu Osvaldo Euclides de
Sousa Aranha. - Publicado
no D.O. de 11 de julho de
'1913

:

'.. ,

i.

34

Decreto de 10 de ju-lho de 1973. - Declara de
utilidade pública, para efeito
de desapropriação, os imóveis
que menciona; no Município
de Bantarém, Estado do Pará
e dá outras providências. Publicado no D.O. de II de ju-

'7'2.445 -

lho de 1973

35

Decreto de 10 de julho de 19-73. - Retifica - os
Decretos nos 54.13'5, de 17 de
agosto de 1964, 63.499, de 30

35

Decreto de 10 de julho de 1913. - Torna sem
efeito a inclusão de cargo e
respectivo ocupante oriundos

72.447 -

Marinha.

Publicado

no

Decreto de n de julho de 197'3. - Autoriza o Mimístérío da Educação e Cultura a contratar serviços técnicos tnddspensáveda à rcs...
tauração dos conjuntos barTOCOS de Ouro Preto e Manarra, no Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 12 de julho de 1973

36

72.448 -

Decreto de 11 de tulho de 1973. - Dispõe sobre
a reintegração de funcionários do Ministério da Agricultura, aüngtdos pelo Decreto no 62.234, de 7 de fevereiro de 19!&8, e dá outras

72.449 -

37

de 1973
72.4'53 - Decreto de 11 de julho de 1973. - Declara de

40

4Q

utilidade pública as ínstítuí-

do extinto SAPS no Quadro
de Pessoal do MInistério da.
D.O. de 11 de julho de 197e ..

Decreto de 11 de julho de 19'73. - Concede reconhecimento ao curso de Engenharia Mecânica da Escola
de Engenharia da Universidade Federal da Paraíba, com
sede na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. - Publicado no D. O. de 12 de julho de 1'97,3.
72.452 - Decreto de H de julho de 1973,. - Concede reconhecimento à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Palmas, mantida pelo Centro
Pastoral, Educacional e Assis.tencíal "Dom Carlos" com
sede na cidade de Palmàs, Estado do Paraná. - Publicado no D.O. de 12 de julho

37

72.451 -

72.446 -

de outubro de 1'9-68, 63.933-, de
30 de dezembro de 19-68, e
'65.434, de 13 de outubro de
1969, que dispuseram sobre enquadramento e classificação
de cargos de nível superior do
Quadro de Pessoal do Minis.térío dos Transportes. - Publicado no D.O. de 11 de ju.,
1l1;o de 1973

PÁGS.

providências. - Publicado no
o.o. de 1'2 de julho de 1973
7,2.450 - Decreto de 11 de julho de 1973. - Aprova o Regulamento da Diretoria de
Comunicações, do Departamento de Engenharia e Comunicações, do Ministério do
Exército, e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 12 de julho de 1973

ções que menciona. - Publicado no D.O. de 13 de julho de 1973
'
'....
72.454 - Decreto de 11 de julho de 1973. - Declara de
utilidade pública as institui-

ções que menciona. - Publicado no D.O. de 13 e retifificado no de 18 de julho de

1973
72.455 -

36

,10

41

Decreto de 11 de julho de 1973. - Dispõe sobre a
reíntegíraçâo de servidor dJo
Ministério da Agricultura,
atingido pelo Decreto número 62.'2~N, de 7 de revereiro de 19-68, e dá outras providências. Publicado no

.. D.a.

de 13 de julho de 1973
Decreto de 1'1 de julho de 1973. - Autoriza o

72.456 -

funcionamento do Curso de
Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis, Econômicas e de Admi-

42
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dação

Educacional

Vale do Rio do

do

Alto

Peixe, com

sede na Cidade de Videira,
Estado de Santa Catarina. Publicado no D.O. de 13 de
julho de 1973
.

43

72.45'71 - Decreto de 11 de julho de 1973. - Concede re·
conhecimento à Faculdade de
Medicina de Taubaté, mantida

pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté, com sede na

cidade de Taubaté, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 12 de julho de 1973

43

72.458 - Decreto de H de julho de 1973. Autoriza o

funcionamento da Faculdade
Regional do Nordeste, mantida
pela Fundação Universidade
Regional do Nordeste, com
sede na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba. Publicado no D.a. de 12 de
julho de 1973
.

72.459 - Decreto de 11 de julho de 1973.· Autoriza o
funcionamento do CUJ'SO de
Estudos SOciais (duração plenan , habilitação de Ed)ucaçâo Moral e Cívica, na Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras "Nossa Senhora do
Patrocínio", mantida pela Sociedade de Educação "Nossa
Senhora do Patrocínio", com
sede na cidade de Itu, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 121 de julho
de 1973
.
72.460 - Decreto de 111 de julho de 19-73. - Decreta luto
oficial por três dias em todo
o território nacional. - Puolícado no D.O. de 11 de julho de 1973
.
72 .461 - Decreto de 12 de julho de 1973. - Cria funções
gratificadas no Quadlro de
Pessoal do Ministério da 'Marinha e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
13 de julho de 1973
.
72.462 - Decreto de 12. de julho de 197.:3. - Cria funções
gratificadas no Quadro de
Pessoal do Ministério da Mar-ínha e dá outras provídên-

PÁGS.

eras. -

nistração, mantida pela Fun-

43

Publicado no D.O.
de 13 de julho de 19731
72.4ü3 - Decreto de 13 de julho de 197'3. - Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos Z4
(vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei número -5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 13 de julho de 1973 ,....

45

72.464 - Decreto de 131 de julho de 1973. Torna sem
efeito redistribuição de cargos, com o respectivo ocupante, para o Quadro de Pessoal
do Ministério da Educação e
Cultura. - Publicado no D.O.
de 16 de julho de W'1'3
.

.6

72.4t1S - Decreto de 13 de julho de 1973. - Altera O' Decreto nc 64.680', de 11 de junho de 1969, que retificou o
enquadramento dos cargos,
funções e empregos do Ministério da Fazenda e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 16 de julho de 1973'

46

Decreto de 13' de julho de 1973. - Concede au-torizaçâo à Empresa 8EPANAMA S/A, de nacionalidade
panamenha, para operar no
mar tenitorial do Brasil, com
a embarcação especíalizada
"'Gem-159", de bandeira panamenha, nos serviços que
especifica. Publicado no
D.O. de 16 de julho de 1973

47

72.4-5'1 - Decreto de 1'3 de julho de 19·73. - Concede auaortaacão à Companhia M.
S. Drilling S/A, para operar
no mar territorial do Brasil,
fixado pelo Decreto-Ieü número 1.'098, de 25 de março
de 1970", a embarcação de perfuração "Zephir- II", de nacionalidade dinamarquesa, e as
embarcações de reboque e
apoio "Dearborn-48", de nacionalidade panamenha, "Cimarron" e "Roundtaole", ambas de nacionalidade norteamericana, nos serviços que
especíríca.. - Publicado no
D. O. de 16 e retificado no de
20 de julho de 1973
.

47

72.466 -

44

44

41
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12.468 .- Decreto de 13 de julho de 1'973. - Concede permissão, em caráter permanente, a Ford do Brasil SI A, para
runctonar aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos em seus estabelecimentos
fabris de Ipiranga, São Bernardo do Campo, Osasco e
Taubaté.
Publicado no
D.O. de 1'6 de julho de 1973
72.469 - Decreto de 13 de julho de 1973. - Concede permissão, em caráter: penmanente, à empresa Set-Fil Texturízaçâo 8;A, com sede no
Rio de Janeiro, no Estado da
Guanabara, para funcionar
no seu estabelecimento fabril,
situado em .Iacarepaguá, no
referido Estado, aos domingos e nos dias feriados civis
e religiosos. - Publicado no
D.O. de 1'6 de julho de 1973:
7-2.470 - Decreto de 13 de julho de .1973. - Autoriza contratação de operação externa e dá. outras provídêncías.
- Publicado no D.O. de 16
de julho de 1973
72.471 - Decreto de 13 de julho de W73. - Declara perempta a concessão- outorgada
à Rádio Difusora de Amparo
r.tda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em
onda tropical, na cidade de
Amparo, Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de
16 de julho de 197~ ..'. . . . . . .

48

48

48

4Q

Decreto de 103' de julho de 1973. - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Eldorado Ltda.,
para executar serviço de racâodífusâo sonora em ondf'j,
tropical, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
- Publicado no D.O. de 16 de
julho de 1973

49

Decreto de 13 de julho de 1973. - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Bragança Ltda.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Bragança Paulista, Estado de São
Paulo. - Publicado no D.O.
de 16 de julho de 1973 .....

49

72.472 -

72.473 -
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72.4:74 - Decreto de 13- de julho de 119-73. - Declara perempta a concessão outorgada à Rádio CUltura de Monte Alto Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na: cidade de -Iabctícaoal, Estado
de São Paulo. - Publicado
no D.O. de 1'6 de julho de
1973
72.475 - Decreto de 16 de ju
lho de 1973 - Autoriza a contratação de empréstimo externo e dá outras providências - Publicado no D. O. de
17 de julho de 1973 .....-...
72 .476 - Decreto de 16 de julho de 1973 - Altera o Decreto nc 72.161, de 30 de abril
de 1973 - Publicado no D.Q.
de 17 de julho de 1973 .... ".
72.477 - Decreto nv 72.477 de 16
de julho de 1973 - Promulga
os Atos da União Postal Universal, 1969 Publicado no
D.O. de 30 de agosto de 1973
(Suplemento)
,. .. . . . . .

50

50

51

51
72 .478 - Decreto de 16 de julho de 1973 - Retifica decreto de redistribuição de cargo,
com a respectiva ocupante,
para' o Quadro de Pessoal do
Ministério das Relações Exteriores - Publicado no D. O.
de 18 de julho de 1973 .....• 52
72.479 - Decreto de 17 de julho de 1973 - Torna sem efeito aproveitamento de disponível no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e
Assistência dos servidores do
Estado - Publicado no D. O.
de 18 de julho de 1973 ...... 52
72.480 - Decreto de 17 de julho de 1973 Declara sem
efeito o Decreto nc 29.592, de
z'8 de maio de 1951 - Publicado no D.O. de 18 de julho
de 1973
52
72.481 - Decreto de 15 de julho de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, faixa de terra
destinada à passagem de linha
de transmissão, no Estado de
São Paulo - Publicado no D.
O. de 18 de julho de 1973
53
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72.482 ---'- Decreto de 17 de Iulho de 1973 - Declara de utt..
Iídade pública, para fins de

cado no D.O. de 19 de julho
de 1973

servidão administrativa, faixa
de terra destinada à passagem
de linha de transmissão, no
Estado de São Paulo - Publi-

cado no D.a. de 18 de julho
de 1973 ...........•....•.... 53
72.483 - Decreto de 17 de julho de 1973 - Concede à Mi-

neração, Indústria e Comércio

Baíní

Ltda., o direito devIa;

7973 54
juInLi-

mitada, o direito de lavrar argila no Município de Campo

Alegre, Estado de Santa Catarina - Publicado no D. O. de
18 de julho de 1973 .........

55

72.485 - Decreto de 18 de julho de 1973 - Dispõe sobre o

enquadramento de professores da Faculdade de Direito de
Sergipe e dá outras providências - Publicado no D. O. de
19 de julho de 1973

56

Decreto de 18 de julho de 1973 - Redístríbuí cargos, com os respectivos ocupantes. e dá outras providências.
- Publicado no rx.o . de 19

72.486 -

de julho de 1973
56
72 .487 - Decreto de 18 de jUN

lho de 1973 - Concede reconhecimento ao Curso de Bacharelado de Estatística do
Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação, da Universidade Estadual de Campinas, com sede
na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo - Publicado no D.C. de 19 de julho
de

1973

Decreto de 18 de julho de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Engenheiro de Operação -da Escola
de Engenharia Industrial, mantida pela Associação Joseense
de Ensino, com sede na Cidade de Sã<J José dos Campos,
Estado de São Paulo - Publl-

72.488 -

Ciências Médicas de Santos,
com o curso de Medicina. manN
tida pela Fundação Lusíada,
com sede na Cidade de Santos, Estado de São Paulo _
Publicado no D.Q. de 19 de
julho de 1973 . . . . . . . • . .. . . . . 59
Decreto de 18 de julho de 1973 - Autoriza o funcionamento do curso de Psicologia (Iícencíatura e forma . .
ção
de Psicólogos) da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São Caetano do Sul,
mantido pela Faculdade de
Educação e Cultura do ABC,
com sede na Cidade de São
Caetano do Sul. Estado de São
Paulo - Publicado no D.O. de

72.490 -

vrar calcário no Município de
VidaI Ramos, Estado de Santa Catarina - Publicado no
D.a. de 18 de julho de
72.484 - Decreto de 17 de
lho de 1973 - Concede à
dústria. Cerâmica Oxford

59

72.489 - Decreto de 18 de julho de 1973 Concede reconhecimento à faculdade de

19 de julho de 1973 .........
72.491 - Decreto de 18 de jUN
lho de 1973 _ Concede reco-

nhecimento aos cursos de Pedagogia, Letras e Ciências da
Faculdade de Ciências e Letras de votuporanga, mantida pela Fundação Educacional de Votuporanga, com
sede na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo
- Publicado no n.o. de 19
de julho de 1973

60

Decreto de 19 de julho de 1973 - Dispõe sobre
a execução do Plano de Melhoramento da. Alimentação e
do Manejo do Gado Leiteiro
,pelo Ministério da Agricultura, e dá outras providências.
Publicado no D. O. de 19-7-73

60

72.492 -

721fJ93 -

59

60

Decreto de 19 de ju-

mo de 1973 - Dispõe sobre
o Grupo - Outras Atividades de Nível Superior, a que
se refere o artigo 21?, da Le,i.
nc 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 20-7-73 (Suplemen-

to

Decreto de 19 de julho de 1973 - Dlspôe sobre
a Embaixada do Brasil no
Reino da Arfi.hiR RmTnlt,~, -

72.494 -
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Publicado no D. O. de 20 de
julho de 1973
72.495 - Decreto de 19 de íulho de 1973 Estabelece
normas para a concessão de
de amparo técnico e financeiro às entidades particulares

69

72.496 - Decreto de 19 de íu ~
lho de 1973 - Declara de interesse social, para fins de
desapropriação, área de terras no Estado do Ceará Publicado no D. O. de 2Q
de julho de 1973 • .. .. .. .. ..

69

71
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Decreto de 20 de julho de 1973 - Redistribuir
servidor agregado da extinta
Comissão do Vale do São
Francisco para o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem - Publicado no

72.499 -

D. O.

de 23-7-73

72.500 - Decreto de 20 de julho de 1973 - Autoriza a
contratação de operações de
empréstimo externo para finaciomaneto do pragrama de
implantação de sistemas integrados de saúde nos Estados de Pernambuco, Paraiba e região norte de Minas
Gerais, e de outras provldên-

73

D. O. de 23-7-73 ..........
72.502 - Decreto de 20 de julho de 1973 - Autoriza a re-

74

de 23-7-73

74

72.503 - Decreto de 20 de julho de 1973 Declara de
utilidade pública, para fins

Pessoal - Parte Permanente
e Suplementar do Ministério
da. Saúde Publicado no
D. O. de 23 e reto no de 25
de julho de 1973 .... .. .. .. •

de 23-7-73 72.501 - Decreto de 20 de julho de 1973 - Autoriza a ces-

versão do terreno que menciona, situado no Município
de Torixoréu Estado de Mato
Grosso - Publicado no D. O.

72.497 - Decreto de 20 de julho de 1973 - Retifica o Decreto sQ 65.895, de 19 de dezembro de 1969, que alterou
a classificação dos cargos de
nível superior do Quadro de

72.498 - Decreto de 20 de julho de 1973 - Retifica o Decreto nc 64.790, de 8 de julho de 1969, na parte que trata do enquadramento de servidores do extinto Servíço
de Navegação da Bacia do
Prata, beneficiados pelo parágrafo único do artigo 23, da
Lei ns 4.069, de 11 de junho
de 1962, e dá outras providências - Publicado no D. O.
de 23-7-73 .... .. .. .. .. • . .. ..

publicado no D. O.

são, sob a forma de utilização gratuita, do .terreno que
menciona, situado no Município de Baruerf, Estado de
São Paulo Publicado no

de ensino e dá outras providências.
Publicado no

D. O. de 20-7-73
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elas -

73

de desapropriação, dois lotes
de terrenos urbanos e suas
benfeitorias, situados na Cidade de Taubaté, Estado de
São Paulo, destinados à instalação de uma estação de
telex e telegrafia, pela Empresa Brasíleíra de Teleco.
municações S. A. .
EMBRATEL - Publicado no
D. O. de 23 e reto no de 25
de jnlho de 1973
72.504 - Decreto de 20 de julho de 1973 Declara de

75

julho de 1973
72.505 - Decreto de 20 de julho de 1973 - Declara de

76

utilidade Pública, para fins
de desapropriação, uma área
de terra rural e respectiva
faixa de acesso, sem benfeitorias, situadas no munícípío
de Curvelo. Estado de Minas
Gerais, destinadas à instalação de uma estação repetidora de microondas e serviços
afins, pela Companhia Telefônica de Minas Gerais Publicado no D. O. de 23 de

utilidade pública, para fins
de desapropriação, uma área
de terreno urbano, com benfeitorias, situada na Cidade
de Pouso Alegre, Estado de
Minas Gerais, destinada à
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Companhia Telefônica de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 23 e reto no de 25
de julho de 1973
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Decreto de 20 de ju-

lho de 1973 -
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nv 66.882,
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Publicado
julho de

de 16 de julho de

outras providências
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79
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vidências.

-

Publicado no

D. O. de 24-7-73

79

72.508 - Decreto de 23 de julho de 1973' Declara de
utilidade pública, para, ~ins
de desapropriação, uma área

de terreno urbano, com benfeitorias, situada na cidade
de São Sebastião do Paraíso,
Estado de Minas Gerais, destinada à construção de uma
estação telefônica pela ComPublicado no D. O.

de 24 e eet. no de 27-7-73 ..
72 .509 - Decreto de 23 de ju-

lhe- de 1973 - Declara de utilidade pública para fins de
desapropriação, uma área de
terreno rural e respectiva
faixa de acesso, sem benfeitorias, situadas no município
de São Fidelis, Estado do Rio
de Janeiro, destinadas a instalação de uma estação repetidora de microondas, torre e serviços,
afins,
pela
Companhia Telefônica Brasiteíra - CTB. - Publicado no
D. O.

de 24-7-73

72.510 - Decreto de 23 de julho de 1973 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação uma área de
terreno rural e respectiva
faixa de acesso, sem benfeitorias situada no Município
de Ponte Nova,
Estado de
Minas Gerais, destinada à
instalação de uma estação repetidora de microondas e
serviços afins, pela Companhia Telefônica de Minas Gerais. - Publicado no D. Q.
de 24 e retificado no de 27
de julho de 1973
72.511 - Decreto de 23 de julho de 1973 Declara de
utilidade pública, para fins

72.512 - Decreto de 23 de julho de 1973 - Aprova o Estatuto da Empresa Pública
Banco Nacional da Habitacão. - Publicado no D. O.
de 24 e retificado no de 27
de julho de 1973
72.513 - Decreto de 23 de julho de 1973 - Autoriza a permuta dos terrenos que menciona, situados em Brasília,
Distrito Federal. - Publicado no D. O. de 24 de julho de 1973

panhia Telefônica de Minas

Gerais. -

de desapropriação, uma área
de terra rural e respectiva
faixa de acesso, sem benfeitorias, destinadas à instalação de uma estação repetidora de microondas e serviços afins, pela Companhia
Telefônica de Minas Gerais.
- publicado no D. Q. de 24
e retificado no de 27 de julho de 1973

80

72.515 - Decreto de 23 de julho de 1973 - Aprova o Regulamento de Uniformes para
os Militares da Aeronáutica
(RUMAER). - publicado no
D. O. de 24-7 (Suplemento)
e retificado no de 24 de setembro de 1973
72.516 - Decreto de 23 de julho de 1973
Redistribui
cargo,
com
o
respectivo
ocupante para o Quadro de
Pessoal do Ministério da Educação e CUltura e dá outras
providências. - publicado no
D.

93

a7

93

72.514 - Decreto de 23 de julho de 1973 - Dispõe sobre a
classificação
de
cargo e
transformação de funções e
encargos para as Categorias
Direção Superior e Assessoramento Superior do Quadro
Permanente do Ministério da
Martnha ,
Publicado no
D. O. de 25-7-73

81

as

O.

de 24-7-73 .. .... ....

72.517 - Decreto de 24 de julho de 1973 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Ciências Contábeis e Administração de Empresas, da Faculdade de Ciências Econômicas de Marília,
mantida
pela Associação de Ensino de
Marilia, com sede na cidade

93

95
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de Marília, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 25 de julho de 1973
72,518 - Decreto de 24 de julho de 1973 - Retifica o Decreto nc 72.362, de 14 de junho de 1973, que abre à Justiça do Trabalho, em favor
do Tribunal Superior do Trabalho, o crédito suplementar de Cr$ 250.000,00. - Publicado no D. O. de 25 de
julho de 1973

221

D.

de 1973 .

O. de 26-7-73

227

Decreto de 25 de julho de 1973 - Autoriza o runcícnamento da Faculdade de
Formação de Professores da
Fundação Centro de Treinamento de Professores do Estado do Rio de Janeiro, com
sede na Cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O.
de 26 de julho de 1973 .....
72.526 - Decreto de 25 de julho de 1973 - Autoriza a cessão sob a forma de utilização gratuita" do terreno que
menciona, situado no Estado
da. Guanabara. - Publicado
no D. O. de 26~7~73
72.527 - Decreto de 25 de julho de 1973 - Aprova o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - PBDCT. para o biênio
1973fI9l?4. Publicado no

72.525 -

221

72.519 - Decreto de 24 de julho de 1973 - Abre ao Minístérfo da Educação e Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 1.914.400,00, para reforço de dotações consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de 25 de julho
72.520 - Decreto de 24 de julho de 1973 - Abre a Presidência da República, em favor do Conselho de Segurança Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 455.100,00,
para reforço da dotação consignada no vigente Orçamento. - Publicado no D. O.
de 25 de julho de 1973 .....
72.521 - Decreto de 24 de julho de 1973 - Abre ao Mínístérío do Exército o crédito suplementar de
.
Cr$ 550.002.000,00 para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 25 de
Julho de 1973
72.522 - Decreto de 24 de julho de 1973 - Abre, no Ministério da Aeronáutica, o
crédito especial de
.
crs 10.000.000,00, para o fim
que especifica
Publicado
no D. O. de 25 e retificado
no de 27 de julho de 1973 '..
72.523 - Decreto de 25 de julho de 1973 - Confisca bens
de
propriedade da Companhia Brasileira de Cimento
Portland Perus e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 25 de julho de 1973
72.524 - Decreto de 25 de julho de 1973
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72.528 - Decreto de 25 de julho de 1973. - Torna sem
efeito, aproveitamento de disponíveis no Qualro único do
Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 26 de
'julho de 1973
72.529 - Decreto de 25 de julho de 1973.
Redístríbuí
cargos com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências. Publicado no

228

D.O. de 26 de julho de 1973

229

229

Decreto de 26 de julho de 1'973. - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Administração de Empresas e Ciências Contábeis, mantida pela Associação "Princesa Isabel'" de Educação e
Cultura, São Paulo, Elstaw
de São Paulo. - Publicado
no D.O. de 27 de julho de
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Infanto-Juvenil,

da

Coordenação de Proteção Ma-

terno-Infantil, para a Fundação In.stituto Osvaldo Cruz. Publicado no ».o. de 27 de
julho de 1973

232

tro Brasileiro de Construções

Paraíba.
Publicado no
ti.o, de 30 de julho de 1973
232

72.533 -

Decreto de 25 de juUn3. Au.toriza a
encampaçâo dos bens e ínszalações vinculados às con-

cessões dos serviços públicos
de energia elétrica em diversos municípios dos Estados de
2:\4

alterações no enquadíramento de servidores do Ministé-

rio dos Transportes e dá outras providências. - Publicado no D. a. -de 30 de julho

de 1913
- Decreto -de 30 de julho de 1973. - Promulga a

235

Decreto de 27 de julho de 1973. - Torna sem
efeito disponibilidade de servidores do Minlstério da Fazenda, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de

244

Convenção para Evitar a Du-

pla Tributação e Regular OUtras Questões em Matéria de

Impostos sobre a
Brasil - Bélgica.
cado no D.a. de
cado no de 9 de

Renda - Publie retifiagosto de

2

1973 .....................••..
236

72.536 - Decreto de 27 de julho de 1973. - Autortza a

cessão gratuita do terreno
que menciona, situado no
Municipio de Campo Grande, Estado de Mato Grosso.
- Publicado no D. O. de 30
de julho de 1973
72.537 - Decreto de 27 de julho de 1973. - Dispõe sobre
o Departamento do Pessoal do
Ministério da Agricultura, e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 30 de
julho e retificado no de 1 de
agosto de 1973
72; 53"8 - Decreto de 27 de jude 1973. - Altera a redação
do Decreto nc 65.070, de 27de agosto de 19-69, e dá outras providências. - Publi-

242

~.542

72.535 -

30 de julho de 1973

241

72.541 - Decreto de 27 de julho de 1973. - Dispõe sobre

concessão de diárias aos funcionários da Carreira de Diplomata em serviço no Pais.
- Publicado no D.a. de 2.7
de julho de 1973

238

72.540 - Decreto de 27 de julho de 1973. Redistribui

cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras provídêncías . Publicado no
D. a. de 30 de julho de 19'13

lho de

Sergipe, Alagoas e Bahia. Publicado no D. O. de 'Xl de
julho de 1973
72.534 - Decreto de 26 de jude 1973. - Dispõe sobre a

cada no D. a. de 30 de julho
de 1973
72.539 - Decreto de 27 de julho de 1973. - Autoriza. o
funcionamento da. Universidade Regional do
Nordeste,
mantida pela Fundação Universidade Regional do Nordeste, com sede na Cidade de
Campina Grande, Estado da

72.532 - Decreto de 2'6 de julho de 1973. - Cria o Cen-

e Equipamentos Escolares CEBRACE -e dá outras providências. Publicado no
D. O. de zt de julho de lll73
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244

72.543 - Decreto de 3:() de julho de 1973. Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Economia, mantida pela
Fundação Armando Alvares
Penteado, São Paulo, Estado

de São Paulo. -

Publicado

no D.O. de 31 de julho de

236
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72.544 -.:.. Decreto de 30 de julho de 1973. - Concede reconhecimento à Escola de En-

genharia do Maranhão, man-

tida pelo Governo Estadual,
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São Luís, Estado do :Maranhão. ~ PUblicado no D. a.
de 31 de julho de 1973

72.54-5 - Decreto de 30 de julho de 1973. - Dispõe sobre a lotação dos cargos de

Procurador da Fazenda Nacional e dá outras provídên-

245
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73.546 - Decreto de 3{) de juIho de 1973. - Encampá os
bens e instalações que cons-
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de julho de 1973
7-2.54'7 - Decreto de 30 de julho de 1973. - Retifica o Decreto nc 64.12'6, de 119 de fevereiro de 1969, que aprovou

2!u

tituem a usina termelétríca
de São Jerônimo, de propriedade da Companhia Estadual
de Energia Elétrica - CEEE.
- Publicado no D.a. de 31

o enquadramento do pessoal
beneficiado pelo parágrafo
único, do art. 23, da Lei nv
4.069, de 11 de junho de 1.9-62,
do Ministério da Educação e
Cultura, e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 31 de julho de 1973 ......

do Brasil SI A -

247

ELETRO-

247

7Z.549 Decreto de 30 de
julho de 1973 - Muda a sede
do 59 Regimento de Carros
de Combate e dá outras providências - Publicado no D.
O. de 31 de julho de 1973

247

72.550 - Decreto de 30 de
julho de 1973 - Aprova o
Regulamento da Diretoria
de Ensino Preparatório e
Assistencial (DEPA) - Publicado no D.O. de 31 de

,...... •••

253

254

Decreto de 31 de
julho de 1973 - Acrescenta
alínea ao artigo 29, do Regulamento da Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB),
aprovado
pelo Decreto nc 51.620, de 13
de dezembro dt:' 1962 - Publicadc no D.O. de 1 de
de 1973 .. . .. .. .. .. .

254

Decreto de 31 de
julho de 1973 -._ Dispõe sobre
o Quadro de Pessoal do Ministério da Justiça, e dá oubras providências Publicado no D.Q. de 31 de julho e retificado no de 6 de
agosto de 1973 (Suplemento)

255

Decreto de 31 de
julho de 1973 --:.. Autoriza o
Iuncíonamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Professora Nair Fortes
Abu-Merhy", mantida
pela Fundação Educacional
de Além Paraíba, com sede
na Cidade de Além Paraíba,
Estado de Minas Gerais Publicado no D.a. de 1 de
agosto de 1973 . . . . . . . . . . . .

255

Decreto de 31 de
julho de 1973 - Cria o Centro de Instrução e Adestramento de Suhmarlnos e Mergulho, extingue a Escola de
Submarinos e dá outras providências - Publicado no D.
Q. de 1 de agosto de 1973

256

n.556 -

72.557 -

248

terações introduzidas nos Estatutos da Companhia de
Pesquisa de Recursos . Minerais - C.P.R.M - Publicado no D.a. de 31 de

bre as Políticas e Diretrizes Gerais do Plano Diretor de Medicamentos e dá
outras providências Pu-

-

251

-

agosto

de 31 de julho de 1973' ......

julho de 1973 .... _. .. .. .. ..
72.552 Decreto de 30 de
julho de 1973 - Dispõe so-

positivos do Regulamento da
Diretoria de Documentação
e Histórico, aprovado pelo
Decreto nv 67.555, de 12 de
novembro de 1970, e dá outras providências Publicado no D. Q. de 1 de agosto de 1973 .. ....... .. .. .. ..
72.554 Decreto de 81 de
julho de 1973 - Outorga concessão para aproveitamento
de energia hidráulica para
uso exclusivo, no Estado de
Minas Gerais Publicado
no D.O. de 1 de agosto de
1973

Publicado no D.a.

julho de 1973 .. .. .. .. .. ..
72.551 Decreto de 30 de
julho de 1973 - Aprova al-

julho de 1973 .. " ..
72.553- Decreto de 31 de
julho de 1973 - Altera. dis-

72.555
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Centraãs Elétricas do Norte
NORTE. -

PÁGS.

blicado no D.Q. de 31 de

Publicado no D.O.

250

72.558

-

ATOS

XIV

DO

PODER EXECUTIVO

PÁGS.

PÁGS.

Decreto de .. 31 de
julho de 1973 - Retifica ato
de redistribuição de cargo,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Marinha
Publicado no D.O. de 1 de
agosto de 1973 . . . . . . . . . . . .
72.560 Decreto de 31 de
julho de 1973 - Confisca bens
da propriedade das Indústrias J. J. Abdalla S. A.
e dá outras providências
Publicado no D. a. de 1 de
agosto e retificado no de
9 de agosto de 1973
72.561 Decreto de 31 de
julho de 1973 - Confisca bem
de propriedade da Companhia Paulista de Celulose
"COPASE", e dá outras providências Publicado no
ra.o . de 1 de agosto de 1973
Decreto de 31 de
72.562 julho de 1973 Confisca
bens de propriedade da Estrada de Ferro Perus - Pirapara S. A., e dá outras
providências - Publicado no

n.559 -

D.O. de 1 de agosto de 1973

72.563 Decreto de 1 de
agosto de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras "Dom Bosco", com
Os cursos de Pedagogia e Letras, mantida pela Associação
Eduéacional "'--Dom Bosco",
com sede na Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D. a.
de 2 de agosto de 1973 ....
72.564 Decreto de 1 de
agosto de 1973 - Retifica ato
de redistribuição de cargo,
com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas Publicado no D. O. de Z de
agosto de 1973 .. . . . . . . . . . .
Decreto de 1 de
agosto de 1973 - Redístribuí
cargo excedente e aproveita
disponível no Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica - Publicado no D.
a. de 2 e retificado no de
9 de agosto de 1973

72.565
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72.566 Decreto de 1 de
agosto de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponível do Quadro único de
Pessoal da Universidade Federa!" da Bahia e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 2 de agosto de 1973

260

72.567 Decreto de 1 de
agosto de 1973 Outorga
concessão àS. A. Rádio
Jornal do Brasil, para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade
de Niterói, Estado do Rio de
Janeiro - Publicado no D.
O. de 2 e retificado no de
9 de agosto de 1973

260

Decreto de 2 de
agosto de 1973 - Autoriza
o funcionamento da Faculdade de Administração de
Empresa, Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais,
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convênio celebrado entre a
Prefeitura Municipal de João
Pessoa e os Institutos Paraibanos de Educação - I~
João Pessoa, Estado da Paraiba - Publicado no D.O.
de 3 de agosto de 1973 ....
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Decreto de 2 de agosto de 1973 - Concede reconhecimento ao cursa de Direito da Faculdade de Direito
de Santa Cruz do Sul, mantida pela Associação Pró Ensino em Santa Cruz do Sul,
com sede na cidade de santa
Cruz do Sul, Estado daRia
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no D.O. de 3-8-73
'....
72.570 - Decreto de 2 de agosto de 1973 - Autoriza o funcíonamento da Faculdade de
Direito do Crato, com sede
na Cidade do ereto, Estado
do Ceará - Publicado no D.

72.569 -

258

259

-

261

O. de 3-8-73

261

Decreto de 2 de agosto de 1973 - Declara públicas,
de uso comum, as águas dos
cursos que especifica - Publicado no D. O. de 3 e reto
no de 9-8-73

261

72.571 -

259

xv

íNDICE

~ÁGS.

Decreto de 2 de agosto de 1973 - Declara de utilidade pública,. para fins de
desapropriação em favor da
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as áreas que menciona - PUblicado no D. O. de 3 e reto

73.572 -
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72.573 - Decreto de 2 de agosto de 1973 - Promulga o Pro-
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72.574 - Decreto de 2 de agosto de 1973 - Dispõe sobre a
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Publicado no
D.O. de 3-8-73
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Ensino Superior Unificado,
com sede na cidade de São
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- Publicado no D. a. de 8 de
agosto de 1973
72.577 - Decreto de 7 de agosto de 1973 - Confisca bem
imóvel de propriedade do Lanifício Paulista S. A. e dá outras providências. - Publicado no D.a. de 7-8-73
72 .578 - Decreto de 7 de agosto de 1973 - Confisca bem
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dá outras providências. - Publicado no D.a. de 7-8-73
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oriundos do exterior, e dá ou-

tras providências - Publicado
no D.a. de 8-8-73
72.580 - Decreto de 7 de agosto de 1973 - Dispõe sobre a
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de agosto de 1973
72 .581 - Decreto de 8 de agosto de 1973 - Altera os prazos
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O. de 9-8-73
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72.587 - ' Decreto de 9 de agosto de 1973 - Confisca bem de
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- Publicado no D. O. de 10
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lamento da Diretoria de Assuntos Especiais. Educação
Física e Desportos, do Departamento de Ensino e pesquisa
do Ministério do Exército, e
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outras providências. Pu-

blicado no D '. O. de 13 de
agosto de 1973
,.
72.590 - Decreto de 10 de agos-

to

de 1973 -

286

Aprova o Re-

gulamento da Diretoria de
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o o o o o o o o o o o o

287
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Dom Silvério e São Domín.gos do Prata. Estado. de Minas Gerais. - Publícadc no
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de Caníndé, Estado do Ceará. - Publicado no D. O.
de 14 de agosto de 1973 ....
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72.595 - Decreto de 13 de agosto de 1973 - Concede à Paraná Comércio Administração
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- Publicado no D. O. de 14
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agosto de 1973
.

294
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de 14 de agosto de 1973
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e do Trabalho e Previdência
Social. o crédito suplementar
de Cr$ 10.822.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D. O. de 15 e
retificado no de 23 de agosto
de 1973 ...........•.........•
72.602 - Decreto de 14 de agosto de 1973 - Publica os índlces de atualização monetária
dos salários dos últimos 24
(vInte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei número 5.451, de 12 de junho de
1~68, e dá outras provídênelas. - Publicado no D. O.
de 15 de agosto de 1973 .••.
72.603 - Decreto de 14 de agoeto de 1973 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor do
Departamento Federal de Justiça, o crédito suplementar de
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72.606 - Decreto de 14 de agosto de 1973 - Abre ao Ministério das Comunicações, em
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Administração, o crédito su-plementar de c-s 1.600.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D. O. de
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.Jeddah . - Publicado no D.O.
de 15 de agosto de 1973 .....•
Decreto de 14 de agosto de 1973 - Altera a lista. de
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72.609 - Decreto de 14 de agosto de. 1973. - Concede reconhecimento dà Faculdade de
Direito de 'Itu, mantida pela
Organização Sorccabana de
Assistência e Cultura, oom
sede na cidade de !tu, Estado
de São Paulo. ..,.- Publicado no
D. o. de 15 de agosto de 1973
72.610 - Decreto de 14 de agosto de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade Adventista de Educação, mantida
pelo Instituto Adventista de
Ensino, em Santo Amaro. na
Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. - Publicado
no D. O de 15 de agosto de
1973 .
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304
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Supervisão da Escola de 1Q
grau, do curso de Pedagogia.
da Faculdade de Filosofia,
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de Itajubá, com sede na cidade de Itajubá, Minas Ge~
reis. - Publicado no D. O.
de 15 de agosto de 1973 .... 305
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do Sul. - Publicado no D· o.
de 15 de agosto de 1973 ....
72.613 - Decreto de 14 de agosto de 1973 - outorga concessão à Televisão 31 de
Março Ltda., para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão) , na cidade de Aracaju, Esteio de Sergipe. - Pu-blicado no D. O. de 15 e retificado no de 23 de agosto de
de 1973
72.614 _ Decreto de 15 de agosto de 1973 - Altera a estrutura básica do Ministério da
Educação e Cultura e dá outras providência. - Publicado
no D. O. de 16 e retificado
no de 24 de agosto de 1973 ..
72.615 - Decreto de 15 de agosto de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Filosofia, Ciêências e Letras
de Cachoeira do Sul, mantida,
pela Associação Cachoeirense
Pró Ensino Superior, com sede
na cidade de Cachoeira do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.
- Publicado no D. O. de
16 de agosto de 1973
72.616 - Decreto de 15 de agosto de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Educação. Ciências e Letras
Hebraico-brasileira
"Renascença", mantida pela Sociedade Hebraico-brasileira "Renascença", com sede na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D. O. de 16 de agosto de
1973 .

72.617 - Decreto de 15 de agosto de 1973 - Autoriza o funcionamento do curso de Estudos Sociais, em substituição
ao curso de História, da Faculdade de Ciências. mantida
pelo' Instituto Metodista de
Ensino Superior, com sede em
Rudge Ramos, São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de
16 de agosto de 1973
72.618 - Decreto de 15 de agosto de 1973 - Autoriza o funcionamento dos cursos de Eco~
nomla e Contabilidade na Fa-
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culdade de Ciências Contábeis
e Administrativas, mantida
peja SOciedade universitária
OI Augusto Motta", com sede no
Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara. - Publicado no
D. O. de 16 de agosto de 1973
72.619' - Decreto de 15 de ecosto de 19'73 - Dá nova redacão
ao parágrafo único do artigo
15 do Regulamento aprovado
pejo Decreto n9 40.359, de 16
de novembro de 1956, mcdlfícada pejo Decreto nc 53.540, de
5 de fevereiro de 1964. - Publicado no D. O. de 16 de agesto de 1973
..
72.620 - Decreto de 15 de agosto de 1973 - Subordina dtversos órgãos à Díretcría de
Assuntos Especiais, Educação
Física e Desportos e à Diretoria de Ensino Preparatório
e Assistencial, do Ministério do
Exército, e dá outras providênciás . - Publicado no D.O.
de 16 de agosto de 1973
72.621 - Decreto de 15 de agosto de 1973
Concede a
Simwal S. A. Indústria de
Mármores e Granitos o dFreito de lavrar mármore no
Município de Jacurutu,. Estado
do Rio Grande do Norte. _.
Publicado no D. O. de 16 de
agosto de 1973
72.622 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede à Oxima-óxidos. Minérios e Associados Ltda., o direito de lavrar minério de ferro, no
Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais. ~ Publicado no D. O. de 20' c
republicado no de 30 de
agosto de 1973
72.623 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede à Empresa de Mineração .Joseph
Nigri Ltría , o direito de lavrar caultm no Município de
Santo André, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 17 e retificado no de 29
de agosto de 1973 ....'......
72.624' - Decreto de 16 de "agosto de 1973-Concede à C.B.E.
- Companhia Brasileira de
Equipamentos o direito de la-
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vrar calcário, no Município
de Capão Bonito. Estado de
São Paulo. - publicado no
D. O. de 17 de agosto 1.e
de 1973
72.625 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede à ora,
Mineira de Cimento Portland
S.A. "Co.~INCI" o díreíto de
lavrar calcário no MUIllClPLO
de Matozinhos, Estado de
Minas Gerais. - publicado no
D. O. de 17 e retificado no
de 29 de agosto de 1973
72.626 c.-;,. Decreto de 16 de agosto de 1973
Concede fi.
Construções e Comércio Camargo Corrêêa S. A. o direito
de lavrar cíaníta no Município de Mateus Leme, Estado
de Minas Gerais. - Publicado no D. O. de 17 de agosto de 1973
72 .627 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede à Companhia Siderúrgica Paulista
"COSIPA" o direito de lavrar
calcário no Município
de
Guapiara, Estado de São
Paulo, - Publicado no D. O.
de 17 de agosto de 1973 ....
72.628 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede à Usina Queiroz Júnior S. A. Indústria Siderúrgica o direito de lavrar minério de
ferro no Município de rtebtrito, Estado de Minas Geraís, - Publicado no D. O.
de 17 de agost« de 1973 .. ,
72.629 _ Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede à Calfibra S. A. - Mineração, rndústria e Comércio o direito
de lavrar dolomito no Municipio de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná. - Publicado
no D. O. de 17 de agosto de
1973 .
72.630 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Alegrete, mantida nela Fundação Educacional de Alegrete, com sede na CIdade de
Alegrete. Estado do Rio Grande do Sul. -t- Publicado. no
D. D. de 17 de agostc de 1973

Decreto de 16 de agosto de 1973 - Declara de utilidade pública as Instítutções
que menciona - Publicado no
D.a. de 17-8-72
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72.632 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Dispõe sobre a
estrutura básica do Ministério da Indústria e do Comércio e dá outras providências
_ Publicad'o no D.O. de 17-8
e reto no 21-9-73
315

316

317
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72.633 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - Dispõe sobre a
estrutura da secretaria-Geral
do Ministério da Indústria e
do Comércio e dá outras providências. Publicado no
ti.o, de 20-8 e reto no 21··9-73
72.634 - Decreto de 16 de agosto de 1973 - outorga concessão à Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa para estabelecer na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara,
uma estaçãão de. radiodifusão
de sons e imagens (televisão),
com fins exclusivamente educativos - Publicado no D. O.
de 17-8-73
72.635 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Dispõe sobre a
classificação de cargos para as
Categorias Direção Superior e
Assessoramento Superior, do
Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro
Permanente do Instituto Nacional de Previdência Social Publicado no D.O. de 21-8-73
72.636 - Decreto de 17 de agoeto de 1972 - Reativa a Dlretorta de Documentação e Histórico e dá outras providências - Publicado no D. a. de
20-8-73
.. .. ... .. . . . .. . .. . . .. .
72.637 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Modifica a Organização da Força Terrestre e
dá outras providências - Públicado no D. O. de 20-8-73
72.638 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Redistrlbui cargos,
com os
respectivos
ocupantes, do Ministério dos
Transportes para o Quadro de
Pessoal das Secretarias do
Ministério Público Federal, e

320
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dá outras providências - Publicado no D. O. de 20-8-73
72.639 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Torna sem efeito dísponíbüídade de ex-Combatente - Publicado no D.O.
de 2-8-73 .. . . . . . . .. . . .. . . . . .

327
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72.640 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Concede permissão, em caráter permanente,

à Indústria de celulose Borregaard S.A., com sede em Guaí-

ba, no Estado do Rio Grande
do Sul, para funcionar aos
domingos e nos dias feriados
civis e religiosos, nos setores
que menciona- Publicado no
D.O. de 20-8-73

328

72.641 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Fixa os preços

mínimos líquidos básicos para
financiamento ou aquisição
de algodãoã em pluma, amendoim em casca, arroz em casca, farinha e fécula de man-

dioca, feijão, girassol, milho,

soja e sorgo, da safra 1973/
1974, produzidos nos Estados
do Acre, Espírito Santo, Goiás,
Guanabara, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo, no
Território de
Rondônia, no
Distrito Federal e parte do
Estado da Bahia. -- Publicado no D. O. de 21-8-73 .....

72.642 -- l)ecreto de 17 de agosto de 1973 -- Fixa os preços
mínimos líquidos básicos para
financiamento ou aquisição de
mamona em baga da safra de
1973/1974, produzida em todo
o Território Nacional - Publicado noD.O. de 21-8-73
72.M3 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Fixa os preços
mínimos líquidos básicos para
financiamento ou aquisição
de juta e malva da safra 19731
1974, produzidas nos Estados
do Amazonas e Pará -- Publicado no D.O. de 21-9-73 '"
72.644 -- Decreto de 17 de agosto de 1973 - Autoriza o funcionamento da habilitação em
Educação Moral e Cívica, no
curso de Estudos SOCiais da
Faculdade de Filosofia, Ciên-
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cias e Letras, mantida pelo
Instituto de Ensino Superior
de Cruzeiro, com sede na. Cidade de Cruzeiro, Estado de
São Paulo - Publicado no
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72.645 -- Decreto de 17 de agosto de 1973 -- Autoriza o funcionamento do Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aqulno, mantida
pela
Sociedade Educadora
da Infância e Juventude de
Uberaba, com sede na cidade
de Uberaba, Estado de Minas
Gerais -- Publicado no D.Q.
de 20-8-73
................•
72.646 - Decreto de 17 de agos-

to de 1973 -- Autoriza o funcionamento dos cursos de Matemática e Ciências Biológicas
da Faculdade de Ciências e
Letras de Votuporanga, mantida pelo Fundação Educacional de Votuporanga, com sede
na cidade de Votuporanga,
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 20-873 .....
72.647 - Decreto de 17 de agosto de 1973 __ Concede reconhecimento ao curso de Economia da Faculdade de Ciências
Econômicas de Mato
Grosso, mantida pela Fund'açâc Universidade Federal de
Mato Grosso, com sede em
Cuiabá, Estado de Mato erros60 -- Publicado no D. O. de
20-8-73
......... .... .... ....
72.648, - Decreto de 17 de agos-
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334

334

to de 1973 - Torna sem efei-

331

332

to redlstríbuiçâo de cargo com
o respectivo ocupante, do Quadro de Pessoal do Ministério
da Indústria e do Comércio
para o da Comissão Nacional
de Energia Nuclear - Publicado no D.a'. de 20-8-73 ...
72. '649 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Concede a Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários S A "IDAR" o
direito de lavrar argila nos
Municípios de Mogi das Cruzes e Blrltdba Mirim,Estado
de São Paulo -- Publicado no
D.O~ de 20-8-73 .. .,.........
72.650 - Decreto de 17 de agosto de 1973 - Concede à Gel-

334

335
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PAem.

cyra Violeta de Carvalho, firo direito de
lavrar calcário dolomitico no
Município de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais - Pu-

de Maio, Estado de Santa Catarina - publicado no D. a.

ma individual,

blicado no D.O.

de 20-8-73

336

Decreto de 17 de
agosto de 1973 - Concede a
Minerações Brasileiras Reunidas S.A. o direito de lavrar
minério de ferro no Município de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais - Publicado no

72.651 -

D.O. de 20-8-73 ............•

D.O. de 21-8-73

336

Decreto de 17 de
agosto de 1973 - Concede à

338

339

Decreto de
17 de
agosto de 1973 - Concede à

72.654 -

Companhia Brasileira de Aluo direito de-lavrar bauxita no Município de POÇOS de
Caldas, Estado de Minas Gerais - Publicado -no D.a. de
IIÚniO

20-8-73 ..............•....••.
72 .655 - Decreto de
20 de
agosto de 1973 - Concede à
era. Nacional de Grafite Li-

340

a Subsecretaria do Conselho

Internacional do Esporte Militar (Conseil International
du Sport Militaire) para a
América Latina em Escritório
de Ligação do Conselho Internacional do Esporte Militar
para a América do Sul - Publicado no o.o, de 21-8~73

344

Decreto de 20 de
agosto de 1973 - Autoriza o
funcionamento do Curso Especial de Educação Técnica,
anexo à Faculdade de Educação "Campos Sanes", mantida pela Associação Educativa
"Campos Salles", com sede na
cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, em convênio
com o centro Nacional de
Aperreícoamento de Pessoal
para Formação Profissional
- CENAFOR - Publicado no

72.660 -

D.O. de 21-8-73 .....•......

344

Decreto de 20 de
agosto de 1973 - Exclui dos
efeitos do Decreto nc 62.234,
de 7 de fevereiro de 1963, os
servidores que especifica com
os respectivos cargos, e dá
outras providências - Publicado no D.a. de 21-8-73 ....

345

Decreto de 20 de
agosto de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Escola de
Educação Física de Novo
Hamburgo, mantida pela Associação Pró Ensino Superior
em Novo Hamburgo, com sede
na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do
SUll - Publicado no D. O. de

72.662 _

.....................•
Decreto de 20 de
agosto de 1973 - Concede a
Sebastião Teixeira de Mello,

341

de 21-6-73 .......•.•........
72.657 - Decreto de
20 de
agosto de 1973 - Concede a
Mlnérlos Industriais do Sul

3.Jl

firma individual, o direito de
lavrar caulím, no Município
de Suzano, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.

S. A.· o direito de lavrar CRUUm no Munícíplo de Treze

343

72.661 -

mitada o direito de lavrar
grafite no Município de rtapecerica, Estado de Minas Gerais - Publicado noD. O. de

21-8-73
75.656 -

Mineração Abel S.A. o direito
de lavrar areia quartzosa no
Município de Brotas, Estado
de São Paulo - Publicado no

342

20 de
72.659 _- Decreto de
agosto de 1973 - Transforma

72.652 -

Companhia de Desenvolvimento Agro-Pecuário Industrial e Mineral do Bstado . do
Pará - CIDAPAR o direito
de lavrar ouro no Município
de Viseu, Estado do Pará .......,
Pu}jJjcado no D. a. de 20-8-73
72.653 - Decreto de 17 de
agosto de 1973 - Concede à
Mineração Matheus Leme Limitada o direito de lavrar argila no Município de SãO Simão,Estado de São Paulo _Publicado no D. a. de- 20 de
agosto de 1973

de 21-8-73
72.658 - Decreto de
20 de
agosto de 1973 - Concede à

21-8-73

....•......•........

Decreto de 20 de
agosto de 1973 _. Autoriza o
funcionamento do curso de licenciatura de matérias para o
magistério especial de 2" grau,

72.663 -

345
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na Faculdade

de

Filosofia,

Ciências e Letras "Brás
Cubas". mantida pela Socie-

dade Civil de Educação "Brás
Cubas" em Moji das Cruzes,

Estado de São Paulo -

345

72.664 -

agosto de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Comunicações Social "Brás
Cubas", mantida pela SocíeCubas", em Mogi das Cruzes
Estado de São Paulo - Publicado no D. O.

de 21-8-73

Decreto de 21 de
agosto de 1973 - Torna sem
efeito inclusão de servidor do
Instituto Nacional de Previdência SOCial no regime de
disponibilidade e dá outras
providências. - Pub. no D.
O. de 22-8-73

dade Civil de Educação "Brás

72.665 -

348

72.669 -

Pu-

blicado no D.O. de 21-8-73 ..
Decreto de 20 de

PÁGS.

FIDENE, em Ijuí, Estado do
Rio Grande do Sul. - Pub .
no D.a. de 22-8-'i3

346

Decreto de 20 de agos

to de 1973 - Estabelece normas para apuração de número de alunos efetivamente beneficiados por empresas isentas do Salário-Educação que
mantenham serviços próprios
de ensino ou instituam sistema de bolsas de estudo - Pu-

blicado no D. O . de 21-8-73
346
72.666 - Decreto de 20 de agosto de 1973 - Transfere para o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária parte do imóvel denominado' Estação Experimental de Passo
Fundo, no Distrito de Enge;nheiroLuiz Englert, Murnicipio de Sertão, no Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências - Publicado
no D.O. de 21-8-73
347
72.667 "- Decreto de
20
de
agosto de 1973
Concede
autorização à firma 'Western
Geophysíeal
Company
of
nacionalidade
America
de
morte-americana, para realizar, em águas interiores do
Brasil, trabalhos sísmogr'áficos contratados pela Petróleo
BrasileirO S. A. - PETRQBRAS - Publicado no D. O.
de 21-8-73
347
72.668 Decreto de 21 de
agosto de 1973 - Autoriza o
funcionamento, em regime eSpecial, "das -licenciaturas em
Ciências Sociais, Estudos 80_
cíaís, Letras e Pedagogia, na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí, mantida
pela Fundação de Integração,
Desenvolvimento e Educação
do Noroeste do Estado

348

72.670 - Decreto de 21 de
agosto de 1973 ....,... Concede à
Companhia de Cimento Portland Rio Branco o direito de
lavrar calcário no Munícípío
de Corumbá de Goiás, Estado
de Goiás. - Pub. no D. O.
de 22_8_73

349

72.671 Decreto de 21 de
agosto de 1973 - Autoriza a
encampação dos bens e instalações, vinculados à concessão
do serviço público de energia
elétrica no município de Frei
Paulo, Estado de Sergipe Pub, no D. O. de 22-8-73 ...

350

Decreto de 21 de
agosto de 1973 - Retifica o
Decreto nv 53.252, 'de 13 de
dezembro de 1963, que aprovou
o enquadramento dos cargos e
funções do então Ministério
da Guerra. - Pub. no D. O.
de 22_8-73

350

72.672

72.673 - Decreto de 21 de
agosto de 1973 - Retifica o
Decreto nv 67.814, de 15 de
dezembro de 1970, e dá outras
providências. - Pub . no D.
D.

de 22-8-73

351

72.674 Decreto de 21 de
agosto de. 1973 - Retifica ato
de redistribuição de cargo,
com a respectiva ocupante,
para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda.
Pub. no D.

o.

de 22-8-73 .•

351

72.675
Decreto de 21 de
agosto de 1973 - Aproveita
no Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda servidor
em disponibilidade no Depar,
tamentc Nacional de Obras
Contra as Secas e dá outras
providências. - Pub, no D.
D. de 22-8-73 :...............

351
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23-8-73

352

72.677 Decreto de 22 de
agosto de 1973 - Concede à
Companhia Brasileira de Alumínio o direito de lavrar bau,
xita no Município de Aguas
da Prata, Estado de São Paulo. - Pub. no D. O. de 23
de agosto de 1973 ...........•

72.678 - Decreto de 22 de
agosto de 1973 - Concede à
EMINAMAR - Empresa de
Mineração Amadeu Martins
Ltda. o direito de lavrar cau ...
Um no Município de Mar de
Espanha, Estado de Minas
Gerais. - Pub, I~O D. O. de
23-8-73 .

352

72.680 Decreto de 22 de
agosto de 1973 - Altera o
Decreto nv 60.790, de 1 de
junho de 1967, que aprovou o
enquadramento das funções e
empregos da extinta Comissão do Imposto Sindical, e dá
outras providências

353

354

355

72.681 - Decreto de 22 de
agosto de 1973 - Redistribui
cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de
Pessoal das Secretarias do Mí.,
nistério Público Federal, e dá
outras providências. - Pub.
no D. O.

de 24-8_73 ......

72.682 Decreto de 23 de
agosto de 1973 - Redistribu1
cargos, com os respectivos ocupantes. para o Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica, e dá outras provídên,
ctas. - Pub. no D. O. de
24-8-73

de 24-8.73

359

72.684 Decreto de 23 de
agosto de 1973 - Concede au,
tcnzaçâo ·à Companhia Key
International Drilling Com..
pany Ltd. para operar no mar
territorial do Brasil. fixado
pelo Decreto.. lei ns 1.098, de 25
de março de 1970, a embar,
cação de perfuração "Key
West", de nacionalidade líbertana, a serviço. da Petróleo
Brasileiro S.A. PETRO_
BRAS. - P.ub. no D. O. de
24-8_73

72.679 - Decreto de 22 de
agosto de 1973 - Concede à
Indústria e Comércio de Mármores Brasileiros - MAR~
BRAS Ltda., o direito de lavrar minérios de ferro e de
manganês, nos Municípios de
Ladário e Corumbá, Estado
do Mato Grosso. - Pub. no
D. o. de 23 e reto no de 30
de agosto de 1973

PÁGS.

72.683 - Decreto de 23 de
agosto de 1973 Altera o
posto do cargo de Chefe do
Estado-Maior do Comando do
1Q Distrito Naval, e dá outras
providências. - Pub. no D. O.

72.676 Decreto de 22 de
agosto de 1973 - Promulga o
Acordo sobre Transportes Marítimos Brasil-União Soviética. O Presidente da Repúbltca. - Puno no LJ. O. de

359

Decreto de 23 de
agosto de 1973 :- Autoriza o
serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de
um terreno sito à margem da
Estrada que liga a BR-222 a
Iparana, no Município de
Caucaía, Estado do Ceará. Pub. no D. O. de 24-8-73.

72.685

-

72.686

-

23 de
Concede au-

agosto de 1973 torização à firma brasileira
Indústria e Oornérct-, de Areia
Ltda., para executar trabalhos
de extração de areia, na região da Foz de Iguaçu, margem brasileira no Rio Paraná. - Publicado no D.. O.
de 24 e reto no de 30-8-73 ..
72.687 - Decreto de 24 de agosto de 1973- - Red1stribui cargos,
com
os respectivos
ocupantes, e dá outras providências - Publicado no D.O.
de 27-8-73

356

357

360

Decreto de

72.688 - Decreto de 24 de
agosto de 1973 - Autoriza o
funcionamento da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Araxá, mantida pela
Fundação Cultural de Araxá,
com sede na cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais Publicado no D.O. de 27 de
agosto de 1973
72.689 - Decreto de 24 de agosto de 1973 - Altera o Decreto nc 71.026, de 28 de agosto
de 197:&, que dispõe sobre o
Subprograma de Apoio Gover-

360

361

363

Aros
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PÁos.

~ÁGs.

taçõesconsignadas no vigente
Orçamento Publicado no

namental à Implantação do
Plano Nacional de sementes
(AGIPLAN) - Publicado no

D.a.de 27-8-73

,......

D.a. de 27-8-73
363

72 .690 -

Decreto de 24 'de agosto de 1973 - Autoriza a cessão, sob a forma de utilização
gratuita, do terreno que menciona, situado no Município
de São LuÍS, Estado do Maranhão Publicado no D. a.
d'e 27-8-73

............... .•

364

a aceitar a doação dos terrenos, que menciona, situados
no Município de Sete Lagoas,
Estado de Minas Gerais-

D.a. de 27-8-73

Decreto de 24 de agosto de 1973 - Autoriza a alienação do terreno que meneiona, situado no Município de
Valênça, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D.O. de

364

27-8-73

. ................ ....

72.694 - Decreto de 24 de agosto de 1973 - Prorroga o disposto no artigo 1", do Decreto
ns 70J)57, de 9 de agosto de
1972 - Publicado no D. a. de
27-8-73
............... .... ..
72.695 - Decreto de 24 de agosto de 1973 - Abre ao Ministé-

27-9-73

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Decreto de 24 de agosto de 1973 - Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da secretaria-Geral e da
Inspetoria-Geral de Finanças,
o crédito suplementar de Cr$
420.000,00, para reforço de de-

D.a. de 27-8-73

368

Decreto de 27 de agosto de 1973 - Autoriza o serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação de 1 (um)
lote de terras pertencentes ao
Patrimônio Municipal, localizado na Estrada de campos
Sales, em Manaus, Estado do
Amazonas Publicado no
369

Decreto de 27 de agosto de 1973 - Aprova o novo
Regulamento para a Escola
Superior de Guerra e dá outras providências - Publicado

72.699 -

36~

no D.a. de

29-8-73 .........

370

Decrete de 27 de agosto de 1973 - RedistribUi cargo, com a respectiva ocupante,
para o Quadro de Pessoal do
Departamento de Policia Federal, e dá outras providências - Publicado no D. O. de

72.700 -

28-8-73
365

367

.. .. .. .. .. .. .. .. .. . ..

Decreto de 27 de agosto de 1973 - Altera o Decreto
n958.196, de 15 de aorn de
1966, que -dispõe sobre o enquadramento do pessoal do
Departamento de Polícia Federal, e dá outras providências - publicado no D. a. de

367

375

72.701 -

28-8-73 .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. •
72.702 - Decreto de 27 de agosto de 1973 - Altera relação

rio do Exército o crédito suplementar de crs 3.000.000,00,
para. reforço de dotação consignada no vigente Orçamento
Publicado no D. O. de

72.696 -

no

D. a. de 28-8-73

72.692 -

72.693 - Decreto de 24 de agosto de 1973 - Dispõe sobre a
enquadramento de servidores
do Ministério da Saúde, amparados pelo disposto no parágrafo único do artigo 23 da
Lei nv 4.069, de 11 de junho
de 1962, e dá outras providências' - Publicado no D. a. de
27-8 e reto no de 30-8-73 ....

Decreto de 24 de agosto de 1973 - Abre a Presidência da República, em favor da
Consultoria-Geral da Repúblí
ca, o crédito suplementar de
Cr$ 195.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento - Publicado

72.697, -

'72.698 -

72.69í - Decreto de 24 de agosto de 1973 - Autoriza o serviço do Patrimônio da União

Publicado no

368

nominal no enquadramento
dos funcionários do Ministério
rio da Fazenda de que trata o
Decreto nc 56.386, de 19 de junho de 1965 - Publicado no
D.a. de 28-8-73
72.703 - Decreto de 27 de agosto de 1973 - Declara perempta a concessão outorgada à
Rádio Progresso de São Paulo Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em

376

376
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onda

tropical, na

cidade de

São Paulo,
Estado de São
Paulo - publicado no D.a.
de 28-8-73
, . .. . . .
72 .704 - Decreto de 27 de agosto de 19'13 - Fixa para 1974
os efetivos dos
Oficiais dos
Quadros Complementares de
Oficiais da Marinha, criados
pelo Decreto-Lei ns 610. de 4
de junho de 1969 - publicado
no D.O. de 28-8-73 ..........
72.705 _ Decreto de 28 de agosto de 1973 -r- Reduz as aliquo-

376

371

tas do Imposto único sobre
r.ubnrícantes e Combustíveis

Líquidos e GasOS05 - Publicado no D. O. de 29-8-73 .....
72.706 - Decreto de 28 de agosto de 1973 - Dispõe sobre o
serviço de Pessoal Civil do
Estado-Maior das Forças Ar-

madas e dá outros providências - publicado no D.a. de

29-8-73 .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .
72.7M' - Decreto de 28 de agosto de 1973 - Promulga o Tratado entre a República Fe-

derativa d'o Brasil e a República do Paraguai, para o
Aproveitamento Hidrelétrico
dos RecW'5OS Hidrlcos do Rio

Paraná. Pertencentes em Con-

dominio dos dois paÍSes, desde e inclusive o Salto Grande
de sete Quedas ou Salto Ele
Guaíra até a Foz do Rio
Iguaçu, bem como as seis Notas trocadas entre os Ministece das Relações Exteriores
dos dois países - Publicado
no D.O. de 30-8 e reto no
de 11-9-73
72.708 - Decreto de 28 de agosto de .973 - Retifica Decretos que aprovaram o enquadramento do pessoal amparado pelas Leis na. 3.967
de 5 de outubro de 1961 é
4.069. de 11
de junhO' de
1962, e o de n 9 70.291. de
15 de março de 1972, bem
assim a fusão das Partes Perrnanente e Especial do QuaeTO de Pessoal do Insldtuto
de Previdência e Assistência
dOE Servidores do Estado, e
dá outras providências publicado no DO. de
29
e republícadc no de 30 de
setembro de 1973 . . . . . . . . . •

377

xxv
PÁGS.

72.709 - Decreto de 28 de
agosto de 1973 - Altera o
Decreto nc 52.257-A, de 15 de
julho de 1963, que dispas sobre o enquadramento dos cargos, funções e empregos do
extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social,
alterado pelos Decretos ns.
61.422, de 2 de outubro de
1967, e 66.553, de 11 de maio
de 1970, e dá outras providências. - publicado no D.O.
de 29 de agosto de 1973 ....

380

72.710 - Decreto de 28 de
agosto de 1973 - Redistrlbul
cargos, com os respectivos
ocupantes, para0 Quadra de
Pessoal do Instituto de Prevídêncía e Assistência dos
Servidores do Estado. - Publicado no D. O. de 29 de
agosto de 1973

381

72.711 - Decreto de 28 de
agosto de 1973. - Aproveita.
378
no Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, servidores em dísporrlbíhdade e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 29-8-73
381
72.712 - Decreto de 28 de
agosto de 1973 - Retifica o
Decreto no 51.469, de 21 de
maio de 1962, que aprovou o
Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Rio Gran...
de do Norte. e dá outras providências. Publicado no
D. O. de 29-8-73 ..........
382
72.713 - Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Dispõe so378
bre a classificação e transformação de cargos e funções, para as Categorias Direção Superior e Assessoramente Superior' do Grupo Di
reçao e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária - INC&A. - - PubIlcado no D. O. de 30 de
agosto de 1973
383
72.714 - Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Retifica o
Decreto n9 55.559. de 15 de
janeiro de 1965, que dispõe
sobre a reclassificação
dos
cargos de contador do Qua379
N
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era de Pessoal do Ministério
do Exército, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 30-8-73 ....'......
72. '?15 - Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Retifica o
Decreto nc 68.049, de 13 de
janeiro de 1971, que aprovou
o enquadramento dos cargos,
funções e empregos da extinta Companhja Nacional de
Navegação Costeira, AF, e dá
outras providências. Publicado no D. O. de 30 de
agosto e retificado no de 11
de setembro de 1973
72.716 - Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Retifica o
Decreto nc 71.893, de 13 de
março de 1973, que aprovou
o Quadro de Pessoal Extinto
da Federação das Escolas Federais Isoladas no Estado da

Guanabara

383

384

(FEFIEG) .

Publicado no D. O. de 30 de

agosto de 1973
72.717 - Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Retifica o
Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal do Paraná, aprovado pelo Decreto
nv 60.882, de 21 de junho de
1967, e dá outras providêncías. - Publicado no D. O.
de 30 de agosto de 1973
72.718 - Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Estabelece
normas gerais sobre irradiação de alimentos. - Publicado no D. O. de 30 de setembro de 1973 ..,'..........

385

385

386

Decreto de 29 de
agosto de 1973 - Disciplina a
aplicação de recursos necessarros à implantação do Pla11l' de Classificação de Cargos, de que trata a Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências. Publicado no

72.719 -

D. O. de 30-9-73

1

72.720 - Decreto de 30 de
agosto de 1973 - Fixa a dístribuição em cada Arma e no
Quadro de Material BélJico,
em cada posto, das funções
privativas e gerais dos onctclads do Exército, a vigorar
a partir de 31 de agosto de
1973 - Publicado no D. O.
de 31 de agosto de 1973 .....

387

389

PÁGS.

72.721 - Decreto de 20 de
agosto de 1973. - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação urna área
de terreno, composta de dois
lotes com benfeitorias, situada Cidade de Leopoldina Estado de Mãnas Gerais, destinada à construção da Estação Tanden, pela Companhia
Telefônica de Minas Gerais.
- Publicado no D. O. de 31
de agosto de 1973
72.722 Decreto de 30 de
agosto de 1973 - Declara de
utilidade pública, !pa(ra fins
de desapropriação, uma área
de terra rural e respectiva,
faixa de acesso, sem benfeitorias, situadas no lugar denominado "Morro dos Cachorros", município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, destinadas à 1nstalaçâo
de uma estação repetidora de microondas, torre e
serviços afins, pela Companhia Oatarínense de 'I'elecomunicações COTESC. Publicado no D. O. de 31 de
agosto de 1973
,......

391

392

72.723 - Decreto de 31 de
agosto de 1973 Abre ao
Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas
Unidades
Orçamentárias, o
crédito suplementar de ....
crs 3.605.000,00, para reforço de dotações consignadas
11(; vigente Orçamento.
Publicado no D. O. de 3- de
setembro de 1973

393

72.724 - Decreto de 31 de
agosto de 1973 - Redistribui
cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 3 e retificado no
de 24 de setembro de 1973 ..

395

72.725 - Decreto de 31 de
agosto de 1973 - Redistribui
cargo, com
o
respectivo
ocupante, para o Quadro de
Pessoal do Ministério das Minas e Energia, e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 3-9-73
72.726 - Decreto de 31 de
agosto de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponíveis no Quadro único de

397
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Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 3 de setembro de 1973

Porto A!leg·re, Estado do Rio
Grande do Sul - Publicado
no D.O. de 4-9-73
398

72.727 - Decreto de 3 de setembro de 1973 - Retifica o
Decreto nc 70.407, de 14 de
abril de 1972, que suprimiu
cargos vagos do Quadro Extinto - Partes lII, VII e X,
do Ministério dos Transportes, e dá outras providências.
- Publicado no D. O. de 4
de setembro de 1973

no D. O. de 4-9-73

72.730 - Decreto de 3 de setembro de 1973
Abre à
Presidência da República,
em favor do Hospital das
Forças
Armadas, o crédito
suplementar de Cr$
3.950.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicada no D. O. de 4 de setembro de 1973
- Decreto de 3 de setembro de 1973 - Abre ao
Ministério do Planejamento e
COordenação Geral o crédito
suplementar de crs
2.700.00'0,00, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta - Publicado no D. O.

399

72.732 - Decreto de 4 de setembro de 1973 - Declara a
caducidade da concessão outorgada à Rádio Guaiba S.A.
para estabelecer estação de
radlc-televisão, na cidade de

404

404

72.734 ----:. Decreto de 4 de setembro de 1973 - Concede à
M'imeração Cambuí S.A.
direito de lavrar argila, no Município de Araucária, Estado
do Paraná --< Publicado no

°

D. O. de 5-9-73

405

Decreto de 4 de setembro de 19'73 _ Concede a
Luiz Augusto Ribeiro do vat1e, firma individual, o díretto
de lavrar argila, no Munlcípio de São Simão, Estado de
São Paulo Publicado no

72.73'5 -

399

D.O. de

401

402

5-9-73 .

>..........

406

'72.'736 - Decreto de 4 de setembro de 1973 - Concede a
Irmãos Tótoli ...... Mineraçã-o.
e Comércio Ltda.· 0- direítc
de lavrar minério de manganês no MUnicípio de Rio Pardo de M,i1nas, Estado de Minas Gerais - Publicado no
D.O.

72 .131

de 4.9.73

-

72.733 - Decreto de 1 de setembro de 1973 - Concede à
Julto Bento da Silva, firma
individual, o direito de lavrar
diamante no Município de
Díamantdna, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 5-9-73 ...,. . . . . . . . . . . . . . . .

72.728 - Decreto de 3 de setembro de 1973 - Redistribui
cargos com os respectivos
ocupantes, para o Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, e dá outras
providências.
Publicado
72.729 - Decreto de _3 de setembro de 1973 - Concede à
Cía , Catarinense de Cimento
Portland o direito de lavrar
argila nos Municípios de Piçarras e Penha, Estado de
Santa Catarina. - Publicado
no D. O. de 4-9-73

PÁGs.

de 5-9-73

72.737 _ Decreto de 4 de setembro de 1973 - Concede à
Cía. Estanífera do Brasil díreíto de lavrar casstteríta, columbita, tantalita e espodumênío, no Mlunicípio de Itdnga, Estado de Mlinas Gerais
Publicado no
D. a.
de

407

--'-o

5-9-73

402

. ."

_ 403

72.738' - Decreto de 4 de setembro de 1973 - .Concede à
:M;ineração Cambuí
S. A. o
direito de lavrar dolomito no
Município de campo Largo,
Estado do Paraná - Publicada no ü.o, de 5--9-73 ....
72.739 - Decreto de 4 de setembro de 1973 _ Concede à
:Mlineração Cambuí S. A. o
direito de lavrar argila no
Município de Balsa Nova, Estado do Paraná - Publicado

409

no D.O. de 5-9-73 .... _....

410
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Decreto de 4 de setembro de 1M3 - Concede à
Méneraçâo Agua Limpa. S.A.
i() direito de lavrar argila no
Município de Itabiritc. Estado de Münas Gerais - Publí-

'72.740 -

cado no D.a. de 5-9-73 .....

72.741 ..... Decreto de 4 de setembro de 19'73 - Concede à
Mineração Serra do Cipó
Ltda., o direIto de lavrar mí-

nérío de manganês no Município de Santana do Pirapama, Estado de Mlinas Gerais
-- Publicado no
5-9-73 .•...,

72.742 -

D. O.

de
.

Decreto de 4 de se-

tembro de 1973 -

Concede à

siderúrgica Barra Mansa S.A.

o direito de jewar minérios
de ferro e manganês, no Município de Ouro Preto, Esta_
do de Minas Gerais - Publi-

cado no D.O. de 5-9-73 '"
72.743 - Decreto de 4 de se-

410

.

416

'72.748 - Decreto de 5 de setembro de 1973 - Redtstrlbuí
cargos, com Os respectivos
ocupantes, para o Q~dro de
Pessoal das secretarias do Mtinístérln Público Federal, e dá
411
outras provídêncías - Publicado no D.a. de 6-9-73 ...•
'72.749 - Decreto de 5 de setembro de 1973 - Concede à
M;ineração Brumel Ltda. o
direito de lavrar minério de
ferro e de manganês, no
Município de Santa Bárbara,
412
Estado de Minas Gerais -

41.

D.O. de 6-9-73

Publicado no D.O. de 6-9-73

tembro de 1973 - Declara de
utilidade públíca, para efeitos
de desapropriação, a área

72.750 - Decreto de 5 de sedemoro de 19"'73 - Concede à
Argtcal Comércio de Ml.neraçâo Ltda., o dlreíto de
lavrar dolomíto no Munícípío
de Laranjal Paulista, Estado
de São Paulo - Publicado po

qUe menciona, situada na. cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, neceseária ao Mlinistério da. ]..r:ari~
nha, para ampüacão das ínstalações do Centro MédicoNaval M!arcílio Dias - Publicado no D. a de 5-9-73 "
72.744 - Decreto de 5 de setembro de 1973 - Autoriza
a cessão, sob a forma. de
utilização gratuita, do terreno que menciona, situado em
Recife, no Estado de Pernambuco
Publicado no

413

D.O. de 6-9-73 ...•......••.

411

'72.745 - Decreto de '5 de setembro de 1973 - Díspõe 80breo recolhimento de dlferençes de preços sobre estoques de trigo e dá. outras
providências ..... Publicado no
0.0.

de 6-9-73

.

72.746 ..... Decreto de 5 de setembro de 1973 - Autoriza o
Serviço do Petrimonlo da
União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no :M1unicipio de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais - Publicado no DO. de
6-9-73

.

72.747 - Decreto de 5 de setembro de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento de dfsponível no Quadro de Pessoal
do Instituto de Previdência.
e Assistência dos Servídçres
do Estado e dá outras providências Publícadn no

D.O.

de 6-9-73

;

417

4.11

Decreto de 5 de' se~
tenrubro de 1973 -- Concede à

72. %1 -

414

ITASIL -

de 19-9-73

415

EJxt,raçá<> de Mli-

néríos Uda.
o direito de
lavrar grantto no Município
de Delfim Moreira, Estado
de Mânas Gerais - Publica'do no tr.o, de 6·9-73
.
72.7<52 - Decreto de 6 de se..
tembro de 1973 - Altera disposições do Regulamento .do
Código Nacional de 'Trânsito
e dá outras providências -Publicado no D.O. de 6-9-73
72.753 -- Decreto de 6 de sebro de 1973 - Cria, no MIiíaístéric da aeronãuuce, o
Comissão Nacional de Segurança
da
Aviação
Civil
(CONSAC) - Publicado no
D. O. de lO e retificado no
'

.

72.754 - Decreto de . {} de setembro de .1973 - Concede a
Paraná. COmércio e Adminlstraçâo S.A. o direito de

41!

420

427
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lavrar calcário do Município
de Bocaiuva do Sul, Estado
do Paraná - Publicado na
Ir-O, de 1Q-9-73
72.755 - Decreto de 6 de setemlbro de 19'73 - Concede à
Empresa Rada de Mineração
Ltda., o direito de lavrar oromita, no Município de Alvorada, Estado de Minas Gerais Puoêícado
de 10-9-73

428

" ','

D.a.

do no

no D,. O.

429

72.75:6 - Decreto de 6 de setembro de 1973- - Concede à
~neração
Urandi S A
o
direito de lavrar minério de
manganês, no Município de
.raoarecí, Estado de Minas
Gerais ---. Publicado no D. O.
de 10-9-73

Seabra, Estado da Bahia
Publicado no D.O. .de 12-9-73
72.762 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à
CALFIBRA S.A. - Mineração, Indústria e Comércio o
díreíto d'e lavrar oalcárto no
'Município
de Adrianópolis,
Estado do Paraná - Publicade 12-9-73 ......

430

Decreto de 6 de seConcede à
Mlineràçâo Urandí S A
o
direito de lavrar minério de
manganês no Munícíp!o de
Licínio de Almeida, Estado da
Bahia - Publicado no D.O.
de 11-9-73

431

72.765 -

432

tembro de 1973 - Concede à
Cia. de Estanho São João Del
Rei o direito de lavrar cassiterita, diaImaita e tântalocolumbíta, no Município de
São 'I'íago, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D.O.
de 12 de setembro de 1973 ..
72.766 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à
Mineração e Moagem São
João Batista Ltda. a direito
de lavrar quartzito no Município de Queluz, Estado de
São Paulo - Publicado no

de 12-9-73

Decreto de 6 de setenrubro de 1973 - Concede a
Lazaro Gago, firma Indlviitaual, o direito de lavrar ro,
Ihelho argiloso, na Município
de OamPo limpo, Estado de
São Paulo Publicado no

72.758 -

D.a

de 11-9-73

72. ~59 ---. Decreto de 6 de se-

tembro de 1973 - Concede à
Mineração Urandí S.A. o direito de lavrar minério de
manganês no Município de
Licinio de Almeida, Estado
da Bahia - Publicado no D.

a.

de 11-9-73

432

72.760 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à
Empresa de Mãneração J oseph
N!gri Ltda., o direito de lavrar 'caultm no' Município de
São Paulo. Estado de São
Paulo - Publicado no .D. O.
de 11-9-73

72.761 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à
MINEBRA - Minérios Brasileiros S.A. - Mineração e
Industrialização o direito de
lavrar baríta no M~nicipio de

433

436

72.764 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à
Sambra S.A. Mármores
Brasileiros o direito de lavrar
mármore e calcíta no Município de Cachoeira do Itapemirim, Estado do Espírito
Santo - Publicado no D.O.

,

temere de 1973 -

435

72.763 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede a
Antônio Sérgio Borges - Engenharia e Mineração o direito de lavrar diatomita no
Município de .Iaguaruna, Estado de Santa Catarina ~.

Publicado no D. a. <le 12-9-73

72.757 -

434

D.a.

.. .. .. .. .. .. .. . .. .

437

Decreto de 6 de se-

de 12-9-73

438

439

Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede a
Pedro saturnino de Souza,
firma individual, o direito de
lavrar calcita e calcário, no
Município de Campo Formoso,
Estado da Bahia - Publicado
no D.O. de 13 e reto no de

72.767 -

19-9-73

72.768 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à
Pedra Bela de Sacramento Limitada, a direito de lavrar
serpentdnito no Município de
Sacramento, Estado de Minas

439
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Gerais -

Publicado no D. O.

de 13-9-7~ ;.......
72.769 - Decreto de 6 de setembro de 1973 - Concede à

440

Mineração Indústria o Comér-

cio Barni Ltda., o direito de

lavrar calcário, no" Município

de Vidal Ramos,

Estado de

Santa Catarina no

D.a.

Publicado

de 13-9-73

441

72.770 -

Decreto de 6 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública,
para fins

de instituição de servidão ou
desapropriação total ou parcial em favor da Petróleo

gião Centro-Oeste
SUDECO - Publicado no D.O.
de

tiba e Araucária, no Estado
442

Decreto de 6 de setembro de 1973 - Aprova Re-

72.771 -

gulamento da Lei nv 3.807, de
26 de agosto de 1960, com as
alterações introduzidas pela
Lei no 5.890. de 8 de junho
de 1973 - Búbllcadc no D.O.
44.

Decreto de 10 de seDeclara de
utilidade pública a instituição
que menciona - Publicado no

72.772 -

tembro de 1973 -

D.O. de 11-9-73

516

Decreto de 10 de aetembro de 1973 - Retifica tabela anexa ao Decreto núme-

72.773 -

ro 72.424, de 3 de julho de
1973, que dispõe sobre a re-

orgamízaçâc do Quadro de
Pessoal da Superintendência
do Desenvolvimento da Pesca
- Publicado no D. O. de 11
de setembro de 1973
72.774 - Decreto de 10 de setembro de 1973 - Retifica o
Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal de Goiás
aprovado pelo Decreto número 60.907, de 28 de junho de
1967 e dá outras provídênctes - publicado no D. O. de
11 e reto no de 19-9-73 .•..

520

Decreto de 11 de setembro de 1973 - Dispõe sobre a estrutura e funcionamento da Superintendência
do Desenvolvimento da Re-

't'ljucas do Sul, São José dos
Pinhais, Mandirituba, Curi-

de 10-9-73 (Suplemento) ....

517

72.777 -

Brasileiro S. A. - PETROBRAS, imóveis constituídos
de terras e benfeitorias. situados nos Municípios de São
Francisco do Sul e Garuva,
no Estado de Santa Catarina,
e Municípios de Guaratuba,

do Paraná Publicado no
D.O. de 13-9-73

~ Decreto de 11 de se~
tembro de 1973 - Dispõe sobre a estrutura básica da Superintendência do Desenvolvimento da Região SulSUDESUL - Publicado no D.
D. de 13~9·73
72.776 - Decreto de 11 de setembro de 1973 - Dispõe sobre a estrutura básica da secretaria Executiva da Supe.rítendêncía do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) - Publicado no D.O. de
13 de setembro de 1973 ....

72. 775

516

13-9-73

Decreto de 11 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública, para efeitos
de desapropriação, a área que
menciona, situada no Municípío de Cabo Frio, Estadopara
do
Rio
de Janeiro,
construção
e necessária
instalação ao
de
Ministério
da Marinha.
três Institutos
de Ensino,
parte integrante do Projeto
Cabo F1rio, objeto do Convênio entre os Ministérios da
Marinha e do Planejamento
e Coordenação Geral - Publicado no D. O. de 13 de
setembro de 1973 ..•.......

524

72.778 -

528

Decreto de 11 de setembro de 1973 - Publlica os
coeficientes de atualização
monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na
Lei nv 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências - Publicado no D.O.

72.779 -

de 13-9-73
72.780 - Decreto de 11 de setembro de 1973
Concede
autorização à Organização
"Centre National Pour L'Ex~

530

ploitation Des Oceans", de
nacionalidade francesa, para realizar, no mar territorial
do Brasil, os serviços que especifica - Publicado no D.O.

516

de

12-9-73

530
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72.781 - Decreto de 11 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública, para desapropriação, terrenos e benfeitorias situados no Município
de São Roque, no Estado de
São Paulo, destinados à implantação de uma Unidade de
Deteção Principal do Sistema
DACTA - Publicado no D.a.
de 12-9-73 . .. . . . . . . . . . . . . . .
72.782 - Decreto de 12 de setembro de 1973 - Aprova
Plano de Reestruturação da
Universidade Federal do Paraná - Publicado no D. a. de
13 e reto no de 19-9-73 ....
72.783 - Decreto de 12 de setembro de 1973 - Redistríbul
para o Ministério da Marinha
c a r g 0, com o respectivo
ocupante, do antigo Depa-rtamento dos Correios e Telégrafos e dá outras providências - Publicado no D. a.

531

°

de 13-9-73

72.784 - Decreto de 12 de setembro de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponíveis do Ministério da Fazenda no Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal de Santa Maria - Publicado no D. a. de 13-9-73.
72.785 - Decreto de 13 de setembro de 1973 - Torna sem
efeito aproveitamento de disponíveis na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dá
outras providências - Publicado no D. a. de 14-9-73 '"
72.786 - Decreto de 13 de se:
tembro de 1973 - Declara de
interesse social, para fins de
desapropriação, imóveis rurais
situados nos
municípios de
Rio. Paranaiba, Campos. Altos
e São Gotardo, no Estado de
Minas Gerais, compreendidos
na área prioritária de emergência, para fins de Reforma
Agrária de que trata o Decreto nc 72.381, de 19 de junho de 1973. - Publicado no
D.a. de 14-9-73
72.787 ---< Decreto de 13 de setembro de 1973 - Redistribui
cargo,
com
o
respectivo
ocupante, para o Trihunal
Regional do Trabalho da 1~
RegIão, e dá outras provldên-

539

539

539

PÃes.

cias - Pubãícado no D. a. de
14 e reto no de 21-9-73 ....
n.788 - Decreto de 13 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública e mteresse
social, para fins de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as
Secas, área de terreno necessária à implantação do Projeto de Irrigação Vale do Fidalgo, nos Municípios de Paes
Landim e Simplício !Mendes,
Estado do .Plauí - Publicado
no D. a. de 114-9-73
72.789 - Decreto de 13 de setembro de 19713 - Cria o Consulado Honorário do Brasil
em São Pedro, Costa do Marfim. - Publicado no D.a. de
14 e retificado no de 19 de
setembro de 1973
72.790 - Decreto de 1'3 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. _
Petrobrás, uma gleba de terra
e respectivas benfeitorias, situada no Município de Canoas, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D. O.
de 14 e retificado no de 19 de
setembro de 1973

542

542

543

543

72.791 - Decreto de 13 de setembro de 1973 - Concede à
SIMIL Silva Mineração
Ltda.
direito de lavrar minério de ferro no Município
de Rio Piracicaba, Estado de
Minas Gerais. - !Publicado

°

540

no D.

540

a.

de 117-9-73 ...•....

72.792 - Decreto de lr3 de setembro de 197'3 - Concede à
Companhia de Cimento Sul
Paulista o direito de lavrar
calcário no Município de Jpcranga, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. a. de 1'7
de setembro de 1973
72.793 - Decreto de 1'3 de setembro de 1973 - Autorizo o
funcionamento da Faculdade
de Ciências Contábeis e Adrrânístratívas do Mlé'ier-GB,
com sede na cidade do Rio de
Jlaneiro, Estado da Guanabara, mantida pela Sociedade
Educacional São Paulo Após-

544

545
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tolo, de São Paulo. - Publicado no D. O. de1J1.-9-73
72.7941 - Decreto de 13 de setembro de 1973 - Declara .a
caducidade dos Decretos que
menciona. 'Publicado no
D. O. de FI e retificado no de
24-9-'13
72.7S5 - Decreto de 13 de Setembro de _llJnS - Declara a
caducidade dos Decretos que
menciona.
Publicado no
no D. O. de 1~-9-73 ........
72.796 - Decreto de 113 de setembro de 1973
Revoga
!Regulamento Provisório de
Tiro das .ATroas Portáteis e
Regulamento de Pontes de
Circunstância.
Publicado
no D. O. de 17-9-~3 ........
72.7971 -

545

],7-9-73
546

546

tembro de 1'973 - Promulga o
Convênio Básico de Coopera547

72.798 - Decreto da 14 de setembro de 1973 - Abre à Jus-

tiça do Trabalho,

em favor

d,OO Tribu;nais Regionais do

Trabalho da

3~

e

5~

Regiões,

o crédito suplementar de Cr$
8ro.1OO,OO, para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça-::
mento. - Publicado no D. O.
de 1~-9-n

72.799 - Decreto de 14 de setembro de 1973 - Concede à
S. A. de Cimento Mineração
e Cabotagem - CllNIlIMAlR o
direito de lavrar calcário e
doiomita no município de
Salto de Pirapora, Estado de
São Paulo, e torna sem efeito
os Decretos ns. 15.404, de 27
de abril de 1944, 25.281, de 10
de novembro de 1>948 e o de
nc 43.242, de 22 de fev-ereiro
de 1958, retificado pelo Decreto ns 44.550, de 25 de setembro de 1958. - Publicado
no D. O" de 18 e retificado
no de 24-9-73
72.800 - Decreto de 14 de setembro de 1973 - IJispõe sobre a destinação de recursos
dos fundos especiais federais

547

Decreto de '14 de setembro de 1973 Concede
teconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Nossa Senhora do Patrocínio", mantida pela Sociedade de Educação "Nossa
Senhora do Patrocínio", com
sede na cidade de !tu, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D. O. de 1'7 e retificado no
5W

72.802 - Decreto de 14 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação, um terreno urbano, sem benfeitorias,
situado na Cidade de Barbacena.. Estado de Minas Gerais,
destinado à construção de
uma estação telefônica, pela
Companhia Telefônica de Minas Gerais - CTMG. - Publicado no D. O. de lrJ-9-73.

551

72.803 - Decreto de 14 de setembro de 1973 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação, uma área de
terreno urbano, com _benfeitorias, destinada à instalação
de uma central automática,
situada no distrito e munlcípio de Caieiras, Comarca de
Franco da Rocha, Estado de
São Paulo, pela Telecomunicações de São Paulo S. A. TELESiP.
Publicado no
no D. O. de 1~-9-~3. .......

652
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Figuram neste volume os decretos que, expedidos no terceiro
trimestre de 1973, foram publicados no D, O. até o último dia
útil do trimestre.
As datas de publicação, retificação e reprodução figuram
índice.
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DECRETO N," 72.419 -

DE

.2

DE

JULHO DE 1973

Reintegra Telmo Vargas no cargo de
TesQure'lro-AUXiliar do Min'lstérw
das Comunicações, e dá outras pro-

vutênc'las.
o Presidente da República, usando
das atrmurçoes que lhe confere o
artigo 81. item lU, da constituição,
e tendo em vista o que consta do processo n.v 0361~71, do Ministério das
Comunicações, decreta:
Art. 1.0 Fica reintegrado, em cumprimento a Acórdão do Egrégio

rn-

bunal Federal de Recursos, protertdo
na Apelação Cível n.c 27.141, do Estado do Rio Grande 'la sur a partir
de 11 de maio de 1970, no cargo de

TesoureiTo-Auxiliar de L" Catcgorta.,
do antigo Quadro IlI. Parte Supre-

mentar. do ex.Minístérío -a Viação
e Obras Públicas, Telmo Vargas,
ejasstrtcado no símbolo CC-5, -nos
termos da Lei n.s 3.205, de 15 de julho de 1957.

Art. 2.° Fica exonerado, de acerco
com o art. 105. parágrafo úntco, da
õonatítuíçâo Federal. Fernando Antônío Freitas Matheíros, atual ocupan,
ce do referido cargo,
Art. 3.° O órgàc de pessoal da Empresa Brasneíra de Correios e. 'I'elégrafos do Ministério das Comunicações providenciara as medidas complementares, necessárias ao integral
cumprimento deste Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em contrario.
Bras1l1a, 2 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
Repúbhea ,

EMíLIO G. MtDlcl
Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 72 .420 ~
JULHO DE 1973

DE

2

DE'

Declara de interesse social, para fins
de aesaproimuçco, imÓVel rural s1":
tuaao no munictpio de Magé, Es~
tadv do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem os
artigos 81, item !lI e 161 na Constatuíção, combinados com o artigo 18,
letras a, b e c, e artigo 22, da Lei
nc 4.504, de 30 de novembro de
1964. nem como o artigo 2°, do Íleereto-ter nc 1.110, de 9 de julho <1t;
1970, decreta:
.

Art. 1° .lt declarado de interesse
social, para fins de desap.oprtaçâo
na Zona Prioritária de Reforma Agrá~
ria, criada pelo Decreto ns 70.986
de 16 de agosto de 1972, alterado pelô
Decreto nv 72.134, de 26 de abril .de
1973, parte do imóvel rural denomínado Conjunto Agro-Industrial Amé..
rica Fabril, situado no
Município
Magé, Estado do R' ~ de .raneí:o. com
área de aproximadamente 635.00 hectares, registrada como um todo maio!'
de 5.040.39 hectares, 110 Registro GeTal de Imóveis da Comarca de Ma ...
ge, sob Os números 308.5891, 6.4,79 e
6.818 dos Livros 3-F e 3-0, com as
características e confrontações neles
descritas. de p.opríedade da Oompanhia América Fabril e cadastrado no
INCRA sob o código 32.04004990'18.
Art. 29 O Instituto Nacional de
Cojonizaçâo e Reforma Agrária -

INCRA, nca incumbido de dar execução ao presente Decreto, nos têrmos do Decreto-lei no 554, de 26 de
abril 'de 1969.
Art. 3° Est.e Decreto entrara.
vigor na data de sua publicação, r e-

'em
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4
voga das

as

JJ1:>DU1CÕes

em

-ontrá-

rio.
Brasília, 2 de julho
1529 da Independência
República.
EMÍLIO G.

de

1973;

e 859

da

MEDICI

M aura Cavalcanti

DECRETO

N.o 72.421 ~ DE
JULHO DE 1973

3

DE

Retifica redistribuição de cargo efetuada pelo Decreto n.: 72.007, de ··~7
de março de 1973.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o t r tlgo 81, item r rt, da Constitu'ção -::
tendo em vista o que consta dos s'rocessos números 6,440-72 e 1.669- 73, ,.'10
Departamento Administrativo do t>.~.,
soal Civil (DAS?), decreta:
Art. 1.0
Fica retificado o Oecrero
n," 72.007, de 27 de março de 1973.
publicado no Diário Oficuü de '~9 ~~.
guínte, na parte relativa à redtstrtbuição de um cargo de Inspetor -te
Guardas. código GL-202.12, com I)
respectivo ocupante Odilon Hípcnto
dos Santos, do Quadro de Pessoal Parte' Permanente
do Ministério da
Justiça para idênticos Quadro e Parte do Departamento Nacional de
Obras Contra as secas, para o fim ""!E"
considerar aquela movimentação como
feita para o Quadro de Pesosar
Parte Permanente ~ do Departamento Nacional de Obras de Saneamen..c ,
Parágrafo único. O disposto neste artigo produz efeito a partir de~9
de março de 1973,
Art, 2.° 'Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 3 de julho
152.° da Independência
República.
EMÍLIO G.

de lJti;
e 85.° jl:\,

Brasília, 3 de julho de' 1973;
152." da Independência e 85.0 ria
República.
FMíLIO G. MÉDICI
Julio Barata
JOsé Costa Cavalcanti

DECRETO N<? 72.423 JULHO DE 1973

MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti

DECRETO N" 72.422 ~
JULHO DE 1973

artigo 81, item IH, dl"t Constrtutção,
e tendo em vista que ao case. é de
aplicar-se, por analogia, o disposto
no artigo 99, § 2~, do Decreto-Iej '1Ú~
mero 200, de 25 de fevereiro ôe 1967,
combinado com o artigo 89 do Decreto n'' 65.871, de 15 de dezembro de
1969, decreta:
Art . 1.9 Fica aproveitado no cargo
o,.. Pedreiro, código A-10J .S-A, do
Qüadro de Pessoal .- Parte Permanente, do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores 10 Estaria
{JPASEJ, Alfredo Alves, servidor em
disponibilidade em igual
cargo 00
Quadro de Pessoal do Depart.amento
Nacional de Obras Contra as Se-as, do
Ministério do Interior,
Art. 29 O disposto neste ato não
homologa .sltuaçã., que. em virtude
de sindicância. inquérito acmrnistrative ou revisão de enquanramenro,
venha a ser considerada nula. jlegal
ou contrária às normas admmrstraervas em vigor.
Art. 3° O órgão de
pessoal do
Departamento
Nacional de Obras
Contra as Secas remeterá
. to do
rnstituto de Previdência e Asslstênera dos Servidores do
Estado. no
prazo de 30 (trinta l dias. conta-tos da
data de
publicação
deste a~n, os
assentamen'os func'onaís do servidor
mencionado no artigo 1°.
Art. 4° Este Decreto ent.r ara tom
vigor na data de sua publtcaçâo revógadas vas disposições em ccnt-árto.

DE ;) DE

Aproveita disponivel no Quadro
de
Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência do::; Servidores do Estado e dá outras providências.

O Presidente ria República usando
das atribuições que
lhe confere o

DE

3

DE

Altera a denominação e lixa normas
de organização, competência e funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva das entidades ae desenvolvimento sub-regional,
vzncula..
dos cio Ministério do Interior,

O Presidente da República, usando
das atribuições que
lhe confere o
artigo 81, incisos IH e V, da Constituição, e em cumprimento ao disposto nos artigos 146, parágratc úní-

5
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co, alínea b e 211, do Decretc-leí
n.v 200, de 25 de fevereiro de _19B'?,
decreta
CAPÍTULO I

Denominação

Art. 1° Os órgãos deliberativos da
Superintendência .da Zona Franca de
Manaus ~ SUFRAMA, da Buperfntendência do Vale do São F'ra.ncisco
- SUVALE e 10 Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, entidades de desenvolvlmento sub-regional, como as detíné os
artigos 12, 13, incisos I e n, e 14, do,
Decreto nv 66.882, de 16 d~ J1.41ho de
1970, passam a denominar-se Cons~
lhos de Adminlstraçãu.
CAPÍTULO II

Finalidade

Art. 2" Os Conselhos de Admlníatração de que trata o artigo anteríor
têm por. finalidade precípua orientar
as respectivas entidades na defini..
çâo. programação e realização de suae
atribuições, na forma das leis pertinentes.
Parágrafo único. Os oonsenios
exercerão suas atribuições com a
observância e na preservação dos
principias fundamentais da vigente
organização administrativa federal,
estabelecidos pelo Decreto-ler núme1'0 200, de 25 de fevereiro
de 1t:67.
tendo em vista especialmente. compatibilizar a sua programação com
as dos órgãos e entídades cesponsâveis
por programas de desenvolvimento
de modo a assegurar a execução integrada dos serviços públicos na respectíva área de atuação, em harmonia com a política geral e setorial do
Governo.
CAPÍTULO

nr

Organização

Art. 3° Os Conselhos são oonstt..
tuidos, além do dirigente da rcspectlva entidade de desenvolvimento subregional, seu Presidente nato, de seis
membros, nomeados pelo Mtmstro do
Interior, dentre especialistas de no..
tórla competência em matéria têcnlca ou administrativa.
Parágrafo único. Cada Conselhel..
ro, exceto o Presidente nato, terá um

Suplente, observado o critério de nomeação previsto no artigo.
Art. 4° Os Conselhos contarão,
para a execução dos seus serviços,
com o apoio administrativo' de uma
Secretaria, constituída por . se-vídoree
da respectiva entidade- de desenvolvimento sub-regional.
Parágrafo único. A Secretaria será
dirigida por Secretário deslgnauo pelo
dirigente da entidade, e tera a organização que por este for igualmente
aprovada. obedecidas as dtsposiçôee
legais aplicáveis.
CAPÍTULO IV

Funcionamento

Art. 5° Os Conselhos reumr-se -ão,
ordinariamente, uma vez por mês na
sede da entidade, ou em qualquer de
suas agências, e, extraordinariamente, em local e data que forem estabelecidos quando convocado';' pelo
seu Presidente ou pela maioria dos
seus membros.
§ 10 As reuniões dos
Conselhca
serão realizadas com o mirumc de 4
(quatro) membros p as deliberações
tomadas por maioria de votos.
§ 20 -Nas ausências ou tmpedlrnentos eventuais do Presidente, ae
reuniões dos -Conselhos serão presidi,
das por qualquer dos Oonsefbetros,
segundo a ordem dp- antigüidade.
observando-se, em caso de empate, o
critério do mais idoso.
§ 3" Os conselheiros serão substituídos, em seus Impedimentos, peles
respectivos suplentes, em cada ccaso
indicados, mediante ofício, ao Presídente do Conselho.
CAPíTULO

V

Competência

Art. 6" Compete aos Conselhos.
I - aprovar:
a)
díretrízes gerais para elaboração dos planos anuais e plurranuafs
de trabalho;
b) normas e critérios gerais para
a exeeuçâo de planos, programas,
projetos, obras e serviços a cargo on
entidade, compreendidas nesta enumeração:
1 - convênios, acordos e contratos,

ATes DO PODER
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2 -

a elaboração

de tabelas de

preço para adjudicação dA serviços 6

obras;
3 - operações de crédito e rlnanciamento, inclusive para custeio de
estudos, serviços e obras;
4 - regimes de adjudicação de serviços ou obras;
5 - processamento, registro e seteçãc de firmas especializadas, para a
execução de tarefas de auditoria. lu..
terna e externa;
6 - programas
de aplicação de
dotações globais e de quaisquer outros recursos atribuídos à entidade e
sem prévia destinação em lei;
c) O Regimento Interno da entidade e o seu prónrlo;
II - deliberar sobre:
a) o valor
de indenizações se
periorea a 50 (cinqüenta) vezes o
maior salário-mínimo vigente, inclusive para liquidação de desaproprlações necessárias à execução ctp. sorviços e obras;
b) locação, aquisição e ahenaçãc
de bens, inclusive ações, Integrantes
do patrimônio da entidade;
IH - apreciar:
a) o plano, o orçamento-programa
e a programação financeira da entidade e suas revisões;
b) os balanços e os balancetes da.
autarquia;
c) os relatórios parciais e anuais
das atividades dos órgãos executivos.
IV - opinar sobre:
a) as consultas
do dirigente da
entidade sobre matéria dp' sua com-.
petência;
b) proposições
tendentes a alterar ou aperfeiçoar os
trabalhos a
cargo da entidade;
V - propor ao Ministro de Estado,
na forma da legislação em vigor,
contratação de serviços técnicos de
natureza especializada.
CAPÍTULO VI

Disposições Gerais e Transílóríus
Art. 7" Os Conselheiros poderão
ser substituídos a qualquer tempo, a
critério do Ministro do Interior.
Parágrafo única. A aubstttuiçâo
do Conselheiro, operada consoante o
Importa na
disposto neste artigo,

EXECUTIVO

destituição automática do respectívo
suplente.
Art. 89 Os
membros natos to
Conselho têm direito à grg,tlficação,
por reunião a que comparecerem,
correspondente a 50% (cinqüenta por
cento) do valor do maior salarto-mlnímo vigente no País, de acordo com
a classificação constante do artigo
19' alínea c e o percentual fixado no
artigo 2", inciso lU, do Decreto r-úmero 69.382, de 19 de outubro de
1971.
Parágrafo único. Além das gratafícações previstas neste a-uge, .1S
entidades de desenvolvimento sub-regional arcarão com as despesas de
transporte referente ao comparecimento dos membros dos Conselhos de
Administração às suas reuníões
Art. 9.9 Das deliberações dos Conselhos caberá pedido de reconsideração, e, em segunda instância, recurso
ao Ministro do Interior, um e outro
interpostos pelo interessado.
Al't. 10. Sempre que necessário. o
dirigente da entidade. por sollcrtaçãc
do Conselho, designará servido! especíalizado para assessorar os seus trabalhos ,

Art. 11. Aos Secretários dos Con..
selhos de Admínístração defeso perceber representação mensal nxa ou
vantagem equivalente, ressalvada a
hipótese contemplada no parágrafo
único deste Artigo.
Parágrafo único. Quando não correspondentes a cargos em comissão
ou função gratificada. as atividades
de secretário serão retribtnrtas mediante gratificação equivalente à .netade da importância a que terr. dlreíto sob a mesma denominação, os
membros do Conselho.
Art. 12. O Presidente nãovpoderâ
participar das votações do!'; Conselhos. quando da apreciação de bnlanços balancetes, relatórios e prestação
de contas.
Art. 13. A juiZo do Presidente ou
por decisão da maioria dos seus
membros efetivos, a reunião do Conselho poderá ter caráter sigiloso,
realizando-se COm a presença exclusiva dos Conselheiros, caso em que a
Presidênola designará um
dos seus
pares a fim de secretariar 05 trabalhos.
Art. 14. Em casos de comprovada
urgência, os dirigentes das entidades
é

7
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de desenvolvimento sub-regional, I:OS
intervalos das reuniões dos Conselhos,
e ad referendum destes, poderão
exercer as atribuições constantes do
artigo 6° incisos I, alínea b e 11
deste Decreto.
Parágrafo único. As dectsêes tomadas com fundamento na faculdade
assegurada por
este arttgc serão
consideradas matéria em regime da.
urgência e nessa qualidade figurarão
com a respectiva justificação, na or.
dem do Dia da subseqüente reunião
do Conselho, ordinária ou extraordtnárta. e nesta serão obrlgatortamente, discutidas p, votadas.
DECRETO

N.?

72.424 -

Art. 15. Os Conselhos promoverão,
no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publícaçâo deste
Decreto, a adaptação dos respectivos
regimentos internos às normas ora
estabelecidas.
Art. 16. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coutrárto
Brasília, 3 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.<1 na
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

soao Paulo aos Reis Vellosú
José Costa Cavalcantt

DE 3 DE JULHO DE

1973

Dispõe sobre a reorçanizaçõo do Qua.dro de Pessoal aO. superintendênc1a do
Desenvolvimento da Pesca e dâ outras providencias.

O Presidente da Republtca, usando da atribUiçao que lhe contere o artigo
81, item IH, da Constituição, tende em vista o disposto no artigo 20 da Lei
n" 3.780, de 12 de julho de 1960; no parágrafo úmco do artigo 23 <da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962. e o que consta do Processo n.c 1. 961. de
1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Al't. 1QFica reorganizado, na forma dos Anexos I e lI, o Quadro de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da pesca, com a fusão de sua
Parte Especial na Parte Permanente e na Parte suplementar, e a revísào da
proporcíonahdade, prevista no artigo 20 da Lei n" 3.780, de 12 de jut'ho de
1960, dos cargos compreendidos em. cada Série de classes.
Art. 2° A reorgamzaçao ae que trata o artago anterior nâc acarreta aumente de despesa, ficando, para tanto, suprimidos' 76 cargos atualmente
vagos.
Art. 3° Os cargos compreendidos nas tabelas .que constituem os Anexos
a que se refere o artigo, 1° continuam preenctudos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4° Pica aprovado, na forma da relação nominal que constitui o nnexo IH o enquadramento na classe de Fiscal Arrecadador, P-2.111.9.A, de 45
servidores da extinta Caixa de Oréuito da Pesca, amparadas peio paragraro
único do artigo 23 da LeI n" 4.069, de 11 de junho de 1962.
Parágrafo trmco. O enquadramento de que trata este artigo vigora, para
todos os efeitos, a partir de. 15 de Junho de 1~62
Art. 5° A medida aootaua peio artagc 4" não homologa situação que; em
face de smdícâncía ou inquérito admtnístratcvc venha a Se revelar contraria
R, disposições legais ou normas regulamentares vigentes.
Art. 6<1 A despesa decorrente ua aplicação Cio disposto no artdgc 4" correrá à conta dos recursos orçamentaríos próprios da Supermtendencia do Desenvolvimento da Pesca.
Art. 7<1 O órgão de pessoal da Superíntendéncía do Desenvolvimento da
Pesca apostüará os títulos dos servidores abrangidos peto artigo 4", expedindo
portarias declaratórias aos que não possuírem tais titules,
Art. 8° Este decreto entrara em VIgor na data da sua punnoação, revogadas as dísposiçóes em contrário.
Brastlía, 3 de julho de 1973; 152.Q da Independência e 85.l? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Moura Cavalcanti

Os anexos mencionados no art. 19 foram pubrícados no D.
de julho de 1973 (Suplemento).

Q.
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3

DE

JULHO DE Hl73

Cria o Centro Nacional de Baucaçtia
Bepecuü (CENESP), e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, itens IH e V. da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 172, do Decreto-lei n? 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com a redação que lhe deu o Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1963,

decreta:
Art. 1° Fica criado no Mnüstérto
da Educação p. cultura o Centro Nacional de Educação Especial
.
(CENESP), órgão Central de Direção

Superior, com a finalidade dé promover em todo o território naeíonal,
a expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais.

parágrafo único. O CENESP gozará de autonomia administrativa e
financeira, sendo as suas atividades
supervisionadas pela Secretaria Geral do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 2Q O CENESP atuará de 10rma a proporcionar oportunidades õe
educação, propondo e implementando
estratégias decorrentes dos prmcípíos
doutrinários e políticos, que orientam
a Educação Especial no perrodo préescolar, nos ensinos de 1Q e '2c graus,
superior e supletivo, para os nefícíentes da visão, audição, mentais, físicos,
educandos com problemas ue conduta para os que possuam deficiências múltiplas e os superuotados,
visando sua participação progressiva
na comunidade.
Art. 3° O CENESP terá a seguinte
estrutura básica:
I - Conselho Consultdvo;
U - Gabinete;
lU Assessorias Técnícae,
IV - Coordenações;
V - Divisão de Atividades Auxl-

Iteres:
VI - órgãos Subordtnacos
Instituto Benjamin Constant

a)

(IBC);

Instituto Nacional de Eaucade Surdos (INES).
§ i- O CENESP será admmistranc
por um Diretor-Geral.
b)

ção

EXECUTIVO

§ 2° O Diretor-Geral do C.f::o:NESP,
o Diretor da Divisão de Attvtdades
Auxiliares (DAA), o Diretor du Instituto Benjamin Constant (IBC) e do
Instituto Nacional de Educação de
Surdos (INES), serão nomeados em
comissão pelo Presidente da República.
§ 3° O Diretor-Geral, para atender
aos encargos do Gabinete, bem como
aos demais trabalhos de direção e
apoio dos órgãos do CENESP, terá:
a) Chefe de Gabinete;
b) 2 (dois) Assistentes;
c) 2 (dois) Auxiliares; e
d) secretário.
§ 4" O Conselho Consultivo, prestdido pelo Diretor-Geral, será formado de representantes dos Mrmstérlcs
do Trabalho e Previdência Social,
Saúde, Interior, Justiça, Planejamento e Coordenação Geral, do Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais
(INEP) e do Instituto Nacional de
Alimentos e Nutrição (INAN).
§ 5Q As Assessorias 'I'écnloas serão
coordenadas por um Assessor-Chefe,
designado
pelo
Diretor-Geral
e
atuarão nas seguintes áreas:
a) planejamento;
b) coordenação;
c) orçamento;
d) avaliação e controle;
e) modernização admínisbratlva.,
f) jurídica.
§ 6° As Coordenações serâ-, dírtgldas por um
Coordenador -Ohefe,
designado pelo Diretor-Geral e terão
atribuições definidas em Regimento
próprio.

Art. 41' Os serviços do
CENESP
serão atendidos por:
I - funcionários do QUadro de
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura;
U - servidores federais, estaduais
e municipais, requisitados na fauna
da legislação em vigor;
lU pessoal temporárto neces..
'sário à execução de suas atividades,
observada a legislação vigente.
Art. 5° A Organização, competência e atribuições do CENESF serão
estabelecidas em Regimento lutemo,
a ser proposto pelo Diretor- Geral ao
Secretário-Geral do Minlsta-íc da
Educação e cultura, para homologação do Ministro de Estado, observando
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O

disposto no artigo 69 , do

Decreto

n.c 68.885, de 6 de julho de 1971.

Art. 6° Ficam transformados. respectivamente, nos cargos em comissão
de Diretor-Geral do Centro Nacional
de Educação Especial
(CENESP),
símbolo l-C E'! Diretor da D1VISão de
Atividades Auxiliares (DAA), símbolo
4-C, as funções gratificadas de Chefe da Seção de Cursos, símbolo 2-F e
de Assistente de Diretor, %0110s do
Instituto Benjamin Constanf fIBC) ,
do Quadro de Pessoal - Parte Felmanente - do MinistérIo da Educação e Cultura.
Art. 7° Os recursos alocados ao
CENESP serão
movimentados pelo
Diretor-Geral.
Parágrafo único. Até que o ..... "
CENESP disponha de recursos orçamentários
próprios, as
dotações
consignadas ao Ministério da Educa..
cão e Cultura, destinados a Educação Especial, ficarão sob a responsabilidade e gestão do CENESP.
Art. 8° Fica criado um fundo ce...
pecial, de natureza contábil, denominado Fundo de Educação Especial,
e além dos recursos
previstos no
parágrafo único do artigo anteu'or se
constituirá de:
'
I - dotações consignadas no Orça...
menta Geral da União;
U - repasses de outros fundos;
lU - rendas próprias dE'! serviços;
IV - doações, subvenções c auxílios;
V - saldo verificado no final de
cada exercício financeiro;
VI - recursos provenientes de receitas diversas.
Art. 99 Passam a fazer parte integrante do CENESP o acervo ífnanceíro, pessoal e patrimonial dos Institutos Benjamin Constant (lBC) e
Nac'onal de Educação de Surdos
(INES).

Art. 10. São extintas as Campanhas Nacional de Cegos (CENEC) e
Nacional de Educação e Reabilitação
de Deficientes Mentais (CADEME),
criadas, respectivamente, pele Decreto ns 44.236. de 1° de agosto de 1958,
com as alterações do Decreto número
48.252, de 31 de maio de 1960, p Decreto n 9 48.961, de 22 de setembro
de 1960, cujo acervo financeiro e
patrimonial se reverte ao CENES?

9

~ ·-1
'T
l\ ;mplant~.ção do Centro
Nacional de Educação Especial ....
(CENESP) dar-se-á no prazc de 180
(cento e oitenta) dias, a partir da
publicação deste Decreto.
Art. 12. Est.e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as _disposições em coctrárlo .

Brasília, 3 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mário Lemas
João Paulo dos Reis VelloSI)
José Costa Cavalcanti

DECRETO l'm 72.426 JULHO DE

DE

4

])E

i973

Declara sem efeito o Decreto n9 8.102,
de 23 de outubro de 1941
O Presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo
81, item lII, da Ccnstdtuição, nos termos do Decreto-lei 1.19 227, de 28 de
fevereiro de .1967 (Código de Mineração) , alterado peío Decreto-lei ns 318,
de 14 de março fie 1961 e tendo em
vista o que consta no processo
DNPM - 1.497 ·40, decreta:

Art. 19 Fica deolaradc sem efeito
o Decreto n 9 oito mlr cento e dois
(8.102), de vinte e três (23) de outubro de mil novecentos e quarenta e um
(1941), que concedeu a Agenor ,,\,·tônio de Faria o direito de lavrar mica
e associados em ten enos de sua propriedade, situado n•u J11gaJ denominado cabeceira do Córrego Preto, Dístrito de São Gera/do de Baixio, Município de Gahléía, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2Q Este DeCl-etQ entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de julho de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Bensamim. 111 crio Baptista
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DECRETO N9 72.427 -

DE

4

DO PODER EXECUTIVO
DE

DECRETO N° 72.423 -

DE 4 DE

JULHO DE' 1273

JULHO DE 1973

Declara sem efeito o Decreto n 9 26.830.
de 29 de junho de 1949

Declara sem eteno o Decreto nún~ero
28.036, de 24 de abril de 1950.

o Presidente da Repúbüca, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o art.
81, nl;l 111, da oonsutuíçâo, nos ter-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, e tendo em vista o que consta no Processo
DNPM - 4.347-43, decreta:

mos do Decreto-lei (09 22'='. de 28 de fevereiro de 1967 rCódl@:(' de Minera-

ção>. alterado pelo nccreto lei nv 318,
de 14 de março de 1.9tl'1 e tendo em
vista. o que consta no processo
.
DNPM - 94-47 decreta'
-s,

Art. 19 Fica decíaracc sem efeito o
Decreto n- vinte e seis mil oitocentos e trinta ,:?;íj B::W". Oe vinte e nove
(29) de junno de mil novecentos e
quarenta e nove (1949) que concedeu
a Alumínio Poços ce caldas S. A. o
direito de lavrar manganês, no lugar
denominado Fazenda Timbopeba, Dis-

trito de Antõmo Pereira, Muntcipto
de Ouro Preto, Estado de Minas Geraía.
Art.2Q . Este Decreto entrará em vígor na data de sua oubtíeaçâo revogadas as díspoaicôes em contrário.
Brasíüa, 4 de julho de 1973;
152Q da. Indepecuéncta e 859 da
República.
E:ltíLró G. MÉDTcr
BenJamim M al'io Baptista

DECRETO N,o 72.429 _

Art. Iv Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e oito mil e
trinta e seis (nv 28.036), de vinte e
quatro (24) de. abril de mil novecentos e cinqüenta (1950), que concedeu
a Agenor Antônio de Faria 0- direito
de lavrar quartzo e associados em
terrenos de sua propriedade, situados
no lugar denominado Cabeceira do
Córrego Preto, Distrito de São Geraldo do Baixto, Município de Galiléia,
Estado de Minas Gerais,
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publioaçâo. revogadas as disposições em conuãno.
Brasília, 4 de julho de 1973;
152.'1 da Independência e 85,0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamin Mário Baptista
DE 4 DE JULHO DE 1973

..'tetU1-Ca c Quadro Unico de Pessoal da Universidade Federal de A1.agoas,
aprouaa» pelo Decreto n.O 60.999, de 13 -ie Julho de 1967, e .aã óutrae

protnaencías,

. . . Presidente da República, usando da atribuiçâc que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em "lista o disposto no artigo
SEI, da Lei n.v 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Arl 1." Fica retificado, na forma do anexo, c Quadro único de Pessoa. da Universidade Federal de Alagoas, aprovado pelo Decreto número
60.1:199 de 13 de julho de 1967. a fim de reestruturar cargos em Comissão
e tunçôes gratificadas e incluir outros, destinados a atender às Reformas
Unrversttàrta e Administrativa, consubstancíada nos respectivos Estatuto
e tcegtn.ento da Reitoria.
Art , 2.0 Aos atuais Diretores -de Unidade CUjas atribuições dos resceouv-. cargos tenham sido transformadas nas de Coordenação de Curso
e ne Chefia de Departamento, fica assegurado o direito a perceber os vencimentos anteriores à vigência deste Decreto, até os términos dos r-espectiVOf, mandatos,
Parágrafo único. As 'rur.ções de Chefe -íe Departamento e de Coordenador de Curso serão exercidas por Professor em regime de tempo
integral.
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Art, 3," A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
recursos próprios da Universidade Federal de Alagoas.
Art 4." Este Decreto entrará em vigor na datu de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 4 de julho de 1973; 152." da Independência e 85." da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art.

F' foi publicado no D.

DECRETO N° 72.430 -

DE 5 DE JULHO DE

o. de 9-7-73.

1973

"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação. uma áréa de
terreno urbano. com benfeitorias. destacada de área maior, situada na
l(ua Bnqaaetro Gatvao, sln.o, Bairro da Barra Funda, Município de
Sco rtuuo, l!:stado de São Paulo, destinada à ampliação da Estação Telejôntca denominada «Palmeiras", pela Telecomunicações de São Pauío S.A. - TELESP.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere c
artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 5°, letra "h", e 6°, do Decreto-lei n" 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1° E' declarada de utUidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terreno urbano, com benfeitorias situada na Rua Brigaoetro Galvâo, a/n.e, no Bairro da Barra Funda, Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, com área de 2.063,33 m2 (dois mil, sessenta e três
metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados), desmembrada de
área maior, de propriedade da Companhia Paulista de Automóveis, destmada à ampliação da estação Telefônica denominada "Palmeiras".
Art. 2° O aludido terreno tem forma aproximada de um retângulo,
com área de 2.063,33 m2 (dois mil e sessenta e três metros quadrados e
trínse e três decimetros quadrados), cujas características e confrontações,
para quem olha para a Rua Brigadeiro Galvão. de dentro do terreno, são:
ívrente mede 29,40m (vinte e nove metros e quarenta centímetros) e conironta com a referida rua. Lado direito mede 71,06 m (setenta e uni metros e seis centímetros) e confronta com a propriedade da Telecomunicações de São Paulo S.A. Lado esquerdo mede 73,83 m (setenta e três metros e oitenta e três centímetros) e confronta com a propriedade de Serafim Domíngues ou sucessores. Fundos mede 28,22 m (vinte e oito metros e vinte e dois centímetros) e confronta com o. remanescente da área
destacada. As benfeitorias são constituídas de um galpão das oficinas, com
área construída de 1.808,72 m2 (um mil oitocentos e oito metros quadrados e setenta e cote decímetros quadrados), com cobertura dealuminío apoiada em colunas de concreto armado piso cimentado, dois barracões com área de 328,OG m2 (trezentos e vinte e oito metros quadrados)
e 154,00 m2 (cento e cinqüenta e quatro metros quadrados), respectivamente, com cobertura de telhas de ffbra-clmento, pisos cimentados, estando o imóvel registrado no Décimo Quinto Cartório de Registro de
Imoveís da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, transcrição número 3.106, datada de 18 de julho de 1946. tudo de acordo com a Planta n'' 30.030, segunda via, orientada pelo Meridiano Magnético. em março
de 1972, e demais documentos constantes do processo nv 004072/73, do Ministério das Comunicações.
Art. 3° Fica a Telecomunicações de São Paulo S.A. autorizada a promover a desapropriação da referida área de terreno e respectivas benfeitorias, na forma da legislação vigente, com seus próprios recursos.
Art. 4° Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei n« 3.365. de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n- 2.786 de 21 de maio de 1956. a desapropriação é declarada de caráter de urgência, para efeito de imediata
imissão de posse.
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Art. 5° Este decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

5 de

Julho

de

1973;

1520

da

Independência

e

85° da

EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C. Ocrsetti

DECRETO N° 72.431 -

DE

5

DE JULHO DE

1973

Abre à Justiça Militar em favor do Superior Tribunal Militar e Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar de crs 849.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República usando da atríbuíção que lhe confere o
artigo 81. item lII. da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, da Lei n- 5.847; de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 10 Fica aberto à Justiça Militar, em favor do Superior Tribunal

Militar e Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 849.000,00 (oitocentos e quarenta e nove mil cruzeiros), para -erorçc
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0600, a saber:
Cr$
0600
0601
0601.0106.2161
3.1.3.2
3.1.5.0
4.1.3.0
4.1.4.0
0602
0602.0106.2161
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.4.0

-

1,00

JUSTIÇA MILITAR

Superior Tribunal Militar
Processamento de Causas
outros Serviços de Terceiros
,
Despesas de Exercícios Anteriores
Equlpamentos e Instalações
Material Permanente
,
Auditorias da Justiça Militar
Processamento de Causas
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Material Permanente
TOTAL

"

',.,."

.
.
.
.

200.000
40.000
150.000
150.000

.
.
'".'
.

39.200
202.300
5.500
62.000

"

849,000

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0600, a saber:
Cr$
0600
0601
I'rojelo
4.1.1.0
Atlvidade
3.1.4.0
0602

--

Projeto 4.2.1.0 -

Atividade -

4.1.3.0 -

1.00

JUSTIÇA MILITAR

Superior Tribunal Militar
0601.0106.1002.00101

Obras Públicas

'

,

0601.0106.2161

Encargos Diversos
"
Auditorias da Justiça Militar

0602.0106.1002.00302
Aquíalção de Imóveis
0602.0106.2161

Equipamentos e Instalações
TOTAL.

,

,

.

500.000

,.

40.000

.

300.000

" ..

9.000
849.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1973; 1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N"72 .432_ ~

DE

5

DE JULHO DE

1973

Abre ao Ministério da Educação e 'Cultura o crédito suplementar de •..
Cr$ 12.152.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81 item IH, da Constituição, eda autorização contida no artigo 6",
da Lei n'' "5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. I" Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar no valor de Cr$ 12.152.500,00 (doze milhões, cento e cinqüenta
e dois mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber:
o

Cr$
15.00 -

MINISTllRIO DA EDUCAÇAO
TURA

E

1,00

CUL-

15.16 1516.0911.2259 -

Departamento de Assuntos Culturais
Coordenação, Edição e Divulgação de Assuntos Culturais
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
'
,
.
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários

1518.0402.2106 029 3.2.7.9 4.3.7.4 04 -

4.700.500

Assistência Financeira a Entidades
Instituições Cientificas
Físicas
Diversas
Diversas
outras Contribuições

e

de

Pesquisas
.
,

1518.0901.2208 - Coordenação 'e Supervisão do Ensino
3.1. 2. O - Material de Consumo
3~1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1518.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
009 - Formação de Meteorcloglstas
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente

1.338.000
384.000

.
.
.

50.000
500.000
450.000
30.000

.
.

33.000
3.000

1518.0906.2237 -

Desenvolvimento do Programa de Integração Escola-Empresa-Governo
3.2.7.9-- Diversas
.
15.23 - Departamento de Ensino Médio

1523.0902.2024 - Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
008 - Setor Educacional
02 - Investigação e Experimentação Sobre Colégios e Centros do Sistema do Segundo
Grau
3.2.7.9-Diversas
.
4.3.7.4 - Diversas
04 - Outras Contribuições

1.664.000

1. 535.000
465.000
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Assistência Financeira a Entidades
030 _ Instituições que operam no Ensino do Se-

1523.0905.2106 -

gundo Grau

3.2.7.9 4.3.7.4 -

04 -

Diversas
Diversas

.

344.400

outras contribuições

.

655.600

.

12.152.500

TOTAL

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 15.00 e 28.00, a saber:
Cr$
MINISTÉRIO DA
TURA

EDUCAÇÃO

15.18 -

Departamento de

Assuntos Universitários

Atividade -

1518.0402.2106.029

15.00 -

4.3.4.0 Atividade -

3.1.3.1 -

3.1. 2. O 3.1.3.1 3.2.7.6 -

15.23 Atividade 3.1. 3.2 -

1,00

CUL-

Auxílios para Equipamentos e Instalações

1. 722.000

1518.0901.2208

Remuneração de Serviços pessoais ...

Projeto - 1518.0908.1068.01401
3.2.7.9-Diversas
Atividade -

E

"

800.000

.

1.894.000

1518.0906.2009.009

Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais
Pessoas
Departamento de Ensino Médio
1523.0902.2024.00802
outros Serviços de Terceiros

1523.0903.2225
3.2.7.9 - Diversas
4.3.7.4 - Diversas
04- outras Contribuições

.
.
.

10.000
24.000
2.000

.

1.000.000

.

1.500.000

.

500.000

Atividade -

28.00 28.01 Atividade -

3.1.4.0 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos Sob Supervisão do Ministério
Fazenda

da

2801.0107.2072

Encargos Diversos
TOTAL

4.700.500
.

12.152.500

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de julho de 1973; 1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis VeUoso
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DE 9 DE JULHO DE 1973

Abre ao Ministerto da Agncultura o crédito suplementar de Cr$ 6.999.900.00
para reforço de dotações conszgnadas no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
ai:< Lei n.v 5.847. de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art.. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar
no valor de Cr$ 6.999.900,00 (seis milhões. novecentos e noventa e nove
mi, e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias ccnsrgnanas ao subanexo 13.00, a saber:
13.00 13.01
13CLl1l04.2001
3.1,3.2
3.1.4.0

MINISTJ':RIO DA AGRICULTURA

- Gabinete do Ministro
- Assessoramento Superior
- Outros Serviços de Terceiros
- Encargos Diversos

Cr$ 1,00

"

.

1301.0206.2106 - Assistência Financeira a Entidades
020 - Promotoras de Exposições Agropecuárias
3.2.7.9 - Diversas
.
1302 - Secretaria Geral
1302.0201.2006 - Planejamento e Coordenação setorial
003 - Manutenção da Coordenação de Informação
Rural
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
.
1302.0201.2082
Partícipação em Organismos Internacionais
3.2.7.9 - Diversas
.
1302.0206.2041 - Desenvolvimento do Setor Agropecuário
002 - Extensão Rural
O!
Assoctaçãc Brasileira de Crédito e Assistência
Rural
3.2.7.9
Diversas
.
1303 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
1303.0201.2807
Attvldades a Cargo da Comissão de Financiamento da Produção
3.2.7.2
Entidades Federais
03 - Outros Custeios
.
1306 - Departamento de Administração
13C6.0101.2004 - Coordenação c Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
1308 - Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias
1308.0202.2025
Pesquisas Técnicas e Científicas
001 - Zoopato16gicas
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
003 - Zootécnicas e Agrostológicas
3.1.3.2 - Outros Serviços de. Terceiros
.
1310
Departamento Nacional de Engenharia Rural
1310.0201.2004
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.3.2
Outros Serviços de Terceiros
.
1311 - Departamento Nacional de Serviços de Comercialização
1311.0201.2004
Coordenação e Manutenção de Servlços Técnicos e Administrativos

200.000
100.000

350.000

20.000
720.800

500.000

800.000

512.000

4Q.500

27.600

290.000
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.
3.1.3.2 _ Outros serviços de Terceiros
1313 - Diretoria do Território do Amapá
1~13.0201.2004
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'êc-

Cr$ 1,00
205.500

rücos e Administrativos
3.1.2.0 1314
1314.0201.2004

Material de Consumo
_
.
DIretoria do Território de Roraima
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

3.1.3.2
1315
1315.0201.2004

Outros Serviços de Terceiros

3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.3.0 1315.0:W7.2034 005 3.1.2.0 3.1. 3.2 3.1.4.0 4.1.2.0 1316 1316.0::W1.2004 -

Material de Consumo
_..
outros Serviços de Terceiros
_.. 0'_
Equipamentos e Instalações _'"
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Defesa Sanitária Animal
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual do Acre
Coordenação e Manutenção de serviços TécnICOS e Administrativos
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Incremento da produção Animal
Outros Serviços de Terceiros
,
Desenvolvimento da produção Animal
Defesa Sanitária Animal
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de programação Especial
Equipamentos e Instalações
.
Diretoria Estadual do Amazonas
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'ecntcos e Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Combate à Febre Aftosa
Material de Consumo
.
Serviços em Regime de programação Especial
Diretoria Estadual do Ceará
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Outros Serviços de 'I'ercetros
.
Equipamentos e Instalações
.
Material permanente
.
Desenvolvimento da produção Vegetal
Produção de Sementes Melhoradas
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação Especial
Equipamentos e Instalações
.
Utthzaçào Racional do Solo e da .água
Material de Consumo
.

10.000

nicos e Administrativos
.

Diretoria do Território de Rondõma

40.000

Coordenação e Manutenção de serviços Téc-

nicos e Administrativos

3.1.2.0 3.1. 3.2 1316.0206.2034
006 3.1.3.2 1316.0207.2034 005 3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.2. O ~
4.1.3.0
1318
1318.0201.2004 3.1.1.1
02
1318.0207.1013
3.1.2.0
4.1.2.0
1320
1320.0201.2004

-

3.1. 3.2 4.1. 3. O 4.1.4.0
1320.U206.2035 003 ::30 1. 2. O 3,1.3.2 3.1.4.0 4.I.::l. U 4.1.3.0 1320.0206.2038 3.1.2.0 -

20.000
30.000
2.000
14.500
22.000
1.500
30.000

8.000
10.500
3.000
10.000
20000
2.000
15.000
20.000

10.000
67.300
10.900

100.000
20.000
32.000
12.000
12.000
3.000
16.000
29.000
50.000
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1320;0207.2034
005
4.1.2.0
1320.0207.2035
001
3.1.2.0
3.1. 3.2
4.1.2.0
005

-

4.1.3.0 1321 1321.0201.2004 3.1.2.0
3.1.3.2
1322
1322.0201.2004

-

3.1.1.1 02 3.1.2.0 1322.0201.2006
009
3.1. 2. O
1322.0202.2024 002 3.1. 2. O 1322.0202.2025 002 4. 1. 2. O 004 3.1. 3.2 1322.0206.2034 006 3.1. 2.0!322.0206.2035 003 3.1.2.0 1322.0207.1013 4.1 .2. O 1322.0207.2034 005 3.1.2.0 1323 1323.0201.2034 3.1.3.2 1324 1324.0201. 2004 4.1.3.0
1324.0202.2024
001
3.1.3.2
1324.0202.2025
002
4.1.2.0

-

Desenvolvimento da Produção Antmal
Defesa Sanitária Animal
Servíços em Regime de Programação Especial
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Defesa Sanitária Vegetal
Material de Consumo
..
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Especial
Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
Equipamentos e Instalações
.
Diretoria Estadual do Espírito Santo
Coordenação e Manutenção de serviços Técnicos e Administrativos
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Diretoria Estadual de Goiás
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Material de Consumo
..
Planejamento e Coordenação Setorial
Supervisão dos Programas do Ministério, na
Regiâo Centro-Oeste
Material de Consumo
.
Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
Previsão de Safras
Material de Consumo
.
Pesquisas Técnicas e Científicas
Fttotéonícas
Serviços em Regime de Programação Especial

17
Cr$ 1.00
10.000
5.000
5.000
5.000
11.400

10.000
40.000

48.000
100.000

13.500
4.000
17.000

Pedológícas

Outros Serviços de Terceiros
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Incremento da Produção Animal
Material de Consumo
.
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Produção de Sementes Melhoradas
Material de Consumo
.
Combate à Febre Aftosa
Serviços em Regime de programação Especial
Desenvolvimento da Produção Animal
Defesa Sanitária Animal
Material de Consumo
..
Diretoria Estadual da Guanabara
Coordenação E" Manutenção de Serviços Técnicas e Administrativos
Outros Serviços de Terceiros
.
Diretoria Estadual do Maranhão
Coordenação € Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Equipamentos e Instalações
.
Estudos e Pesquisas Econômicas e Socíaía
Mercado Agrícola
Outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas Técnicas e Científicas
Fitotécnicas
Serviços em Regime de Programação Especial

14.000
6.000
40.000
150.000
7.000

67.000

15.000
12.000
5.500
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1324.0206.2034 -

Desenvolvimento da Produção Animal

006 3.1.3.2 1324.0206.2038 4.1.2. O 1324.0207.2034 005 3.1.2.0 4. 1.2. O 1324.0207.2035 001 -

Incremento da Produção Animal
Outros Serviços de Terceiros
.
Utilização Racional do Solo e da Agua
Serviços em Regime de programação Especial
Desenvolvimento da Produção Animal
Defesa Sanitária Anima]
Material de COnS:.lIDO
0.0'.··
.
Serviços em Regime de Programação Especial
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Defesa Sanitária Vegetal

005 -

Classificação e Inspeção de Produtos de Ori-

4.1.2.0 1325 1325.0201.2004 -

Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual de Mato Grosso

3.1. 2. O -

Material de Consumo

C<$I,OO
2.700
7.000
4.000
10.200

.

gem Vegetal

3.1.2.0 3.1. 3.2 1325.0202.2025 002 3.1. 3.2 1325.0207.1015 4.1.2. O 1326 1326.0201.2004 3.1.1.1
02
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.3.0
1326.0201.2006
007

-

3.1.1.1
02
4.1.3.0
1326.6206.2034
001
4.1.3.0
1326.020G.203H
3.1.2.0
1326.0207.2035
005

-

4.1.2.0
4.1.4.0
1327
1327.0201.2004

-

3.1.1.1 02 3.1.3.2 1327.0201.2006 -

005 -

Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Material de Consumo
.
outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas Técnicas e Científicas
Pitotécnícas

Outros Serviços de Terceiros
.
Combate ao Cancro Cítrico
Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual de Minas Gerais
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . ;
.
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações.
.
Planejamento e Coordenação Setorial
Supervisão dos Programas do Ministério na
Região Leste
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Equipamentos e Instalações
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Inseminação Artificial
Equipamentos e Instalações
.
Utilização Racional do Solo e da Agua
Material de Consumo
.
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
Serviços em Regime de Programação Especial
Material Permanente
.
Diretoria Estadual do Pará
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnícos e Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Planejamento e Coordenação Setorial
Supervisão dos Programas do Ministério, na
Reg-ião Norte

10.000
2.000

10.000
20.000
38.000
55.000

147.000
50.400
35.000
10.000

10.000
7.000
90.000
15.000

19.000
5.000

41.000
47.000

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1327.0206.2035 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
003 - Produção de Sementes Melhoradas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1327.0206.2038 - Utilização Racional do Solo e da Agua
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1327.0207.1013 - Combate à Febre Aftosa
3.1.2,0 - Material de Consumo
.
4. 1.2. O - Serviços em Regime de programação Especial
1327.0207.2034 - Desenvolvimento da Produção Ammal
005 - Defesa Sanitária Animal
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
1329 - Diretoria Estadual do Paraná
1329.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1329.0207.1015 - Combate ao Cancro Cítrico
3.1.2.0 - Material de Consumo
··
1330 - Diretoria Estadual de Pernambuco
1330.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas variáveis . .
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
1330.0202.2024 - Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
001 - Mercado Agrícola
3.1. 3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1330.0202.2025 - Pesquisas Técnicas e Científicas
002 - Fitotécnicas
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
.
003 - zootécmcas e Agrostológícas
3.1.2.0 - Material de COnsumo
.
133Q.0206.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
OOli - Incremento da Produção Animal
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
1330.0207.1013 - Combate à Febre Aftosa
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1331 - Diretoria Estadual do Piau1
1331.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de serviços Técnicos e Administrativos
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1332 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
1332.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1332.0202.2025 - Pesquisas Técnicas e Científicas
003 - Zootécnicas e Agrostol6gicas
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
1332.0206.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
001 - Inseminação Artificial
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1332.0207.1013 - COmbate à Febre Aftosa
- . 3.1.3.2 - Outros Serviços de 'rcrceíros
.

crs

1,00

27.000
30.000
16.000
2.000
17.000
32.000
15.000

17.900
23.000
22.200

8.000
10.000
16.600
11.200
20. noo
6.000
30.000

12.000

50.000
160.000
40.000
9.000
10.000

20
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1332.0207.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
005 - Defesa Sanitária Animal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,.
1332.0207.2035 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
001 - Defesa Sanitária Vegetal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
','"
1333 - Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
1333.0207.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
005 - Defesa Sanitária Animal

3.1.3.2 4.1.2.0 1334 1334.0201.2004 -

Outros Serviços de Terceiros

.

Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

Cr$l,OO

9.000
5.000

20.000
30.000

nicos e Administrativos
133~

3.1.3.2
.0202.2025
001
4.1.2.0
003

-

Outros Serviços de Terceiros
.
Pesquisas Técnicas e Científicas
ZOOpatológicas
Serviços em Regime de Programação Especial

Zootécnícas e Agrostclógícas
3.1.~.0
Material de Consumo
.
4.1.~.0
Serviços em Regime de Programação Especial
004 - Pedológicas
4.1.2. O - Serviços em Regime de programação Especial
1334.0206.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
001 - Inseminação Artificial
4.1.~.O - Serviços em Regime de programação Especial
1334.0206.2038 - Utilização Ractona I do Solo e da Agua
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1334.0207.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
002 - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Animal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
~
.
005 - Defesa Sanitária Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de programação Especial
1334.0207.2035 - Desenvolvimento da Produção Vegetal
UUl - Defesa Sanitária Vegetal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
005 - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
1334.0208.1U09 - Rede Meteorológica
002 - Ampliação
3.1.::L~ Outros Serviços de Terceiros
.
1335 - Diretoria Estadual de Santa Catarina
1335.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1335.0201.2006 - Planejamento e Coordenação Setorial
008 - Supervisão dos Programas do Mimstério, na
Região Sul
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1335.0206.2033 - Fomento ao Uso de Corretivos e Fertilizantes
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1335.0206.2038 - Utilização Racional do Solo e da Agua
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial

115.000
15.000
20.000
5.000
12.000
12.000
4.500

85.000
13.000

4.200
20.000
12.000
21.000

10.500

32.000
15.000
6.000
7.000
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1335.0207.2034 "
005 3.1. 2. O 3.1.3.2 13Sô.0207.2035 005 3.1. 2. O 3.1.3.2 4.1.2.0 -

1336 1336.0201.2004 -

3.1. 3.2 1336,,0207.2035 001 4.1.2.0 1337 1337.0201.1002 -

001 -

28 4.1.1.0 -

Desenvolvimento da Produção Animal
Defesa Sanitária Animal
Material de Consumo ..........•............
Outros Serviços de Terceiros
.
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Classificação e Inspeçâo de Produtos de Origem Vegetal
Ma terlal de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual de São Paulo
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e" Administrativos
Outros Serviços de Terceiros
.
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Defesa Sanitária Vegetal
Serviços em Regime de Programação Especial
Diretoria Estadual de Sergipe
Edificios Públicos
COnstrução e Instalação
Sede da DEMA

Obras Públicas

.

Cr$

1,00
6.000
6.000

4.000
9.000
5.500

22.600
100.UOO

60.000

1337.0201.2004 -Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

nicos e Admínístratívos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
"
3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
1337.0202.2025 - Pesquisas Técnicas e Cientificas
002 - Fitotécnicas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1337.0206.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
006 - Incremento da Produção Animal
3.1.2.0 - Material de COnsumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial'
1337.0206.2038 - Utfltzaçâo Racional do Solo e da Agua
4.1.2.0 - serviços em Regime de Programação Especial
1337;0207.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
005 - Defesa Sanitária Animal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1337.0207.2035"- Desenvolvimento da Produção Vegetal
001 - Defesa Sanitária vegetal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
005 - ClassIficação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
1338 - Estação ExperImental do Distrito Federal
1338.0202.2025 - Pesquisas Técnicas e Científicas
002 - Fitotécnicas
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'rercetros
.
Total

35.000
26.000
2.500
1.500
1.500
1.100
. 5.300
13.000
7.000
5.000

15.000
6.999.900

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 13.00, a saber:
13.00 -

1302 Atividade -

MINIS'rnRIO DA AGRICULTURA

Secretaria -Geral
1302 0108.2006.001

22
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ces 1,00

3.1. 2. O -- Material de Consumo

.

3.1.4.0 - Encargos Diversos
,
Atividade - 13lJ2.r2001.2006.002
3.2.4.1 ~ Juros da Dívida Pública

.

'15.200
50.000

Fundada Interna
.
Serviços em Regime de Programação Es-

241.000

pecial ..........................•...........
13U2.0201.2006.003

1.000.000

01 -

4.1.2.0

~

Atividade 3 1. 2. O -

.
.

60.000
20.000

Ma teria] d- Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1303 - Secretaria Geral
Entidades Supervisionadas
Atividade - I~Kt3 0201.2807
3.2.7.2 - Entidades Feder.ais
01 - Pessoal
.
1306 -- Departamento de Administração
Atividade -- 13f1{LOlO1.2004
3. t .2.0 -- Material de Consumo,
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
3.1. 4. Q - Encargos Diversos
.
4.1.4.0- Material Permanente
.
1307 -- Departamento Nacional de Produção Animal

20.000
30.000
10.000
30.000
1&.000

3.1.4.0 -

Atividade -

3.1.2. [I -~
3.1.3,2 3.1.4.0 4.1.3.0 --

Matería. de Consumo
Encargos Diversos
~302

02üí.2086

0.0

At'vldade 3.1. 3.2 -

Ou troi, Serviços de Terceiros

]307.0201.2004

Atividade -

130', 0206.2034.001

1308 Atividade -

•

•••••

29.500
~O.OOO

.

14.500

.
Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias

45.500

Material Permanente
13(\8.U~01,2004

pecial

.

Atívldade -- 13(,il.0202.2025.003
3.1.2.0 - ~aterial de ()onsumo
.
4. 1.2
Serviços em Regime de Programação Es-

23.000
20.000
29.500
8.000
10.000

-

Atividade 3.1.32 3.1.1:. f) 1309 -

Atividade 3.1.2.0
3.1.3.2
4.-1 3.0
Atlvídade
3. t.;~.2
At;l idade

!j50.200
130.000

207.200

3.1.4.0 -- Encargos Diversos
..
Atividade - 13Ca.C202.2025.001
3.1. 2. O - Ma teria] de Consumo
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 130tl.0202.2025.002
4.1.2.u - Serviços em Regime de' Programação Es-

.ü

300.000

.

3.1.4.0 -. Encargos Diversos
Atrvidade - 13V7,n~o7.2034.005

4.1.4.0 -

•••••••

--

pecial

.

37.600

Outros Serviços de Terceiros .......•......
Encargos Diversos
.
Departamento Nacional de Produção Vegetal

20.000
12.000

1300.0202.2025.020

13G{I.0201.2004

Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Equipamentos e Instalações

.
.
.

61 100
"lO.OOO

.

7.000

lU.OOO

1309 02:06.2033

Outros Serviços de Terceiros

_. 1309.0206.2035.003

23
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Outros Serviços de Terceiros
Material Permanente

3.1.3.2 4.1.4.0 -

01$1,00
lO.OOO
30.000

.
.

Atividade -- 1309.0206.2035.004
3.1.2. O - Material de Consumo
.
3.J .3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.14.0 - Encargos Diversos
.
4..1.2
Serviços em Regime de Programação Especial .•...................................
At.ividade -- 13(J9.0:W7.2035.001
3. LS.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
A':oividade - 130S.02C'í.2035.002
3 1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1310 - Departamento Nacional de Engenharia Ru.ü

5.000
30.000
10.000

-

10.000
11.300
49.300

ral

Atlvidade -4.1.3.0 1311 -

IS~J';.0206.2038

Equipamentos e Instalações .......•.......
Departamento Nacional de Serviços de Comercialização

8U.000

Atividade -

1311.0201.2004
3.1.4.u -t- Encargos Diversos
.
4 1.3 O - Equipamentos e Instalações .....•.........
Atrvrdade - 1..,l.l.oú?02.2024.001
3.1 2..U - Material de Consumo
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações .....•.........
Atividade -1311 0207.2035.005
3.1 2 O - Material de Consumo
.
4.1.3.0- Equipamentos e Instalações .. , ..•.........
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1312 -- Departamento Nacional de Meteorologia

10.000
30.000
10.000
30.000
30.000
44.000
28.000
30.000

F'Qjtto -- 1312.0208.1009.002
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1314 - Diretoria do Território de Roraima
FTojeto-- 1314.0201.1002.001.28
4.1.j.O - Obras Públicas
.
P!Qjeto -- 1314.0207.1013
3.1.2.0 - Material de Consumo •....................
Atívídade 4..1. 2 O -

-

70.000
28.000

13J4.020'l.2034.005

Serviços em Regime de Programação Especial
.
Diretoria do Território de Rondônia

12.0éO

.

2.000

.

3.000

1315 Atlvídade -- 1315.0206.2034.006
3.1.4 O - Encargos Diversos
Atividade - 1315.0207.2034.005
3. 1.5. Ú
1316
PT0ietú
4.1..1.0

12.000

Despesas de Exercícios Anteriores

- Diretoria Estadual do Acre
-- 1316.0201.1002.001.28
- Obras Públicas
.
Atividade - 13"if).02C1.2004
3. J 4. O - Encargos Diversos
.
4.] 4. O - Material Permanente
.
Atividade - 1316.0202.2024.002
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
~. J ..~.
Encargos Diversos
.
Ativirade -- 1:-n6,0206.2034.006
:3.J., 2. O - Material de Consumo .....................•
3. 1.4. O - Encargos Diversos
.
ü

-

4.1.3.0 -

Equipamentos e Instalações

.

90.000
6.000
3.000
2.000
1.000
3.000
4.000
2.000

24
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Cr$ 1,00
l~H(:i

. Atividade ~.J.2.0

0206.2035.004

-

Material de Consume

Atividade 3.1.2.r. :1.1. 3.2 -

1::P6 0207.2035.005
Material de Consumo

.
o

.
.

3.COO
2.500
6.000

.

lO.oro

.

19500
30 000
28.700

..

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Diretoria Estadual do Amazonas

3.1.4.0 1318 -

Atlvloade- ~- 13UL 02111.2004
3.1.4.0 - Encargos Diversos

PrDjeto -3.1.4 O 4.1.3.0 4.1.4.0 1319 Projeto --

1318.0207.1013
Encargos Diversos

4.1.1.0 -

Obras Públicas ............•.....•.........

Equipamentos e Instalações
Material Permanente ..
Diretoria Estadual da Bahia
0.0

.

•••••••••••••••••

1319.0201.1002.002.09

1320 Atividade -

•

Diretoria Estadual do Ceará

Atdv'dade -- 1:520.0206.2038
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
'Atividade -- 1320.ü207.2034.005
3. 1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
AtIvidade - 1320.020'( .2035.005
4, 1 2. (; - Serviços em Regime de Programação Es-

pecial
Diretoria Estadual de Goiás

1322· -

__

3.1.3.2 -

o

4.500
50.000
10.OCO

.

6.900

Outros Serviços de 'I'ercezros
,
.
Encargos Diversos •........................

8.COO
120.000

.

33.500

.
.

2.000
2.000

.

2.000
9000
6.000

..!.3~2'.C201.2004

3.1.4.l' Atividade -- 1322.0201.2006.009
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
Atividade - 132.~ O:;;'0~.2024.00~
3.1. 3.2 - Outros Serviços de 'j erceiros
3.1.4.(1 - Encargos Diversos
Atividade - 1322.020;".2025.002
::'.1.2.0 - Material de Consumo
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.e - Encargos Diversos
Atrvidade ~.1.4.0 4.1.2.0 -

130.000

1~2Ú.0202.2024.001

Serviços em Regime de Program ação Especial
.

4.1.2.0 -

Atividau~

5.000

,

.

..

'.;3~~.r.2(12.2025.004

Encargos Diversos
.
Serviços em Regime de Programação Especial
.

12.000
2.000

Atividade _. 1322.0206.2034.006
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceíros

.

6.0CO

Atlvídade 4.] .~.O -

.

40.000

.

150.000

..

7.000

Equipamentos e Instalações

.

20.000

Atividade -- 1322.0207.2034.005
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

.

13.000

FTojeto -

3.1.3.2
Atividade
3.1.4.0
1323
Atívtonde
4.1.3.0

-

1322.0206.2035.003

Material Permanente
1322.0207.1013

Outros Serviços de Terceiros
1322.0207.2034.005

Encargos Diversos
Diretoria Estadual da Guanabara
1323.0206.2035.003

25
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Cr$ 1,00

Atividade -

1:123.0207.2035.001

4.1.3.0 Attvinade 4.1.3.0 1324 Atlvídaue 41.4. O -

Equipamentos e Instalações:
Equípamenos e Instalações
Diretoria Estadual do Maranhão

Atividade _.

l:3.~~.. 020~

3.1.2.0 -

nr-vioeoc :i .1. 2. O 3.1.4.0 -

-

.

17.0CO

.

15.000

.

12.CCO

.
.

1. 000
4.500

.

2.700

.
.

2.000
5.000

.
.

1.000
3.000

.

10.000

.

2.COO

.
.

50.000
5000

.

172.400

.
.
.
.

4.000
4.000
1. OCO
8.0CO

.

60.COO

.2024. 001

Material de Consumo
12:]'1;,0202.2025.002

Material de Consumo
Encargos' Diversos
1324 0206.2038

3.1. 3.2 3.1.4.0 Atívldade -3.1.3.2 -'
4.1.4. O Atlvídace 3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros
Encargos. Diversos

'Atividade -

1324. 02(1'i .2035. 005

3.1.3.2 1325 -

17.000

1324.0201.2004

Material Permanente

Atividade -- 1324,0206.2034.006
3.1.4.6 - Encargos Diversos
Atrvíoa.,

.

1:32.2' .02(17.2035.005

132<:: 020'1.2034.005

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos '
1324..0207.2035.001

Outros Serviços de Terceiros
Outros Serviços de Terceiros
Diretoria Estadual de Mato Grosso

Projeto -

1325.0207.1015

4.1.3.0 4 1.4 O 1326 -

Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Diretoria Estadual de Minas Gerais

Ativ idade -13::l6. 0201.2004
3.1.4.0 - Encargos Diversos
Atividade - 1326 0201.2006.007
3.1.2.0 _. Material de Consumo .. ,
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos .. ;
4.1.4.0 - Material Permanente
Atividade - :;'326 0202..2025.001
3 1.4.0- Encargos Diversos
Atividade - 132e.0:W6.2025.004
3.1. 4. O - Encargos Di versos
Attvíoade - 134t: 0206.2034.001
~.1.2.0 Material de Consumo
'
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.4.0 - Material Permanente
Atívídade - 1326.0206.2035.003
3.1.2.0 - Material de Consumo
Atividade _. 1326.0206.2038
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
Atividade -' 1326.0207.2035.005
3.1.2. O - Material de Consumo
J.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceíros
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
1327 ---.;. Diretoria Estadual do Pará
Atividade _. 132'1.0201.2004
3.1.4.0 - Encargos Diversos

.

10.000

.
,

20.000

.
.
.
.

30.000
10.000

.

81.200

.

15.COO

.
.
.

10.000

.

22.000

30.000

e.oco

6.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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crs 1,00
Attvrdade

~

lS27.0201.2006.005

3.1.2.0 -

Material de Consumo

.

3.1.4.0 4.1. 3. O -

Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações

.
.

7.0üo
10.00(}
40.000

.

32.000

.

9.000

Encargos Diversos ...............•....•....

25.000

Atividade -

'327.0202.2025.002

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

Atf vídade 3. 1. 4-.O Atividade -

1327 0202.2025.003

3.1.4. O -

Atívidade -

3.1.3.2 3.1.4.0 -

Atividade -

3.1. 2. O Projeto -3.1.3.2 3.1.4.0 1329 Atividade -

3.1.4.0 4.1.4.0 -

Encargos Diversos
1327.0202.2025.004

1327.0206.2035.003

.
.

6.000
10.000

Material de COnsumo
.
1327.0207.1013
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos .............•...........
Diretoria Estadual do Paraná

32.000
17.000

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos

····

1327.0206.2038

1329.0201.2004

17.990

.
.

23.COO

.

22.200

.
.

8 000
10.000

.

16.600

3.1.4. O - Encargos Diversos ........................•

6.000
5.200

Projeto --

3.1.4.0 1330 AtIvIdade 3.1.4.0 4.1.3.0 Atividade -

3.1.2.0 -

Encargos Diversos
Material Permanente
1329.0207.1015
Encargos Diversos
Diretoria Estadual de Pernambuco
1330.0201.2004
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações

2.000

1330.0202.2024 001

Material de Consumo

Atividade -

1330.0202.2025.002

4.1.3.0 AtIvidade 3.1.3.2 Atividade 3.1.3.2 Projeto 3.1. 3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 1332 Atdvtdade ~
3.1.4.0 4.1.3.0 4.1.4.0 At.ividade 3.1.4.0 4.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 4.1.3.0 Atividade 3.1.4.0 4.1.3.0 4.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 -

Equipamentos e Instalações

····

.

1330.0202.2025.003
Outros Serviços de 'I'ercerros •............•
1330.0206.2034.006
Outros Serviços de Terreiros
..
1330.0207.1013
Outros Serviços de Terreiros ..•...........
Equipamentos e Instalações
..
Material Permanente
.
Diretoria Estadual do Rio de Janeiro

20.000
5.000
10 000
12.000
8.000

1332.0201.2004
Encargos Diversos .•.......................
Equipamentos e Instalaçôes
..
Material Permanente •............•.....•..
1332.0202. 2ú25. 001
Encargos Diversos ...................••••..
Material Permanente
..
1332.0202.2025.002
Encargos Diversos ......................•..
Equipamentos e Instalações
.
1332.0202.2025.003
Encargos Diversos .......................•
Equipamentos e Instalações .............••
Material Permanente
..
1332.0202.2025.004
Encargos Diversos .....•........•........••

20.000
100.000
10.000
18.000

lC.OOO

10.000
20.000
5.0W

30.GOO

20.000
7.000

Aros DO PODER EXECUTIVO

2'

o-s 1,00
Atividade 3.1.4.0 Projeto 3.1.4. O Atividade 3.1.4.0 Atividade 3.1.4. O 1333 Projeto 4.1.1.0 1334 Atividade 3.1.2. O 4.1.3.0 Attvídade -

3.1.4.0 Atrvldade 3.1.4.0 AtiTOidade 3.1.4.0 Atividade 3.1.3.2 3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 Auvídade 3.1.4.0 Atividade 3.1.2. O 3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 Projeto 3.1.2.0 4.1.4.0 1335 Attvídade 3.1.2.0 3.1.4.0 4.1.3.0 4.1.4.0 Atividade 3.1.2.0 4.1.3.0 4.1.4.0 At.ividade 3.1.2.0 Atividade 4.1.3.0 4.1.4.0 Atividade 4.1.3.0 -

1332.0206.2034.001
Encargos Diversos
.
1332.0207.1013
Encargos Diversos
.
1332.0207.2034.005
Encargos Diversos
.
1332.0207.2035.001
Encargos Diversos
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
1333.0201.1002.006.04
Obras Públicas .. ,
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
1334 0201.2004
Material de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
1334.0202.2025.001
Encargos Diversos
.
1334.0202.2025.003
Encargos Diversos
.
1334.0202.2025.004
Encargos Diversos
1334.0206.2U33
Outros Serviços de Tercettos
.
Encargos Diversos
.
1334.0206.2034.001
Encargos Diversos
.
1334.0206.2038
Encargos Diversos
.
1334.0207.2034.002
Encargos Diversos
.
1334.0207.2034.005
Encargos Diversos
.
1334.0207.2035.001
Material de Consumo
.
Encargos Diversos
.
1334.0207.2035.005
Encargos Diversos
.
1334.0208.1009.002
Material de Consumo
.
Material Permanente
.
Diretoria Estadual de Santa Catarina
1335.0201.20(14Material de Consumo
.
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
1335.0201.2006.008
Material de Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
1335.0206.2033
Material de Consumo
.
1335.0206 2038
Equipamentos e Instalações
'
.
Material Permanente
.
1335.0207.2034.005
Equipamentos e Instalações
.
o ••••••••••••

9.000
10.000
9.000
5.000
60.0GO
9.000
15.000
15.000
5.000
12.000
10.000
6.000
12.000
4.500
S5.0GO
13.000
4.200
4.000
12.000
16.000
5.000

3.200
3.200
32.400
1. 700
7.000
25.000
15.GOO
6.000
5.000
2.000
12.000
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Cr$ 1,00
At.l'I!idade -

1335.0207.2035.005

3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
4.1.4.0 - Material Permanente

.
.

2.500
12.000
4.000

.

5Q.000

3.1.4.0 - Encargos Diversos ....•....................
1337 - Diretoria Estadual de Sergipe
Atividade - 1337.0201.2004

22.600

1336 Atividade -

0.0

Diretoria Estadual de São Paulo
1336.0201.2004

3.~.4.0 Encargos Diversos
PTojeto --1336.0208.1009.002

3.1.2.0 - Material de Consumo
3.1.4.0 - Encargos Diversos
4.1. 4. O - Material Permanente
Atividade -

1337.0202.2025.002

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

Al,ividade 3.1.4.0 4.1.4.0 -

1337.0206.2034.006

Atividade
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0

-

Atividade 3.1.3.2
4.1.4.0
. Atividade
. 3.1.2.0
4.1.4.0
Atf vldade
3.1.2.0
1338

0.0

.

12.000
9.000
40.000

••••••••••••••••

2.500

_'0

•••

0.0

0'0

•••

1. 500
2.600

.
.
.

l.OCO
2.000
2.300

.
.

8.000
5.000

Material de Consumo •....................
Material Permanente
.

4.000
3.000

1337.0206.2038
Materíal oe Consumo

Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
1337.0207.2034.005

Outros Servlcos de Terceiros -Material Permanente

Atividade -

o-o
0.0

.
.

Encargos Diversos
Material Permanente

-

-

••••••••

1337.0207.2035.00]

1337.0207.2035.005

Material de Consumo
.
Estação Experimental de Distrito Federal
1338.0202.2025.002

3. 1.4. O :- Encargos Diversos

Total

.

5.000
15.000
6.900.900

Art. 3.° As alterações orçamentárias ora procedidas não modificarão a
programação constante do Anexo III da Lei Orçamentária em curso.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 9 de julho de 1973; 152.u da Independência e 85.° da República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti
João
dos Reis Velloso

rosao

DECRETO

N° 72 .434 JULHO DE 1973

DE 9

oa

Cria a Coordenação Nacional do ensino Agrícola - COAGRI - no :W1.~
nietério da Educação e Cuitnro,
atribuindo-lhe autonomia admíntetratiua e financeira e dá outras
provtdências .

O presidente da República, no ~lSO
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, itens lU e V, da Oonsütutcào
e tendo em vista o disposto no artigo
172 e ~§ 1° e 2" do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, com
redação dada pelo Decreto-Ie' n- Wf),
de 29 de setembro de 1969, decreta:
Art. 19 Fica instituída a Coornenação
Nacional do Ensino Agrícola -COAG.tul - no Mínlstérto da Educação e Cultura, que terá por rlnalí-Iade proporcionar, nos termos deste

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decreto, assistência técnica e flnan-

ceira a estabelecimentos especíalísa-

dos em ensino agrícola.
Art. 2° E' assegurada, na forma
do artigo 172, do Decreto-lei numero 200, de 25 de fevereiro de 1987,
com a redação dada pelo Decreto -rcí
nv 900, de 29 de setembro de 1969, autonomia administrativa e flnancerra
à COAGRI, que disporá, nos termos
do § 2° do mesmo artigo da legistação citada, de -um fundo de natureza
contábil.
Art. 3° Fica a COAGRI vinculada
administrativamente 2..0 Departamento de Ensine Médio, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e Cnl
tura a designação do seu Coordenador, por indicação do Diretor-Geral
daquele Departamento.
Art 4° São unidades vinculadas a
COAGRI, para efeito de produçàc arrecadação e dístrtbutçâo de recursos
extra-orçamentários, todos os cstabclecimentos
de ensino agrícola do
MEC.

Parágrafo
Único. A
COAGRJ,
através de suas unidades vinculadas,
poderá usar da faculdade prevista no
§ 2°, do artigo 15, do Decreto número 66.967, de 27 de julho de 1970, nem
como transacionar, com terceiros, os
produtos de suas atividades.
Art. 5° Constituirão recursos do
fundo a que se refere o artigo 2° deste Decreto, dentre outros previstos
em legislação própria, os seguím.es:
a) dotações consignadas no Orçamento Geral da trmêo:
b) rendas próprias de serviços e
venda de produtos, inclusive pelas
unidades vinculadas;
C} doações, subvenções ou auxílios.
d) reversão, de quaisquer Importâncias, inclusive nu que diz respeito às
unidades vinculadas;
e) saldos verificados
no fim de
cada exercício, inclusive os das unidades vinculadas;
f) outras receitas.
Art. 6° As receitas extra-orçamentárias das .umdades vinculadas serão
arrecadadas, em nome de cadaq:.lal,
diretamente a crédito da COAGRI, ua
Agência local, ou na mais próxírua
do Banco do Brasil a. A.
Art. 7° Os recursos orçamentérros
consignados às unidades vinculadas
ser-Jhes-âo entregues através da
COAGRI.

29

Art. 8° Os recursos extra-orçamentários da COAGRI serão aplicacvs
conforme previsão feita em plano de
aplicação global, que será publicado
no Diário Oficial da União, podendo
sofrer alterações dentro do exercício.
Art. 9° O Ministro da Educação e
Cultura expedirá instruções comolementares, para a execução do presente decreto.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposâçôes contrário;
Brasília, 9 de julho de 1973;
da Independência e 85° da
República.

152°

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N.Q 72.435 - DE 9 DE
JULHO DE 1973
Concede à Companhia de Cimento
SalvadOr o direito de lavrarca"lcári) eonotuutero no
Munidpio de
São Francisco do Conde; Estado da
Bahia.
O Presidente da República usando
da atrtburção que lhe confere o ar-

tigo 81, item lII, da Constituição, nas
termos do Decreto-lei nc 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n» 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1Q Fica outorgada à Companhra de Cimento Salvador concessão
para lavrar calcário conchllífero em
águas territoriais na plataforma submarina, em frente à ponte CIO Cativo
no lugar denominado BUla de Todos
os Santos, Distrito e Município de
São Francisco do Conde Estado da
Bahia, numa área de quinhentos hcctares (500 haj deltmítarta por um retângulo, que tem um vertlce a mil
duzentos e cinqüenta metros
.
(L250m), no rumo verdadeiro de vm0
te graus noroeste (20 N W ) , do farolete LPB, situa-do nos recifes de Saubara e os lados divergentes desse vertice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois ml! metros '"
(2.000m), norte (NJ; d01S mil e quinhentos metros (2.500m;, oeste (W).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 5J do Código
de Mineração, além de outras cone-
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tantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estlpulaçóes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n» 3, de 3(: de abril de
1965, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear .
Art. 29 O
concessionário
fica.
obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decretolei nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 39 Se o

concessionário nao

cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.

Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineraçao.
Art. 5.9 A concessão de lavra. terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C .- Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do MInistério das Minas e Energia.

Art. 69 Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 13.579-67).
Brasília, 9 de julho de 1973;
152c da Independência e 859 do

&!pública.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N° ':'2.436 JULHO DE 1973

DE

9 DE

Concede a J.F.F. da ROS6 Aquino firma individual, o direito de lavrar argila no Mumcipio de Cotia,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o artigo 81, item lI!. da Constituição. nos
termos do Decreto.leí ns 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneração)',
alterado pelo Decreto-teí
nv 318, de 14 de março de ] 967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada a J.F.F. da
ROS8, Aquino - firma individual, concessão para lavrar argila em terrenos
de sua propriedade no lugar denomi-

nado Pazendínha. Distrito 2 Munlcí;
pio de Cotía, Estado de São Paulo,
numa área de nove hectares seis ares
e quarenta e dois centíaree (9.0642
ha.), delimitada por um polígono Irregular. que tem um vértice a duzentos e seis metros e trinta cenumetros
(206,30 m) , no rumo
verdadeiro de
quatorze graus quarenta e quatro minutos sudeste (l4° 44' SE), da con.
fluência do córrego Vargem Grande
com o Rio Cotía e, os lados a partir
desse verttce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
noventa e sete metros (197 m) , oeste
(W); dez metros e cínquenta centimetros (10,50 m), sul (S); vinte metros (20 m) , oeste (W); dez metros

e

cínquenta

centímetros (10.50

fi),

cinco metros (5 nu leste
(E); dez metros (10 mj, sul (S); cinco metros <5 mj , leste (E); cinco
metros e cinqüenta centímetros (5,50
m) , sul (S); cinco metros (5 fi), íes,
te (E); dez metros 00 mi, sul (S);
dez metros (10 mj , leste tE); dez
metros (10 mj. sul (S); dez metros
(10 m) , leste (E); dez metros (la m) ,
sul (S); dez metros (10 mj , leste (E);
dez metros (10 mj , sul (S); vinte e
seis metros (26 m) , leste (E); seten,
ta metros (70 mj, sul (S); sessenta
e oito metros (68 m) , oeste (W);
cínquenta metros (50 m), norte (N);
dez metros rio mj , oeste (W I; dez
metros (lO m) , norte (N); cínquenta
e oito metros (58 mj , oeste (W.l; trmta metros (30 m) , sul (S); quinze
metros (15 m) , oeste (W); cem metros (100 nu, sul (S); onze metros
(11 fi). oeste (W); vinte metros (20
mi. sul (S); vinte metros (20 rm,
oeste (W); dez metros no mj , sul
(:~»; dez metros no m) , oeste (W);
vmte metros (20 fi), sul (8 l; dez
metros (la mj , oeste (W); vinte e
nove metros (29 rm, sul (S); cento
e sessenta e oito metros (168 mj , ces.
te (W); cínquenta metros (50 nn.
norte (N); VInte metros (20 nn oeste
(W); dez metros (10 mj , norte (N);
trinta e oito metros (38) m) , oeste
(W); dez metros .uo rm. sul (8);
dez metros (10 m) , oeste (W); dez
metros (10 mj , sul (S); dez metros
(lO m) , oeste (W); dez metros
(lg
rru. sul (S); cinco metros (5 mj ,
oeste (W); dez metros (10 fi), sul
(S); dez metros (10 fi), oeste (W);
dez metros e cínquenta centímetros
UO,50 m) , sul (8); dez metros (Hl
m) , oeste (W); dez metros (lO m) ,
sul (S); dez metros no m) , oeste (W);
vinte metros (20 m) , sul (S); onze
metros (11 mj , oeste (W); dez me.,

sul

(S);

ATOS DO PODER EXECUTIVO
tros

(lO m) .....ut (S); onze metros
(11 mj , oeste ,W); cem metros (100
mj , sul (S); trezentos e um metros
(301 mj , leste (E); sessenta metros

(60 mj .norte (N); setenta metros (70
m) , leste (E); cínquenta metros (50
m) , norte (N); vinte metros (20 m) ,
leste (E); dez metros (10 mi. norte
(N): nove metros (9 mj , leste \E);
vinte metros (20 m), norte (N); dez
metros (lO m) , leste (E); vinte metros (20 mj , norte (N); cinco metros
(5 m) , leste (E); dez metros (tü m) ,
norte (N); cinco metros (5 mj . Jeste
(E); cinco metros (5 m) , norte (N);
quatro metros (4 nu, leste (E); vinte metros (20 m). norte (N); trinta
metros (30 mr. leste (E); dez metros
(lO m) , norte (N); trinta e nove me,
tros (39 mi, leste (E); quarenta metros (40 mj , norte (N); vinte metros
(20 mj , leste (E); vinte metros 120
m), norte (N); dez metros (tü ml.
leste (E); dez metros (lO rm, norte
(N); nove metros
(êmj , leste (E);
trinta metros (30 m) , norte CN); trinta metros (30 mj , leste (E); vinte
metros (20 m) , norte (NJ; vinte metros (20 mj, leste (E); dez metros
(10 mj , norte (N); trinta metros (30
m), leste (E); dez metros (lO nu,
norte (N);' vinte metros (20 m) , leste
(E); vinte metros (20 m) , norte eN),
vinte e nove metros (29 m), leste (E);
cinqüenta metros (50 m), norte (N);
dez metros (lO m) , oeste (W); onze
metros (11 m), norte (N), Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51 do Código de Mlne.,
ração além de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo trmco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
51.726. de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n'' 3. de 30 de abril de
1985, da oomrssão Nacional de êner,
gia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrâ.,
gado a recolher aos cofres públ tece os
tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei :1Úmero 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3 Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para.
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos. 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas es.
tão SUjeitas às servidões de solo e
D
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario,
(DNPM -

7.477.65).

Brasília, 9 de julho de 1973;
152 0 da Independência e 85 0 da

Repúbtíca ,
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N° 72.437 JULHO DE 1973

DE 9 DE

Autoriza
estrangeiros a adquirirem.
direitos sobre os terrenos que '1nen-

dona.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo
81, item UH, da COnstituição e tendo
em vista o disposto no artigo 205 do
Decreto-lei n- 9.760, de 5 de setembro
de 1946, decreta:
Art. 1'" Ficam autorizados:
a) a adquirir o domínio útil,
em
transferência de aforamento:
1 - Maria Valentina Ealo de Sá
de nacionalidade espanhola, do terre-'
no de acrescido de marinha, deargnado por lote 20 da Quadra AT do PrOjeto de Alinhamento n- 23.624. com
frente para a Rua "J", no Centro de
Abastecimento São Sebastião lado
par da Avenida Brasil, Estactc da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda. sob
o nv 25.547, de 1972;
2 - José Fernandez Delgado e Rosa
Delgado Penelas de Fernandez de
nacionalidade espanhola. da rracão
ideal de 31/3000 do terreno de marinha situado na Avenida Atlântica n''
2.806 e Rua Domingos Ferreira r.úmero 149, correspondente ao apartamento 805, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nv 264, de
1972;
3 - Peter John
Ruta Jaunzems, de
nadense, da fração
terreno de marinha

Jaungems e Vija
nacionalidade caideal de 1/41 do
situado na Aveni-
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e sete ares e cinco centtaresj , encravado na fazenda denominada Passagem, situada no subúrbio .ta Cluade
de Itambé, doado à União Federa. por
escritura pública de 23 de novembro
sob o número 12.568, de 1973;
de 1950. transcrita no Regfstru vde
4 - Italia Pierotti Tofani, de nacioImóveis da mencionada cidade sob o
nalidade italiana, do terreno de acresn- 1.820, a fls. 101 do Livro n' 3-E,
cido de marinha situado na Avenida
de acordo com Os elementos constanSalvador de Sã n-s 150 e 15D-A, Esta~
tes do processo protocolizado no Mido da Guanabara. cohforme processo
nistério da Fazenda sob o número
protocolizado no Ministério da Fazen403.554-72.
da sob o n. 9 13.718, de 1973;
b> a adquirir o direito de revtgo- ,
Art. 29 A reversão se efetivara meração de aforamento:
. diante termo, que deverá ser lavrado
em livro próprio do Serviço do PaRenato Pastore, de nacionalidade
trimônio da União.
italiana, da rração ideal de 2/216 do
terreno de marinha situado na Rua
Art. 30 Este decreto entrará em .viJoaquim Silva n- 11, correspondente
gor na data de sua publicação, revoà sala 1205, no Estado da Guanabara,
gadas as disposições em contrário
conforme processo prõtocolizado no
Brasília. 9 de julho de 1973;
Ministério da Fazenda sob o número
152.Ç da Independência e 85.0 da
39.617, de 1971;
República.
C) a adquirir o direito de eonfírma..
EMÍLIO G. MÉDICI
ç ã o de aforamento:

da Atlântica n.c 896, correspondente
ao apartamento 1. 004, no Estado da
Guanabara. conforme processo pretocolízedo no Ministério da Fazenda

Antônio Delfim Netto

Janina Michalowska, de nacionalidade polonesa, da fração ideal de ..
1/364 do terreno de marinha situado
na Avenida Atlântica n'' 3.806 correspondente ao apartamento 907, no
Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nv 49.573, de 1972.
Art.,2.9 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revo- .
gadas as disposições em contrário.
Brasília. 9 de julho de 1973,
152.9 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 72.438 JULHO DE 1973

DE

9

Dl

Autoriza a reversão, ao iatrímõnio do
Município de Itamõé,
Estaria da
Bahia, do terreno que menciona.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artígo
195 do Decreto-lei nv 200, de 25 .re fevereiro de 1967, alterado pelo de número 900, de 29 de setembro de 1969,
decreta:
Art, 10 Fica autorizada a reversão
ao patrimônio do Município de Itambé, Estado da Bahia, de um terreno
com a área de 146ha 57a 05ca \ cento
e quarenta e seis hectares, cínquenta

DECRETO N9 72.439 JULHO DE 1973

DE 9 DE

Aprova a constituição da Companhia
Docas da Guanabara.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e de conformidade com o artigo
3Q, parágrafo único, do Decreto-lei
no 794. de 27 de agosto de 1969, decreta:
Art. 10 E' aprovada a constituição da Companhia Docas da Guanabara, conforme ata da sessão pública,
realizada no Ministério dos Transportes. em 30 de abril de 1973, anexa a
este Decreto.
Art. 29 A Companhia Docas da
Guanabara é uma sociedade, de economia mista, vinculada à supervisão
do Ministro de Estado dos Transportes, nos termos do Decreto-lei 09 200,
de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 3Q A prestação anual de contas da administração da Companhia
Docas da Guanabara será. submetida
ao Ministro de Estado dos Transportes que, com o seu pronunciamento e
a documentação referida no artigo
42 do Decreto-lei nv 199, de 25 de fevereiro de 1967, enviara ao Tribunal
de Contas da União dentro de 180
dias do encerramento do exercício social.

ATOS

Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mario David Andreazza

DECRETO N° 72.440 JULHO DE 1973

DE 9 DE

Retifica: o Decreto n 9 56.386, de 1 de
junho de 1965, que aprovou o enquadramento dos cargos, junções e
empregos do Ministério da Fazenda,
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. it.em IH, da Constituição e tendo
em VIsta o que consta do Processo nv
1.894, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Decreto número 56.386, de 1 de junho de 1965,
que aprovou o enquadramento dos
cargos, funções e empregos do Ministério da Fazenda, para o fim de excluir 1 (um) cargo de Auxiliar de
Coletoria, AF-308. 8. A, com o respectico ocupante, Verney Cândido Magno.
parágrafo único.
Em decorrcncía
do disposto neste artigo fica alterado
o quantitativo da série de classes de
Auxiliar de Coletoria, constante do
anexo aprovado pelo mencionado Decreto n." 56.386, de 1965.
Art. 2° A retificação a que se refere este Decreto prevalece, para todos os efeitos, a partir de 1 de julho
'de 1960.
Art. 3° Este Decreto entrará 0!T: vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 9 de julho de 1973;
152.9 da Independência e 85." da
República.

e tendo em visita o artigo V;. e seu
parágrafo único do Decreto-lei número 178, de 16 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 E' autorizada a cessão gratuí ta ao Governo do Estado de São
Paulo de um terreno situado em Pirassununga, Estado de São Paulo,
com a área de 9.800 ma (nove nul e
oitocentos metros quadrados) que. para tal fim, é desmembrado aa área.
onde está localizada a Academia da
Força Aérea, de acordo com os elementos constantes do processo pretocolizado no Ministério da Aeronáutica sob o n.v 00-07j406/YS-73.
Art. 2.º O terreno a que se refere
o artigo anterior será utilizado para
construção de
edificações escolares
que se destinarão, com as do Grupo
Escolar Nossa Senhora de Loreto, a
implantação de uma Unidade de Ensino de Primeiro Grau Integrada.
Art. 3.9 A cessão ora autorizada
efetivar-se-á mediante termo lavrado
na Delegacia do Serviço do Patrimônio da União no Estado de São Paulo,
do qual constarão, obrígatcríamente,
como condições essenciais:
a) que o imóvel reverterá ao Patrímônío da União, sem qualquer indenização, se, no todo ou em parte,
for utilizado para fim diverso daquele
que lhe é destinado;
b) que a cessão poderá ser rescindida por qualquer das partes interessadas, assegurado à cessionária o
direito à indenização pelas benfeitorias por ela realizadas, se a rescisão
se fundar em interesse -ía União;
c) o prazo para que se concretizem
as providências previstas neste Decreto.
Art. 4.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua punlícecão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de julho de 1973;
152.Q da Independência e 355' da
República.
EMÍLIO G.

EMÍLIO G. MÉDICI

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Arcrtoe Macêdo

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.º 72.441 JULHO DE 1973
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DE 9 DE

Autoriza a cessão gratuita de imóvel
ao Governo do, Estado de São
Paulo.

O Presidente da Repúb-lica. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,

DECRETO N.9 72.442 JULHO DE 1973

DE

9

DE

Autoriza a reversão ele terras e benfeitorias à Prefeitura Municipal de
Bom Jesus do 'Ltcoapoatui, no Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

,,
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tigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
195 do Decreto-Ieí n.c 200, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo de número 900, de 29 de setembro de 1969,
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a reversão
à Prefeitura Municipal de Bom Jesus
do Itebapoana, no Estado do Rio de

Janeiro, de uma área de terras situada em zona rural daquela cidade,
acrescida das respectivas benfeitorias,

doada à União Federal por esct-itura
pública em 27 de fevereiro de 1948,
transcrita no Cartório do 15' Oficio
de Registro de Imóveis, comarca de
Bom Jesus do Itabap cana. Estado do
Rio de Janeiro, sob o n.c S.345. a fôlhas 82 do Livro 3-E. de al";/)rdo com
os elementos constantes do processo
protocolizado
sob o n« 008037-73,
no Ministério da Fazenda.
Art. 2.9 A reversão se efetivará mediante termo, que deverá 50r lavrado
em livro próprio de Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cmtráric .
Brasília, 9 de julho de 1973;
152.0 da Independência e 85,0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

DECRETO N° 72. 443

~

DE 9

DE

JULHO DE 1973

Autoriza a reversão de terras e beí1feitorias à Prefeitura Municipal de
Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
195 do Decreto-lei n" 200, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo de
n'' 900, de 29 de setembro de 1969,
decreta:
Art. 10 Fica autorizada a reversão
à Prefeitura Municipal de Itaperuna,
no Estado do Rio de Janeiro urna
área de terras situada em zona' ru ral
daquela cidade, acrescida das respecUvas benfeitorias, doada à União
Federal por escritura em 21 de dezembro de 1948, transcrita no Cartó-

EXECUTIVO

rio do 4° Ofício, 2" Circunscrição de
Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro,
sob o n" 4.386, a folhas 284, do livro
3-F, de acordo com os elementos
constantes do processo protocolizado
sob o n" 008036, em 6 de fevereiro do
1973, do Mínístério da Fazenda.
Art. 2° A reversão se efetivará
mediante termo, que deverá ser lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrimônio da União.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de Julho de 1973;
1520 da Independência e 85° (la.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

DECRETO N° 72.444
JULHO

~

DE 10 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, imóvel situado em Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul casa onde nasceu
Osuxiíâo Euclides de Sousa Aranha.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artago
81, item IH, da Constituição Federal,
e nos termos do artigo 5,°, letra t, do
Decreto-lei n- 3.365 de 21 de junho
de 1941, decreta':
Art. 19 Fica declarado de u tnícade
pública, para fins de desapropriação,
e para ser preservado como patrimônio histórico, o imóvel
situado na
Praça Getúlio Vargas n." 585, na Oídade de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul, casa onde nasceu Os,
waldo Euclides de Sousa Aranha.
Art. 2" Fica autorizado o Mmístério da Educação e Cultura, através do
Instituto Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) a tomar as providencias
necessártas para efetivar, com recursos próprios. a desapropriação prevista no artigo anterior.
Art. 3° Este decreto entrará em vjgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de julho de 1973;
152.'-' da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 72.445 JULHO DE 1973

DE

10

DE

Declara de utilidade
pública, para
efeito de desapropriação, os im6z;eis
que menciona. no
Município de
sentarem, Estado' do Pará e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando

a atribuição que lhe confere o artrgc
81, item lU, era Constttuíçâo, e Lendo
em vista o disposto no Decreto-rei D"

3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n- 2.786, de 21 de maio
de 1956. decreta:
Art. 19 Ficam declarados de utüidade pública, para fins de desapropriação por parte do Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis
ou da Companhia Docas do Pará. os
terrenos alodíais e o domínio útil dos
terrenos marginais ou de marinha e
seus acrescidos. bem como as benfeitorias neles existentes, localizados à
margem direita do rio 'I'apajós. no
Municipio de Santarém, Estado .to
Pará, constituindo uma poligonal feDECRETO N." 72 .446
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chada com área de aproximadamente
807.000 m2 (oitocentos e sete mil metro~ quadrados), delimitada pelas ruas
ASSIS de Vasconcelos e seu prolongamento até o rio, rua Vinte e Qua.tro
de Outubro e estrada da FAO e seu
prolongamento até o rio, da cidade de
Santarém e pela margem direita, do
rio Tapajós, configurado na planta
anexa ao Processo n- MT-46. 725-73,
do Ministério dos Transportes.
Art. 2° As despesas necessárias à
promoção das desapropriações de que
trata este Decreto. correrão à conta.
de recursos orçamentários próprios,
do Fundo Portuário Nacional. do
Fundo de Melhoramento dos Portos.
ou de outros recursos que forem destinados para tal fim.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de julho de 1(;73;
152.9 da Independência e 85.° ela
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
-

DE

10

DE JULHO DE

1973

Retifica os Decretos ns. 54.135, de 17 de agosto de 1964, 63.499 de 30 de outubro àe 1968, 63.933, de 30 de dezembro de 1968, e 65.434, de 13 de outubro de 19-,}9. que dispuseram sobre enquadramento e classificação de cargos de muet súperior do Quadro de Pessoal do Ministério dos Transportes,

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe conf-ere o artigo 81. item lII. da Constltuíção, e tendo em vista o disposto nas Leis números
3.780 de 12 de julho de 1960, 3.967, de 5 de outubro de 1961,4.345, de 26 de
junho de 1964. e 4.449, de 29 de outubro de 1964, e o que consta dos Processos
ns 3 788-72 e 1.381-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Ar". 1° Ficam retificados, na forma das relações numéricas e nominais
anexas pertinentes, o enquadramento dos cargos, funções e empregos do Qua..,
dro de Pessoal do Ministério dos Transportes, a que se refere o Decreto número 54.135 de 17 de agosto de 1964. alterado pelos Decretos TI.Os 65.634 de
U de outubro de 1969, 68.641, de 21 de maio de 1971, e 70.514, de 12 de maio
de 1972. e a classificação de cargos de nível superior prevista no Decreto número 63.499, de 30 de outubro de 1968. modificado pêlos Decretos ns . 68.641,
de 21 de maia de ]971, e 70.514, de 12 de maio de 1972.
Parágrafo tnuco. Os efeitos decorrentes das retificações constantes deste,
artigo prevaleceu! a partir de 1 de julho de 1960, se relativos a enquadrarnen-.
to. e a partir de 29 de junho de 1964, com vantagens financeiras retroativas
a 1 de junho de 1964, se concernentes à aplicação do disposto no artigo 9° do.
Lei nv 4.345. de 26 de junho de 1964.
art. 2° Ficam alteradas as relações numéricas e nomínaís anexas aos Decretos ns. 63.933, de 30 de dezembro de 1968, e 65.434, de 13 de outubro de1969, para efeito de excluir deste último ato e incluir no primeiro citado,
com o respectivo ocupante Bldson Silveira Barbosa, 1 (um) cargo da classe'
de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7 sendo, em conseqüência, reajus....
tados os respectdvoe totais da mencionada classe singular.
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Parágrafo único. Os efeitos resultantes da alteração prevista neste artigo prevalecem a partir de 6 de outubro de 1961, data de vigência da Lei número 3.967, de 5 de outubro de 196!.

Art. 3° As retificações contidas neste decreto não homologam situações
funcionais que, em virtude de denúncia sindicância ou inquérito admínís-

tra.nvo. venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas vigentes aplicáveis a especíe.
Art. 4°

o

órgão de pessoal do Minístêrio dos Transportes expedirá, aos

Iuncionàrros abrangidos por este decreto, atos declaratórios da respectiva
srtuaçâo funcional com observância do disposto no artigo 99 da Emenda Constitucíonal

D,O

1, de 17 de outubro de 1969.

At"t. 5° Ao; despesas decorrentes da execução deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério dos Transportes.

Art. 6.9 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1973; 1E.-2.Q da Independência e 85.~
da República.
MÉDICI
Mário David A1~dnaí,:r;.a

EMÍLIO G

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O.

DECRETO N9 72.447 -

DE

10 DE

Torna sem eleito a inclusão de cargo
e respectivo ocupante orrunaas dO
extinto SAPS no Que:dro de Pes.,
soal do Ministério da Marinha.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere') artigo 81, item IlI, da oonstctuicao. e
tendo em vista o que consta do Processo nv 2.368-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Otvtl, deereta:
Art. 1° Fica sem efeito a inclusão,
no Quadro de pessoal do Mímstérto
dá Marinha, de um cargo de Trabalhador, código GL-402.1. ocupacc por
Antonio Flor da Silva, oriundo 1.0 extinto Serviço de Alimentação da Previdência Social
SAPS, efetcuda
pelo Decreto n'' 61.794. de 29 di,'. novembro de 1967, publicado no Dzctrio
Oficiai do dia 20 de dezembro do mesmo ano (Suplemento).
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. reVOgadas as disposições em contrárro .
Brasília, 10 de julho de 1973;
152. 9 da Independência e 85.<- da
'República,
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

de 11-7-73.

DECRETO NQ 72.448 - DE 11 DE
JULHO DE 1973
Autoriza o Ministério da Educação e
Cultura a contratar serviços têcmcus indispensáveis â restauração dos
coniuruos barrocos de Ouro Preta
~ Mariana, no Estado ete Mmas GeTuis, e dá outras providênc'la3.

o Presidente da República. no uso
üa atribuição que lhe confere o artago 81, item lU, da Constdtuíçao•

necreta:
Art.

1Q

O Mímsterto da Educação

e cultura, por intermédio do Instrtuto do Patrimônio Histórico e Arrasttco Nacional (IPHAN), é autorizado a:
L - contratar, com o Governo do
Estado de Minas Gerais e as Preteituras Municipais de Ouro Preto e Marrana, os servtços técnicos de elaboração e execução do Plano de Oonservaçâo, Valorização E" Desenvolvimento fie Ouro Preto e Mariana, até
o montante de crs 3.200.000.00 (três
mllhoes e duzentos mil cruzeiros);
11 - obter, junto ao Banco ae Desenvolvimento de Minas Gerais S. A.,
dentro do acordo de repasse ttrmado
entre este e a Ftnanctadora de Estudos e Projetos {FINEPl. para a execução dos serviços de que trata o
item anterior, nnancíamento que serà garantido pela íncíusão, no orça-
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mento Federal, a partir de 1975, de
dotações especificas para esse
nm
consignadas ao IPHAN, observa aas
as normas instituídas pelo Conselho
Monetário Nacional em operações daquela joínanctadora com órgãos púbhcos da Administração Direta.
Art. 2'1 A indemzaçào ao Instituto
do Patrimônio Brstorrco e Artistrco
Nacional das parcelas do ttnancramento cuja responsatnndace cauera
ao Estado de Minas Gerais e aos Municípios de Ouro Preto e Marrana
far-se-à de acordo com as clausulas
do Convênio celebrado para esse fim
Art. 39 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 11 de JUlho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Jarbas G. Passarinho
Joâo Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N9 72.449
JULHO

DE 11 DE

DE 1973

Dzspõe sobre a remieçroçôo de tunctonanos do Mmzsterw da Agricultura, atingidos pelo Decreto número
62.234, de 7 de fevereiro de 1968,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição, e
tendo em VIsta decisão do -rriouna,
Federal de Recursos, decreta:

Art. 19 Ficam restabelecidos no
Quadro de Pessoal - Parte Especiar
- do Ministério da Agrtcuttura, 0!5
cargos antes ocupados pelos runcionártos constantes da relação nommar
anexa, resultantes do enquadramento
provisório, aprovado pela extinta Comissão de Otassrtícaçao de Oargos,
através das Resoluções números 146
de 8 de abril, e 174, de 30 de agosto
de 1963, publicadas, respectivamente
no tnario Oficial de 17 de abril e 6
de setembro do mesmo ano, em C1e~
corréncia do parágrafo únICO do artigo 23 da Lei nv 4.069, de 11 de JU'
nho de 1962, e neles reintegrados, de
acordo com os artigos 58 e 59, da
Lei nc 1. 711. de 28 de outubro ce
1952, os referidos runctonàrtos que,

tendo sido excluídos do mencionado
enquadramento provisórto, pelo Decreto nc 62.234, de 7 de fevereiro de
1968, alterado pelo de n." 62.310, de
23 do mesmo mês e ano, foram beneficiados por Acórdão do Tribunal Federa! de Recursos.
Art. 211 O ocupante da classe de DOM
cumentarrsta, EC. 302.17, passa a
perceber seus vencimentos pelo rnver UI. A, conforme artigos 99 e 43.
da Lei nc 4.345, ele 26 de junho de
1964.
Art. 3Q Este Decreto entrara ern
vigor na data de sua publicação, retroagtndo, a 19 de março de 1968, os
efeitos da reíntegraçao. revogadas as
disposições em contrário.
Brasnía, 11 de Julho de 19n~
152.° da Independência e 85.° da
Repubüca..
EMÍLIO G. MEDICI
Moura Cavalcanti

O anexo mencionado no art. 19foi publicado no D. O. de 12-7-73.
DECRETO N.9 72.450
JULHO DE 1973

DE 11

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Comunicações, do Departamento de Bnçennaria e Comunicações,
do Iâinietério do Exército, e dá outras prcnnâéncias.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 81, item TIl, da Constituição, e
de acordo com o artigo 46, do Deereto-lei n.c 200, de 25 de fevereiro de
1967. decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Comunícaçóes,
do Departamento de E..'ngenharia
e
Comunicações do Ministério do Exército, que com esta baixa.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G
MEDICI
Orlando Geisel

38

ATOS

DO PODER

REGULAMENT0 DA
DIRETORIA
DE COMUNICAÇÕES eR-1l)
cAPíTULO I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1.9 A Diretoria de Ccmuntcacões (D Com) é o órgão de apoio do
Departetmento de Engenharia e Comunicações (DEm incumbido dOS estudos, projetos, programas e demais

atividades relacionadas com obtenção,
produção, manutenção, distribuiçáo e

funcionamento dos equipamentos e suprimentos de comurucaçôes, bem como da instalação, exploração e segurança das redes do serviço rádio do

EXECUTIVO

6) promover:
a)
estudos,
análises e pesquisas.
tendo em vista o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades;
b) acompanhamento
da evotuçâo
das
atividades similares a «e sua
competência, em outros instituições,
públicas ou privadas;
7) participar dos estudos doutnnarias, normativos e de polttíca admínistrattva
determinados pelo Chefe
do DEC;
8) tratar dos assuntos de estatística referentes às suas atívídanes
cAPíTULO 11

Da Organização Geral

Ministério do Exército.
Art. 2.o Compete à D Com:

1) orientar, coordenar c controtar
as atividades relativas 0.:
a) suprimento e
manutenção de
material de comunicações;
b) funcionamento do servtco rádio
do Ministério do Exército;
C)
fotografia, cinematografia, televisão e outros meios audiovisuais;
d) desenvolvimento
de material,
Instalações, meios e sistemas de comunicações;
e) dístríbuíçâo e utilização cas rreqüêncías de rádio reservadas ao Exércíto:
j)' elaboração de projetos e orçamentos para obras e instalações de comunicações;
g) exploracão e segurança das comunicações;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas, instruções e
normas para execução de suas atividades;
t» programação
das necessidades
de recursos financeiros para execução
de suas atividades;
C)
visitas e inspeções tecnícas:
â) aperfeiçoamento da pulítíca, da
legislação, da administração e das
normas em vigor que Interessam à.s
suas atividades;
3) elaborar, propor, executar e controlar física e ffnanceiramen te
os
projetos e atividades constantes da
programação do Ministério do Exér.,
cito sob sua responsarnbdade ;
4) suprir as Organizações Muitares de material de comunicações;
5) baixar normas técnicas perünentes às atividades de sua competência
e controlar sua execuçác;

Art. 3.° A D Com compreende:
Direção;
2)
Seções.
Art. 4.° A Direção compreende;
1) Diretor;
2) Subdiretor;
3) Gabinete.
Art., 5.9 As Seções denominam-sec
1) l.ª' seção (S/I)
Orgamzacào
e Emprego;
2) 2.ª' Seçâo
(Sj2)
- Adminrstração;
3) 3,lJ. Seção (S/3) - Técnica.
1)

CAPíTULO III

Das atribuições

Art. 6.° O Diretor de Comunicações é o responsavet perante L Chefe
do DEC pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 7.Q Ao Diretor compete:
1)
dirigir as atividades de Diretoria;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atríbuidos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atívídades
de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DEC:
a) a expedicão dos atos administrativos de interesse da Diretoria que
não sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e inspeções técnicas;
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5) aprovar especificações técnicas
nomenclaturas nos assuntos de interesse da Diretoria.
Art. 8.Q Ao Subdiretor de comuni.cecões compete:
1) coordenar e supervlslonar estudos técnicos;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos ou delega,o,os;
3) substituir o
Diretor em seus
.afastamentos eventuais.
Art. 9.Q Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, informações, relações públicas, material, serviços gerais e transportes de interesse da Diretoria, observadas as
normas do
'e

DEC;

2) executar OS serviços de expedi-ente, correspondência, protocoio e arqurvo,
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distnbuir
-OS boletins da Diretoria;
&) elaborar planos de coleta de da'Cios estatdstícos pertinentes âs atdvldades da Diretoria e coordenar o
relatório geral da mesma.
Art. 10. As Seções, genericamente.
'COmpete:
1) estudar, propor as soluções e
elaborar os expedientes respectivos
nos processos que lhes forem presentes pelo Diretor;
2) elaborar propostas de:
a) planos, programas normas e publicações técnicas;
,
b) aperfeiçoamento da Iegrstaçâo e
das normas e procedimentos em vigor
e) Intercâmbio
cultural e técnic~
com órgãos públicos e privados congêneres;
d) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução técnica
e doutrinaria dos assuntos de sua.
competência;
4) coletar, estudar e interpretar os
dados
estatísticos relativos a suas
atividades.
Art. 11. A L" Seção (S/I) ~ Organizaçâo e Emprego ~ compete estudar, elaborar e propor providências
relativas a:
1) segurança e exp loraçâo dos meios
e sistemas de comumcações do Exér'cito;
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2) estruturação dos quadros de pessoal da Arma
de Comunicações e
QOD das OM de Comunícaçóes;
3) cursos de formação e aperfeiçoamento do pessoal de Arma. de Comunicações;
4) atívídades da rede-rádíe do Ministério do Exército.
Art. 12. A 2." Seção (S/2) ministraçáo - compete:

Ad-

1) elaborar e propor, em ccoruenação com as demais Seções, a programaçào das comunicações do Mi~
nístérro do Exército e 05 planos de
aphcaçâo dos recursos financeiros para execução das atrvidades da Diretoria;
2) armazenar e divulgar, sistematicamente, informaçóes, dados e estudos relacionados com as atividades
da Diretoria;
3) elaborar e propor programas e
providencias para a gestão do matenal de comunícaçôes;
4) elaborar e propor providências
relativas a fixação de dotações e níveis de material de interesse da Diretoria;
5) elaborar contratos e orçamentos,
em coordenação com as demais
Seções;
6) realizar o
oon trole fisico e o
acompanhamento financeiro dos projetos e atividades a cargo da Dire-

toria.

Art. 13. A 3," Seção (S/3) - 'I'ecnica - compete estudar, elaborar e
propor providências relativas a:
a) projetos de instalações de comunicações e meios audiovisuais;
b) assuntos
técnicos, particularmente quanto a desenvolvimento,
operacionalidade e fabricação de equipamentos;
C)
específícaçãc técnica, termíncicgia e padronização do equipamento e
material de comunicações;
dJ publicações técnicas.
CAPíTULO IV

Prescrições Diversas
Art 14. As substituições temporárias de oficiais e praças serão realizadas no âmbito das respectivas Seções e Gabinete.
Art. 15. O Sub diretor será subatituido, em seus afastamentos eventuais, pelo oficial do QEMA cu QEM
mais antigo entre os oficiais da Diretoria.
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DECRETO N ,Q 72.451
JULHO DE 1973

DE

11

DE

Concede reccmnectmento ao curso de
Engenharia Mecânica da Escola de
Engenharia, da
Universidade Federal da Paraíba. com sede na cidade de João pessoa,
Estado da
Paraíba.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuíçâo, de
acordo com artigo 47. da Lei número 5.540, de 28 de novembro de U168.
alterado pelo Decreto-lei u.c 842, de
9 de setembro de 1969. e tendo em
vista o que consta do processo número 258. 7R3~71 do
Ministério
da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconheclmento ao curso de Bmgenharla Mecânica da Escola de Engenharia. da Universidade Federal .da Paraíba, com
sede na cidade de João Pessoa. Estado da Paraíba.

Art. 2. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcacáo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 11 de julho de 1973:
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
0

EM:ÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 72.452 JULHO DE 1973

DE

11

I1I<;

Concede reconhecimento à .F'aculda!1e
de Filosofia, Ciências e Letras de
palmas, mantida pelo Centro Pastoral, Educacional e
Aseistencuu
"Dom Carlos". com sede na cidade
de Palmas, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere
o
artigo 81, item lII, da Constituíçâo.
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.c 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n.c 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do processo numero 261.224-71
do
Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Palmas, com os cursos de
.Ftlosofíe.: Pedagogia. com as habilitações de Administração Escalar 1.9

e 2.9 graus. Orientação Educacional.
Ensino das Disciplinas e Práticas dos.
Cursos Normais; História e Letras,
mantida pelo Centro Pastara I, Educacional e Assistência "Dom Carlos".
com sede na cidade de Palmas, Es ~
tado do Paraná.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da'
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 72.453 ~
JULHO DE 1973

DE

11

DE

Declara de utilidade pública as ins!ituições que menciona.

o Presidente da República, no uso
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 81, item j.i.L, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 São declaradas de utilidade pública nos termos do artigo .1.9,
da Lei n.v 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.9, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
Proc. MJ-25.109-72
Asilo de
Mendicidade Dom Bosco, com sede
em Santa Cruz das Palmeiras, Estado
de São Paulo;
Proc. MJ-58.115-72 - Asilo
dos
Velhos Desamparados de Castelo, cem
sede em Castelo, Estado do Espírito
Santo;
Proc. MJ-5.910-70
Assistência
Social Dárta Barreto, com sede em
Boquím, Estado de Sergipe;
Proc , MJ-17.014-72 ~ Associacâc
Educacional Caxiense. com sede em
Caxias, Estado do Maranhão;
Proc . MJ -59.345-72 - Associação
Promotora de Instrução e Trabalho
para Cegos, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo;
Proc. MJ -51.433-71 - Centro Espírita Discípulos de Jesus. com sede
em Penápolis, Estado de São Paulo;
Proc. MJ-35.587-7ü Fundação
Casa da Esperança, com sede em Botucatu, Estado de São Paulo;
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Proc , MJ-34.759-71 - Hospital São
Vicente de Paulo. com sede em Araçuaí, Estado de Minas Gerais;
Proc , MJ-60.100-64 Irmandade
de Nossa Senhora do Patrccirrío Santa Casa de Misericórdia. com sede em Campanha, Estado de Minas
Gerais;
Prcc , MJ-38.617-71
- Irmandade
do Senhor Bom Jesus dos Passos da
Santa Casa de Misericórdia de Br'agança Paulista, com sede em Bragança Paulista, Estado de São Paulo;
Proc , MJ-37.407-70 Lar Escola
Nossa Senhora do Calvário, com sede
em Campinas, Estado de São Paulo;
Proc. MJ-25.621-72 - Lar Infantil Allan Kardec (Liak) com sede em
Cíanorte, Estado do Paraná;
Proc. MJ-2.154-73 - Obra do Berço, com sede no Rio de ..Janeiro, Estado da Guanabara;
Proc MJ-193-71 - Santa Casa de
Misericórdia de Castelo, com sede em
Castelo Estado do Espírito Santo;
Proc. MJ-37.039-71

Sociedade

Míssíonáríos de Nossa Senhora Con-

soladora, com sede em São Paulo, Es-

tado de São Paulo;
Proc. MJ-60.538-72
Sociedade
Quixadaense de Proteção e Assrstência à Maternidade e à Infâncla, com
sede em Quixadá. Estado do Ceará;
Art. 2.9 São declaradas de utilidade pública, nos termos do arttgo 2 9.
"in fine", da Lei n.c 91, de Q;H de
agosto de 1935, combinado com o artigo L.", "in fine". do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.c 50.517, de 2
de. maio de 1961, as seguintes inati-

tuíções:

Proc. MJ-58.572-71 - Associação
Beneficente e Educacional de 1858,
com sede em Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul;
Proc , MJ -6. 7ü5-73 - Clube Avícola Frei Gaspar, com sede no Rio de
Janeiro, Estado da Guanabara:
Art. 3.9 Este Decreto~ntl'ar;t em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 11 de
julho de 1973;
152.° da Independência e 85.'? da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.9 72.454 JULHO DE 1973

DE 11 'DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o Presidente da República, DO uso
da atribuição que lhe confere artigo
81, item IIl, da Constituição, decreta:
Art. 1.9 são declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 1.;1 da
Lei n.9 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 15' do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961. as
seguintes instituições:
Proc , MJ-12.563-72 - Associacâo
de Educação e Promoção Social "da
Paróquia do Senhor Bom .rcsus dos
Milagres, com sede em Salvador, Estado da Bahia.
Proc , MJ-16.003-54 Associação
Feminina de Marília, "Maternidade e
Gota de Leite", com sede em Marília,
Estado de São Paulo.
Proc. MJ-55.259-72 Associação
de Desenvolvimento Social de União
da Vitória, com sede em Urúâo da
Vitória, Estado do Paraná.
Proc , MJ-34.247-72 - Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Campinas - APAE, com sede em
Campinas, Estado de São Paulo.
Proo , MJ-24.280-72 - Cáritaa Dlocesana de Caravelas, com sede em
Caravelas, Estado da Bahia.
Proc. MJ-17.221-72 - Centro
de
Assistência Social Nossa Senhora da
Assunção - CENA, com sede em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro.
Proc. MJ-63.851-70 - Colégio "Bom
Jesus", com sede em Joinvüle, Estado
de Santa Catarina.

°

Proc. MJ-7.522-72 -

Centro Espl-

ríta Casa de Thiago, com sede em Ni-

terói, ürstado do Rio de Janeiro.
Proc , MJ-24.149-72 - Comunidade
Evangélica de Lajeado. com sede em
Lajeado, Estado do Rio Grande do
Sul.
Prac.
MJ-58.403-72, Casa da
Criança, com sede em Campanha, Estado de Minas Gerais.
Proc. MJ-18.934-71
Sociedade
São Vicente de Paulo, com sede em
Cataguases, Estado de Minas Gerais.
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Proc , MJ-13.241-72 - Escola Prevocacíonal de Caícó, com sede em
Caícó, Estado do
Rio
Grande do
Norte.
Proc. MJ-33.476-72 - Escola Apucaranaense de Recuperação da Cr1ança Excepcional
E.A.R.C.E.,
com sede em Apucarana, Estado do
Paraná
Proc. MJ-60.796-72 - Escola Intermediária "Cora Faria Duarte". com
sede em Além Paraíba, Estado de Minas Gerais.
Proc. MJ-4.200-71 - Educandário
Nossa Senhora do Rosário, com sede
em Inhumas, Estado de Goiás.
Proc. MJ-56.966-72
Fundação
Abrigo do Cristo Redentor, com sede
no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Proc. MJ-27.560-65 - Fundação do
Hospital São José de Botelhos, com
sede em Botelhos, Estado de Minas
Gerais.
Proc. MJ -2.704-72 - Irmandade ua
Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara D'Oeste. com sede em
Santa Bárbara D'Oeste, Estado de
São Paulo.
Proc. MJ-62.007-71 - Instituto Padre Pastoríno, com sede em Rio dos
Cedros, Estado de Santa Catarina.
Proc. MJ-37.726-71 - Instituto de
Psicologia Clínica - (IPC), com sede em: Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
FrQC. MJ-52.022-72
Instituto
Educacional Dom Bosco (IEDB), com
sede em Santa Rosa, Estado do Rio
Grande do Sul.
Proc , MJ-50.063-72
Instituto
-Jcínvillense de Educação e Assistência, com sede em .Ioínvílle, Estado
de Santa Catarina.
Prac. MJ-27.284-70 - Liceu Salesiano Leão XIII, com sede em Rio
Grande, Estado do
Rio Grande do
Sul.
Proc. MJ-26.545-72 - LAREIRA Instituição a Serviço da Família, com
sede em São Paulo, Estado de São
Paulo.
Proc , MJ-4.524-71
Sociedade
Ginásio Dom Vital, com sede em Maceió, Estado de Alagoas.
Proc . MJ-17.680-72
- Sociedade
Pestalozzi de São João Nepomuceno,
com sede em São João Nepomuceno,
Estado de Minas Gerais

Proc. MJ-830-72 - Sociedade Hospital e Maternidade "Santo Antônio",
com sede em Guaramírím, Estado de
santa Catarina.
Proc. MJ~5.845-67
Sociedade
Evangélica de Asilos, com sede em
'I'aquarí, Estado do Rio Grande
do
Sul.
Art. 2.9 São declaradas de utilidade públíoa, nos termos do artigo 2.9,
"in fine" da Lei n.c 91, de 28 de
agosto de 1935, combinado com o artigo
"in fine", do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.? 50.517, de
2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Prcc.
MJ-33.952-72
Colégio
"Campos Sanes", com sede em São
Paulo, Estado de Bâo Paulo.
Proe , MJ-63.614-72
- Fundação
Cultural Dr. Pedro Leopoldo,
com
sede em Pedro Leopoldo, Estado de
Minas Gerais.
PrO<): MJ-28.801-71
Fundação
Universitária de Críclúma - FUCRI,
com sede em Criciúma, Estado de
Santa Catarina.
Art. 3.9 Este Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1973;'
152.9 da Independência e 85.9 da.
República.

V"

EMÍLIO G

MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 72.455 JULHO DE 1973

DE

11 DE

Dispõe sobre a reintegração de servidor do Ministério da Agricultura,
atingido pelo Decreto n° 62. 234, ae
7 de fevereiro de 1968, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atríbuíçeõs que lhe confere o artigo 81, item III, da Consttnríção, e
tendo em vista decisão do Tribunal
Federal de Recursos, decreta:
Art. 10 Fica restabelecido, no Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Agricultura, o cargo
de Classificador de Produtos Animais
e Vegetais, P.6D2.12.A, antes ocupado
pelo servidor Amauri Araújo de Castro, resultante do
enquadramento
provisório, aprovado pela extinta Comissão de
Classificação de Cargos,

ATOS
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'pela Resolução Especial n.v 174, de 30
de agosto de 1963, publicada no Diário Oficial de 6 de setembro do mesmo ano em decorrência do parágrafo único do artigo 23 da Lei número
4.069 de 11 de junho de 1962, e nele
.reintegrado, de acordo com os artigos
·58 e 59, da Lei n.v 1.711, de 28 de ç>u~
tubro de 1952, por força do estatuído
no Acordão do Tribunal Federal de
Recursos.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroa.gíndo a 1 de março de 1968 os efeitos da reintegração de que se trata,
revogadas as disposições em contrâ"rio.
Brasília, 11 de julho de 1973;
.152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO N° 72.456 JULHO DE 1973

DE

11 DE

.Autcriza o funcionamento do Curso
de Ciências Contábeis da Faculdade de Ciências Contábeis, Econômicas e de Administração, mantida
pela Fundação Educacional do Alto
Vale do Rio do Peixe, com sede na
Cidade de Videira, Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República, usando
. das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo GM-BSB
n- 004000-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do Curso de Ciências Contá- beis, da Faculdade de Ciências Contá"beís, Econômicos e de Administração,
mantida pela Fundação Educacional
da Alto Vale do Rio do Peixe, com
sede na Cidade de Videira, Estado de
"Santa Catarina.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 11 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
- República.
o

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

~3

DECRETO N.9 72.457
JULHO DE 1973

DE

11

DE

Concede reconhecimento à Facuuiaâe
de Medicina de Taubaté, mantida
pela Irmandade de Misericórdia de
Taubaté, com sede na cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, 'ia Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o que consta. dos
processos ns , 219.382-72 e 270 603~72
do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
o

Art. 1.9 E' concedido reconhecimento à Faculdade de Medícína de
Taubaté. mantida pela Irmandade de
Míserícórdía de Taubaté, com sede na
cidade de Ta.ubaté, Estado de
São
Paulo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de julho de 1973;
152.9 da Independência e 85,9 da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N. Q 72

.458 1973

DE 11 DE

JULHO DE

Autoriza o funcionamento da Facul..
dade Regional do Nordeste, mantida
pela Fundação
Universidade Re ..
çiotuü do Nordeste, com sede 11a
cidade de Campina Grande. Estado
da Paraíba.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968 alterado nele Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do processo n.v 235.193-nJ do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Regional do
Nordeste, mantida
pela
Fundação
Universidade Regional do Nordeste,
com sede na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba.
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Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 11 de julho de
1973;
152,9 da Independência e 85.Q da
República
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N ,9 72.459 JULHO DE 1973

DE

11

Dl'!:

Autoriza o tunoumamento do curso

de Estudos Sociais (duração plena).
habilitação de Educação Moral
e
Cívica, na Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras "Nossa Senhora.
do Patrocínio", mantida pela Sociedade de Educação "Nossa Senhora
do Patrocínio", com sede na cidade
de ttu, Estado de São Paulo.

tigo 81. item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de

Brasília, 11 de julho de J973;
da Independência e 85.9 da,
República.
152.9

O Presidente da República, usando

EMÍLIO G.

das atribuições aue lhe confere o arDECRETO

N.o

'7'2.460 -

196~.

alterad-, pelo Decreto-lei n.v f:42. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do processo GMBSB 004.012-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1:-> Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais
(duração plena), habilitação de Educação Moral e Crvíca, na Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Nossa Senhora do Patrocínio". mantida
pela Sociedade de Educação "Nossa
Senhora do Patrocínio", com sede na.
cidade de Itu, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re-·
vogadas as disposições em contrário.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DE 11 DE JULHO DE

1973

Decreta luto oficial por tree dias em todo o território nacional
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo .81.. item IH, da Const.íturção, combinado com os artigos 36, pará.
grafo umco e 8,Q do Decreto ns 70.274, de 9 de março de 1972, e,
Considerando que o Senador Filinto Müller, que hoje faleceu em trá,
glcc acidente aéreo, é o Presidente do Senado Federal e do Congresso,
Nacional, tendo.se desôaeado como brilhante parlamentar; e
Considerando que em sua assinalada carreira política, prestou relevantes serviços à Pata-ia, durante meio século; decreta:
Art. 1° ~ declarado luto ortcrar, era todo o Pais, por três dias, em.
sinal de pesar oeto tatecímento do Senador Filinto Müller.
Art. 2° Serão prestac as ao extinto honras militares, correndo os tunerais a expensas 'da N açào.
Art. 3.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de julho de 1973; 152° da Independência e 85° da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
DECRETO N" '/'4 4fil -

DE

12

DE JULHO DE

1973

Cria funções çratiticaaoe no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha.
e da outras providé';1[:í!lS.

o Presidente da Repubut-a, usando da atrfbuíção que lhe confere o
artigo al , item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo H, da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de rseu, decreta:
Art. 1" Picam criadas nu Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Mat inha, as funções gratificadas constantes do anexo,
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previstas no Regimento Interno para a Imprensa Naval aprovado pela
Portaria Ministerial n- 976, de 30 de outubro de 1972.
'
Art. 2" A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
créditos orçamentarros propnos do Ministério da Marinha.
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárío ,

Brasília, 12 de julho de 1973; 152.° da Independência e 85." da

República.

EMÍLIO G. MÉDIC:

Adalberto de Barros fo. unes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 13-7-73.

DECRETO N."

72

.462 1973

DE

12

DE

JULHO DE

Cria funções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério da Marinha e dâ outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o artigo 11. da Lei numero 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1.0 Ficam criadas, no Quadro de
Pessoal Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, as seguintes
funções gratificadas, previstas no Regimento Interno da Diretoria de Assistência Social da Marinha:
1 - Secretário, símbolo 9-F
1 - Encarregado
símbolo 5-F

da

Secretaria,

1 - Encarregado da Seção de Pessoal Civil. símbolo 5-F

1 - Assessor Técnico do Departamento de Planejamento, Estudos e
Pesquisas, símbolo 3-F
3 - Assessores Técnicos do Departamento de Serviço Social, símbolo 3-F
1 - Assessor 'I'ecmco do Departamenta de Serviço Social, símbolo 4- F

1 - Assessor Técnico do Departamento de Intendência, símbolo 3-F.
Art. 2.° A despesa com a execução
deste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios do Minístérto da Marinha.

ArL 3." Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1973;
152.°. da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N°

72

.463 1973

DE

13

DE

JULHO DE

Publica os índices de atualização monetâria dos sauuios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n° 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras provz-

âênciae,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição e tendo
em vista o disposto no § 2° do Artigo
1° da Lei n- 5.451, de 12 de junho de
1968, decreta:
Art. 1" Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 2" do Artig-o 1° da LeI número 5.451, de 12 de junho de 1968, Berâo utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salartos dos meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da Jus-
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tiça, cuja -vigência termine no mês de
julho de 1973.

Mês

Coeficiente

Julho de 1971
Agosto de 1971
Setembro de 1971 •.....
Outubro <le 1971

1,36
1,34
1.32
1,30

Novembro de 1971

1,29

Dezembro de 1971
Janeiro de 1972
Fevereiro de 1972
Março de 1972
Abril de 1972
Maio de 1972
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972 •••...••
Novembro de 1972 •..•.
Dezembro de 1972
Janeiro de 1973
Fevereiro de 1973
Março de 1973
Abril de 1973
Maio de 1973
Junho de 1973

1,27
1,25
1,22
1,20
1.18
1,17
1,16
1,15
1,13
1,12
1,10
1,09
1.07
1,07
1,05
1,05
1.04
1,03
1,02

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Árt, 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 13 de julho de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N°

72.464 1973

DE

13

DE

JULHO DE

TOrna sem efeito
redistribuiçtio de
cargos, com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do ll!inistério da Educação e Cultura.

O Presidente da República, usando
rias atribuições que lhe confere ç artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n? 2.785, de 1973, do DeparJ;amente Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 10 Fica sem efeito a redtstrtbuição de um cargo de Redator, có-

digo EC-305.21.B, com a respectíva
ocupante Maria Augusta de Catuargos Rocha do Quadro de Pessoal do
Ministérío das Relações
Extertores
para o do Ministério da Educação e
Cultura', efetuada pelo Decreto número 72.211, de 11 de maio de 1973 lJUblícado no Diário Oficial de 14 seguinte.
Art. 20 Os efeitos deste Decreto retroagem a 14 de maio de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152.0 da Independência e .35.' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 72.465 JULHO DE 1973

DE 13 DE:

Altera o Decreto n Q 64.680, de 11 de
1unho de 1969, que retificou ;) eequadramento dos cargos, funções e
empregos do Ministério da Fazenaa e dá outras providências.

O Presidente da República, usar.do
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constltutçâc, e
tendo em vista o que consta do Prccesso n" 6.138, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil decreta:
Art. 1'" Fica sem efeito a mcrusao
na tabela nominal anexa ao Decreto
n" 64.680, de 11 de junho de 1$159 na
série de classes de Coletor, código ..
AF-306.16.B, sob o número 303 do
cargo ocupado por Moacir José Ferreira, prevalecendo o enquadramento
no cargo do nível 17-C da mesma
Série de classes. conforme constou do
Decreto nv 56.386, de 10 de junho de
1965, publicado no Suplemento do
Diário Oficial de 18 subseqüente
Art. 20 Na mesma tabela de oue
trata o artigo 10 deste Decreto, fia série de classes de Coletor, CÓdIgO ,.
AF-306 .17 . C, Os cargos relacionados
sob os números 187 e 249 passam a
ser ocupados por Moacir José Ferreira e Marcelo Massari Júnior, respectivamente.
Art. 30 Em consequêncía das correções de que trata este Decreto ncam alterados os quantitativos
da

ATOS

tabela numérica anexa ao Decreto n"
64.680,· de 11 de junho de 1969.
Art. 4<;1 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 72.466 JULHO DE 1973

DE 13 DE:

Concede

autorização à Empresa
S. A., de nacionalidade panamenha, para operai no
mar territorial do Brasil, com a
embarcação
especializada ";JEM159" de bandeira panamenha, 110S
serviços que especifica.

SEPANAMA

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e o Deereto ne 63.164, de 26 de agosto de
1968, decreta:
Art. 1<;1 E' concedida autorízaçâo a
Empresa SEPANAMA S.A., J.t.: ne
cionaUdade panamenha, para operar
no mar territorial do Brasil, nxado
pelo Decreto-lei n.c 1. 098, de 25 de
março de 1970, com a embarcação especializada "GEM-159". de banneíra
panamenha, a serviço da firma Bahia Construtora S. A., medíance o
contrato entre as mesmas celebrado
para a construção do Emissário Submarino de Esgotos de Ipanerna. no
Estado da Guanabara.
Art. 2<:> A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
dois anos, prorrogável mediante novo
Decreto, sem prejuízo de sua caducidade em qualquer tempo, se ocorrer
a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das obrigações respectivas, na forma de lei ou do Contrato.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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DECRETO N° 72.467 JULHO DE 1973

DE

13 DE:

Concede autorização à
Companhia
M. S. DrilZing S.A., para operar
no mar territorial do Brasil, fixado
pelo Decreto-lei n° 1. 098, de 25 de
março de 1970, a emõarcaçoo de
perfuração "Zephir lI", de nacif}naiuiaâe dinamarquesa, e as embarcações de reboque e apoio ...
"Dearborn-4S", de nacíonati iade
panamenha, "Cimarrcti" e "Rourtdtobte", ambas
de
nacunuüiâ .lde
norte-americana, nos serviços Que:
especifica,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o nr-o
tigo 81. item III, da Constituíçáo. de
acordo com o Decreto n'' 63.164: de
26 de agosto de 1968, e tendo em lista
o que consta do processo nv 602.880
de 1973. do Ministério das Minas t"
Energia, decreta:

Art. }Q E' concedida autorização à
companhia panamenha M. S. 01'11..
ling S. A. para operar no mar terríteria] do Brasil, fixado pelo Decretelei n" 1.098. de 25 de março de 1970,
a embarcação de perfuração "Zepnir
H", bem como as embarcações de reboque e apoio "Dearborn-48", -ctmarron" e "Roundtable", a serviço
da Petróleo Brasileiro S. A.
. ...
PETRDBRAS, mediante contrato entre as mesmas celebrado, na perfuração de poços na plataforma conttnen-.
0.1.

Art. 21' A autorização de que trata
este Decreto compreende os fins mencionados no artigo 1°, e vigorará pelo
prazo de 3 (três) anos, prorrogável
mediante novo Decreto, sem prejuízo
de sua caducidade em qualquer tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas na forma da
Lei ou do Contrato.
Art. 39 Este Decreto entrará 2IT, vtgor na data de sua publicação. vevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
Repúbl1ca.
EMíLIO G. MtDICI

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnto1
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DECRETO N° 72.468 -

DE

13

DO

PODER

DE

EXECUTIVO

DECRETO NQ 72.469 -

Concede -aermíesõo, em caráter permanente, a Ford do Brasil S. A.,
para funcionar aos domingos e nos

dias feriados civis e retunosos em

seus estabelecimentos fabris de lpircnec. Sâo Bernardo do
Campú,
OSaSCD e Taubaté.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlso 81, item lII, da Constituição. e
tendo em vista o disposto no artigo
7°, § 2°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 27.048, de 12 de asesto de 1949, decreta:

Art. I\> Fica autorizada, em carater permanente, a funcionar aos 00mingos e nos dias feriados civis 03 religiosos, observadas as dispostções le-

gais vigentes, sobretudo as de prcteção ao trabalho, a Ford do Brasu S.
A., com sede no Estado de São Paulo, nos setores de estamparia e montagem, nos seus estabelecimentos fabris do Município de São Bernardo
do Campo e Iptranga na cidade de
São Paulo, e nos demais setores, relacionados com a produção, nos srtuados nos Municípios de Osasco e Taubate.

Art. 2" A empresa, na conrorrrausde dos atos expedidos pelo Mimstério do Trabalho e Previdência Social.
fica obrigada a estabelecer escala de
revezamento, assegurando o repouso
semanal dos trabalhadores e, pelo menos, uma vez, de sete em sete semanas, em dia coincidente com o domingo.
Art _ 3° Dentro de trinta días, apos
ter instituído o regime de trabalho
ininterrupto em seus estabelecimentos
fabris, a empresa comprovará perantea Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência
Social por intermédio da Delega-Ia
Regional do Trabalho, no Estado . de
São Paulo, ter atendido às razões de
interesse público e social em que se
fundamentou para obter a autot-ízação concedida neste decreto.
Art. 4" Este Decreto entrará em ....igor na data de sua publicação, revogados o Decreto nv 72.183, de I' de
maio de 1973 e demais díspostções Em
contrário.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152.° da Independência e g5.~ da
República.
EMíLIO G"

MÉDICI

Júlio Barata

UE 13

OS

JULHO DE 197~

JULHO DE 1973

Concede permissão. em caráter -per-manente, à empresa Set-Pú 'f "::J,turtzação S. A" com seile no ntv de
Janeiro, no Estado da Guanu1y,ra,
para funcionar no seu' estaoeu cimenta fabril, Situado em Jocarciaçua, no referido Estado, aos dO"liangos e nos dias feriados CiV1S e -ezz-

qtosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81. item IH, da Constituiçac e
tendo em vista o disposto no 'Mt.lg0
7°, § 2°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 27.048, de 12 de azosto de 1949, decreta:
Art. Iv Fica autorizada. em cale ter
permanente, a funcionar aos dormngos e nos dias feriados civis e reltgrasas, observadas as dísposíçóes 1~F:alS
vigentes, sobretudo as de proteça. ao
trabalho, a empresa Set-Fil 'I'exturtzaçâo S. A .. com sede no Rio ~1F' laneíro. no Estado da Guanabara, em
seu estabelecimento fabril, '10 setor
de texturtzação. localizada em Jacarepaguâ, naquele Estado,
Art. 2" A empresa, na contorrrmude dos atos expedidos pelo Mlnísérlo
do Trabalho e Previdência Sacia! fH."a;
obrigada a estabelecer escala de revezamento, assegurando o repouso semanal dos trabalhadores e. pelo !tlenos, no prazo máximo de sete seroanas, num domingo.
Art. 3 Q Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 13 de julho de 1973;
152." da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 72.470
JULHO DE 1973

DE

13

DE

Autoriza contratação de operaçáú externa e dá outras providências

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c urti-

ATOS

go 81. item lII, da Constituição. decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda autorizado a contratar operação
de crédito externa no valor de até
DM 30.000.000,00 (trinta' milhões de
marcos alemães), entre a República
Federativa do Brasil e a firma Bíemens A. G. Bereich
Medízímsche
Technik ~ sucessora da Síemens Retntger Werner A. G. Eflangen
Alemanha Ocidental, para aquisição
de material médico-hospitalar, destínado ao Ministério da Saúde, podendo ratificar e alterar contratações
anteriores no montante de DM
45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de marcos alemães) já firmadas com aqueles fornecedores.
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152." da Independência e 85." da
saepúbüca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário Lemos

'DECRETO NQ 72.471

DE

49

DO .rODER EXECUTIVO

13 DE

JULHO DE 1973

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Ditusora de Amparo
t.tâa.., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
na cidade de Amparo, Estado de
_São Paulo.

O Presidente da República, usanao
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o arttgo 8", inciso XV. letra "a", da Constituição nos termos dos artigos 5°. da
Lei nv 5.785, de 23 de junho de :;'972,
e 11. item H, do Decreto n" 71.136, oe
23 de setembro de 1972, e tendo em
vista o que consta do Processo lvIC
n. Q 3.274-73, decreta:
Art. 1Q Fica declaraaa perempta t\
concessão outorgada pelo Decreto número 38.084, de 12 de outubro de 1955,
à Rádio Difusora de Amparo Ltda.,
para' executar na cidade de Amparo,
Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,

Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 13 de julho de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MtDICI
Hygino C. Corsetti

DECRETO

N\' 72.47·2
DE
JULHO DE 1973

1;~

DL

Declara perempta a concessão OUUIIgada à Rádio Eldorado Ltda., para
executar serviço de
raasoauvsao
sonora em onda tropical. na cioaoe
de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artfgo 81, item IH, combinado com a nttigo 8". item XV, letra "a". da Constttuíção nos termos dos artigos 6'·. da
Lei n'' 5.785, de 23 de junho de 1972 e
11, inciso lI, do Decreto n- 71.136.
de 23 de setembro de 1972, e tendo
em vista o que consta do Processo Me
n.c 4.212-73, decreta:
Art. 1" Fica declarada perempta ao
concessão outorgada pelo Decreto nÍ1mero 38.069. de 12 de outubro de
1955, à Rádio Eldorado Ltda .. pa-a
executar na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
Art. 2 9 Este Decreto entrará em vigar na data de sua: publicação. revogadas as disposições em contrârrc.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152." da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Coreetti

DECRETO N9 72.473 JULHO DE 1973

DE

13 D/.

Declara perempta a concessão ourorgada à Rádio Bragança Ltdà ", para
executar serviço de radiodifu~tlo 1'(;1nora em onda tropical, na culoâe
de Bragança Paulista,
Estado de
Sâo Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o «rugo 81. Item lII, combinado com o ar...
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tígo 8.°, inciso XV, letra "a", da
Constituição nos termos dos artigos
fi.", da Lei n" 5.785, de 23 de junho
de 1972, e 11, item rt, do
Decreto
nv 71.136 de 23 de setembro de llJ74.

e tendo 'em vista o que consta

Processo

Me nv 3.272-73, decreta:

do

Art. 1° Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decrete número 40.252, de 31 de outubro de 195&,

a Rádio Bragança t.tõe.., para executar na cidade de Bragança Paulista. Estado de São Paulo, serviço Clt!

radiodifusão sonora em onda troptcaf .
Art. 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. MtDICI

Hygmo C. corsetu

DECRETO N° 72.474
JULHO DE 1973

DE

13

Dl!.

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Cultura de Monte AI·
to Ltda., para executar eennco de
riuuoaitvsõo sonora em onáa 'tropical, na cidade de Jaboticabat, Estado de São Paulo.
o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artrgo 81, item IH, combinado com o artrgo 8'1, inciso XV, letra "a". da
Constituição nos termos dos artigos
6.1,', da Lei n.v 5.785, de 23 de junno
de 1972, e 11, item H, do Decreto numero 71.136, de 23 de setembro de
1972, e tendo em vista o que corista
do Processo MG n.c 3.273-73, decreta:
Art. 19 FiCa0 declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto nv
: 5,754, de 7 de janeiro de 1955, i Rá(I to Cultura de Monte Alto t.toe.., pa-a executar na cidade de Jabotdcabal,
Estado de São Paulo, serviço de iadiodífusâo sonora em onda tropical.
Art. 20 Este Decreto entrará em vlver na data de sua publicação, revos-acas as disposições em contrànc.
Brasília, 13 de julho de 1973;
1.32.0 da Independência e 85. 0 da

Repúblíca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

Hyg!no C. corsetu

DECRETO !.J"9 72.475 -

DE 16 DE

JULRQ DE 1973

Autoriza. a contratacào de empréstimo
externo e dá outras proVidências

O Presidente da .aopublíca, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nas Leis no 1. 518~
de 24 de dezembro de 1951, e nc 4.457.
de 6 de novembro de 1964, e no Decreto-Lei nc 1.095, de 20 de março de
1970, decreta:
Art. 19 Fica o Mín.stro da Fazen-.
da autorizado a-negociaa e a contratar, em nome da tjníào Federal, empréstimo em moeda eetrangeíra, até omontante de U3$ 54 l}{IO,OOU,OO temquenca e quatro milhões de dotares
norte-americanos) de principal, ou seu
equivalente em outras moedas, COm o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinado a rínanciar um projeto de
agroíndustrta que -é parte do Prcgrama "Corredores de Expcrtaçâo" e que
visa à implantação melhoramento e
expansão, nas regiões aerangrdas peloreferido Programa, de trrgcn uccs e
pequenas e médias empresas que tenham por objetivo a industríanzaçãc
de produtos agropastoris, podendo,
para tanto, inclusive, usar da prerrogativa de que trata o artigo 23, ú"" Lei
n" 1.628, de 20 de junho de 195~.
Al't. 29 Como Agente da União Federal, fica o Banco central do Brasil
autorizado a representá la em todos
os atos rcjacíonauos com a execução
do contrato de empréstimo que vier a
ser assinado, nos termos do artigo 19.
cabendo-lhe receber W recursos provenientes da mencionada operaçac de
crédito e encarregar-se aos serviços da.
correspondente divida.

Art. 39 O Banco Central do Brasil
executará o projeto de agroindústria,
de qUe trata o artigo 19, através do
Fundo Geral para a Ayricultura e Indústria <FUN AGRl) , criado pelo Decreto no 56.835, de 3 ce setembro de
1965. subconta Fundo Nacional de Refinanciamento Rural, à qual serão cre_
ditados os recursos rerendos no artdgo
anterior.

Aros DO

~ODER

Art. 4Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1973;
152.? da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉnICl

Antônio Delfim Netto

DECRETO

N°

72.476 -

JULHO

DF

16

DE

DE 1973

Altera o Decreto n° 72 .161, de 30 de
abril de 1973.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. decreta:
Art. 10 O artigo 3°, do Decreto número 72.161, de 30 de abril de 1973,

iOE0R.EI10 N'? 72.477 -

passa. a vigorar com a seguinte reda-

ção:
"Art. 3° Serão convidados a
participar plenamente dos trabalhos da Unidade de Negociação representantes da Confederação Nacional da Indústria, da
Confederação Nacional da Agricultura
e da Confederação Nacional do
Comércio.
Parágrafo único. A unidade de
Negociação poderá solicitar a cooperação de outros órgãos dos setores público e privado."
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçãe, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DE

16

DE JUl-Ho DE

Promulga os Atos da União postal

o

51

EXECUTIVO

1973

uraoereos,

1969

Presidente da República,

Havendo sido aprovados, pelo Decreto Legislativo nc 88, de 27 de
novembro de 1971, os seguintes Atos da União Postal Universal, concluídos
em Tóquio, a 14 de novembro de 1969:
b)

Convenção Postal Universal e Protocolo Final;
Protocolo Adícíonal à Constituição da União Postal Universal; e

c)

Acordo relativo às Encomendas eostaís.

a)

Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n" 84, de 5 de
dezembro de 1972, o Regulamento Geral da Ull'lião Postal Universal, igualmente concluído em Tóquio, a 14 de novembro de 1969;
E havendo os respectivos Instrumentos de íR.atilficação sido depositados
pelo Brasil em Berna, a 19 de janeiro de 1972 e 21 de fevereiro de 1973;
Decreta que os atos internacionais em pauta, aJI)enS05 por tradução ao
presente Decreto, sejam executados e cumpridos tão ínteíeaanente quanto
neles se contém.
.
Brasília, 16 de julho de 1973; 1529 da Jíndependênnia. € 859 da
República.
~o G. iMÉDICI

Mário Gibson

Barooea

o anexo relativo ao presente decreto foi publicado no 'D. O. de
30-8-73 (Suplemento).
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DECRETO N9 72.478 -

DE

16

DE

JULHO DE 1973

cargo, com a respectiva ocupante,
para o Quadro de Pessoal do Mi-

nistério das Relações Exteriores.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo nv 3 .436-73, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 10 Fica retificado o Decreto
n- 67.146, de 10 de setembro de 1970,
publicado no Diário Oficial
dê 11

seguinte. na parte relativa à redistribuição de um cargo de Ofíctarcde
Administração,
código AF-201.12-A,

com a respectiva ocupante, Lincaura
Leite Ribeiro, do Quadro único de

Pessoal da Universidade Federal de
Minas Gerais, para o Quadro de Pessoal - Parte permanente, do M'rústérto das Relações Exteriores, a fim
de considerar o cargo redístrrbutdc
como sendo o de Oficial de Adminíatração, código AF-201.16-C.

Art. 2° Os efeitos deste Decreto
retroagema11 de setembro de 1970.
Art. 31' Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
G. MÉDICI

M ária Gibson Barboza

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.479 JULHO DE 1973

do

Pessoal

Civil

(DASP), decreta:

Retifica decreto de redistribuição de

EMÍLIO

Administrativo

DE

17

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro de Pessual
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta ua Exposição de Motivos n'' 548, de 5 de
julho de 1973, do
Departamento

Art. 1° Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de EscreventeDatilógrafo, código AF-204.7.
do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Instituto de Prevídêncta e
Assistência dos Servidores do Estado,
de Lea Palmeira, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Ministério do Trabalho e Previdência Social. constante do Decreto
nv 72.296, de 25 de maio de! 973,
publicado no Diário Oficial de 28
seguinte.
Art. 21' Este Decreto entrara. em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 17 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N° 72.480 JULHO DE 1973

DE

17

DE

Declara sem efeito o Decreto numero
29.592, de 28 de maio de 1951.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 19fi7 e
tendo em vista o que consta no Processo DNPM - 3.928-48, decreta:
Art. tv Fica declarado sem efe-ito
o Decreto número vinte e nove mil
quinhentos e noventa e dois
.
(nv 29.592), de vinte e oito (28) de
maio de mil novecentos e cinqüenta
e um (1951), que concedeu à Companhia Minas da Passagem o ct.etto
de lavrar ouro e associados, no Distrito e Município de Mariana, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarto ,
Brasília, 17 de julho de 1973;
152.0 da Independência e 85.~ da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS DO· PODER EXECUTIVO

DECRETO N° 72 .481
JULHO DE

~

DE 17 DE

1973

Declara de utilidade pÚblica,
tora
fins de constituição de
servzdão
administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de
transmissão, no
Estado
de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU. da Constítuíçàc, e
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851,
de 16 de julho de 1954. e o que consta do Processo MME nv 702.774-73,
decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de uttlídade pública para üns de oonatítuíçâo de se/vidão administrativa, as
áreas de terra situadas na Iaixa de
30 (trinta) metros de largura, tenda
corno eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a subestação
Morro do Cipó e a futura subestação
Vila Albertina, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo,
cujo projeto e planta de situação
n- BX-D-10.294. foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de
Energia Elétrica e Concessões. do
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica. no Processo numero
MME 702.774-73.
Art. 29 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constituição de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
referida no artigo IQ.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de serviáãc
administrativa necessária em Iavor
da Companhia Paulista de Força e
Luz, para o fim indicado, li qual
compreende o direito atribuído II enl.,..
presa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares. bem
como suas possrvere alterações ou
reconstruções. sendo-lhe assegurado,
ainda,
acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.

°

§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus ümltarãc o
uso e goeo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão. abstendo-se, em
consequêucia,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer clantações de elevado porte.
§ 2° A Companhia
Paulista de
Força e Luz poderá promover, em
Juizo. as medidas necessárias à C"-lIl3tdtuíçâc da servidão
admímstratíva
de caráter urgente, utilizando o process-, judicial estabelecido no Decreto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei nv 2.786, de 21 de maio

de 1956.

Art. 4'" Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, levogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho' de 1973;
da Independência e 85." ela
República.

152.0

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

---

DECRETO N° 72. 482
JULHO

~

DE 17 DE

DE 1973

Declara de
utilidaàe pública, para
fins de constituição
de servidão
admímstratiua, faixa de terra destinada à passagem de
linha de
no
Estado de São
transmissão,
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no <1~ tigo
151, letra c do Código de .águas, regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo Ml\<IE 703.329-73, decreta:
Art. 1'? Ficam declaradas de utilfdade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
30 (trlntar metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão a
ser estabelecida entre a estrutura
45-3 da linha de transmissão Laranjeiras - Barretos e a subestaçác de
propriedade da Banderson do Brasil
Sociedade Anônima, no munícíplo de
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Bebedouro, Estado de São Paulo, oujo

projeto e planta de situação número
BX-D-l0.324, foram
aprovados por
ato do Diretor da Divisão de Energia

Elétrica e Concessões, do

Departa-

menta Nacional de Aguas e Energia
Elétrica, no Processo MME número
703.329-73.

Art. 2° Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a promover a constítuíçâo de servídâo
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de
transmissão
referida no artigo 10.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Companhia Paulista de Forca e
Luz, para o fim indicado, a qual compreende o
direito atribuído a empresa concessionária de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja' outra via ,pratiçável.
§ l Q Os proprietários das áreas de
terra atingidas' pelo ônus ltmitarào o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servidão" abstendo-se. em conseqüência,
da prática dentro das mesmas de
quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de .srguer construções ou fazer olantações de elevado porte.
§ 2Q A Companhia
Paulista de
Força e Luz poderá promover em
Juízo. as medidas necessárias a C(;I1Stituição da servidão admtntst.rattva
de caráter urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n« 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con trárío.
Brasília. 17 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Dais Leite Júnior

EXECUTIVO

DECRETO N° 72.483 JULHO DE 1973

DE

17

DE

Concede à Mineração, Indústria e
Comércio Baini t.iüá., o direito de
lavrar calcário
no
Municipio de
Vidal Ramos, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 23 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fic~ outorgada à Mineração, Indústria e Comércio Barní
Ltda. concessão para lavrar calcário
em terrenos devolutcs no lugar denominado Vargem Grande, Dístrmo e
Município de Vidal Ramos, Estado de
Santa Catarina. numa área de doze
hectares e cinqüenta e oito are5 ....
(12,58 ha) , delimitada por um pollgano irregular, que tem um vérúice a
mil e dezoito metros e noventa centímetros (1. 018,90m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus vinte
e três minutos sudoeste (56° 23' S\rV) ,
do canto sudeste (SE), da ponte sobre sobre o Ribeirão do Ouro, na Estrada Estadual Vidal Ramos - Brusque e os lados a partir desse vérttce,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cem metros (100m) sul
(S); cem metros (100), oeste (W);
quarenta metros (40m). sul
(S);
trezentos e sessenta metros (360m),
oeste (W); setenta metros
(70m),
norte (N); sessenta metros (6Um),
oeste (W); cento e vinte metros
(120m), norte (N); cento e dez, metros (110m), leste (E); setenta metros (70m), norte (N); noventa metros (90m), leste (E); setenta metros
(70m), norte (N); setenta
metros
(70m), leste (E); cinqüenta metros
(50m), norte (N); cinqüenta met-es
(SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm). sul (S); quarenta metros
(40m), leste (E); cinqüenta met.roa
(50m), sul (S); sessenta metros,
(60m), leste (E); quarenta metros
(40m), sul (S); quarenta metros
(40m), leste (E); cinqüenta metros.
(SOm). sul (8); vinte e seis metros
e sessenta centímetros (26,60m). leste (E); cinqüenta metros 150m). sul
(8); trinta e quatro metros e quarenta centímetros
(34.40m),
leste
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
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artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas
neste
Decreto.
parágrafo único. Esta
concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo
Decreto
n- 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução no 3, de 30 de abril
de 1965. da Comissão Nacíona! de
Energia Nuclear.
Art. 2 9 O concesslonárto fica
obrigado a recolher aOS cofres públicos os tributos devidos à união em
cumprimento do disposto no Decretolei nv 1. 038, de 21 de
outubro de
1969.

Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão rara
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66,
do Código de Mineração.
Art.4
As propriedades vízmhas
estão sujeitas às servidões de 5O~G e
subsolo para fins de lavra. na Iorma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(I

(DNPM -

803.605-68.)

Brasília. 17 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.484 JULHO DE 1973

DE

17

DE

COncede à Indústria Cerâmica Oxjord
Ltâa., o direito de lavrar argila no
Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República usando
da atcibuíção que lhe COnfere o artego 81, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227; de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-

ção) , alterado pelo Decreto-lei númcro 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Indúetrta
Cerâmica Oxford Ltda., concessão
para lavrar argila em
terrenos de
propriedade de carlos Weiss Sobrinho e Affonso wetsa. no lugar denominado Turvo, Distrito e Município
de Campo Alegre. Estado de Santa
Catarina, numa área de três ncctares e cinqüenta e sete ares (3,57 he i.
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a seiscentos e
sessenta metros (660m), no rumo verdadeiro de trinta e seis graus doze
minutos noroeste (36° 12' NW I, do
marco M - 19. situado no Rio Turvo
e os lados a partir desse vértice, OS
seguintes comprimentos e rumos ver.
dadeíros: vinte e cinco metros
(25m), sul (S); Quarenta e cinco metros (45m) , oeste (W); quarenta e
oito metros (48m) , sul (8); noventa
e cinco metros (95m). oeste ~W);
cinqüenta metros (50m), sul
(8):
cento e cinqüenta e cinco metros
(155m), oeste (W); cem metros
.
(100m), norte (N); cem metros
.
Clüüm), leste (E); dezenove
metros
(rsrm, norte (N); cinqüenta e cinco
metros (55m) leste (E); trinta e um
metros (31m), norte (N); cinqüenta
e nove metros (59m), leste (E); cinqüenta e cinco metros (55m), norte
(N); cento e dezesseis metros
.
(116m). leste (E); oitenta e dois metros (82m), sul (S); trinta e cm.:o
metros (35m). oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos .44 47
e suas alíneas, e 51, do Código de
Míneraçâo, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decr.eto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto num»ro 51.7-26. de 19 de fevereiro de 19f,3,
e da Resolução n'' 3. de 30 de abrãl
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art.
2° O concessionário fica
obrigado a recolher aos cofres públicos os tributos devidos à União em
cumprimento do disposto no Decretolei n" 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
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lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração,
Art. 4" As propriedades vizrr.has
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Regístrc dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção
Mineral. do
Ministério das Minas e Energia.
art., 6" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM - 801.866-68).
Brasília. 17 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N. ° 72.485 - DE 18 DE
JULHO DE 1973
Dispõe sobre o enquadramento de professores da Faculdade de Direito de
Sergipe e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itemlII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
4.°, da Lei. n.v 4.086, de 7 de julho de
1962, no artigo 57, § 2.°, da Lei número 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965,
e o que consta dos Processos números
3.283, 3.284. 3.737, 5.631 e 9.608, de
1967, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.° Ficam enquadrados, de
acordo com o artigo 57, § 2.°, da Lei
n." 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965,
na classe de Professor Adjunto,
.
EC. 502.22, Pedro Vieira de Mattos,
Joviniano Carvalho Neto, José Sílvérío
Leite Fontes, Baldumo Ramalho e
José Bonifácio Fortes Neto, da Faculdade de Direito de Sergipe, amparados
pelo artigo 4.°, da Lei n.s 4.086, de 7
de julho de 1962.
Parágrafo único. O enquadramento
de que trata este artigo vigora, para
todos os efeitos, a partir de 1.9 de janeiro de 1966, de acordo com o artigo 72, da Lei n.v 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965.

Art. 2.° Os cargos resultantes do
enquadramento a que se refere o artigo anterior passam a integrar, a partir de 28 de fevereiro de 1967, a Parte
Suplementar do Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura.
Art. 3.° Este decreto não homologa
situação que. em face de sindicância.
ou mquértto administrativo, venha a
se revelar ilegal ou contrária a normas administrativas em vigor.
Art. 4.° O Departamento do Pessoal
do Ministério da Educação e Cultura.
apostílará os títulos dos funcionários
abrangidos por este decreto, expedindo portarias declaratórias aos que não
os possuírem.
Art. 5.° A despesa com a execução
deste decreto correrá à conta dos créditos orçamentários próprios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 6.° Este decreto entrará em vigOT na data da. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílía, 18 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N" 72.486 - DE 18 DE
JULHO DE 1973
Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras
providências.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe
~nfet€ o
artigo 81, item IH, da Constituição
e tendo em vista o disposto no atti~
go 99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200. de
25 de fevereiro de 1967, e no artdgc
2" ~o Ato Complementar nv 52. de
maio de 1969, decreta:
Art. l° Ficam
redístríbuídos os
seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes,
na forma abaixo indicada:
I - Do Quadro Extinto - Parte
Especial (:E:~trada de Ferro Tocantins) - do Ministério dos Transportes para o Quadro de Pessoal _
Parte Permanente - do Ministério do
Trabalho e Previdência
Social um
cargo de Contador, código .... ~ ....
TC-302.20-A, ocupado por Vicente de
Paula Marçal, mantido
o
regime
jurídico e previdenciário do servtdcr ;
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II - do Quadro de
PessoalParte Suplementar _. do Mírusterio
dos Transportes para idênticos QU':ldro e Parte do Ministério do Trabalho e Previdência Social, um cargo
de Taífeíro-Mercante
(Cr$ 554,00),
ocupado por
Alyrio Francisco dos
Santos, oriundo do extinto Serviço àe
Navegação da Bacia do Prata, mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor;
IH - do Quadro de
pessoalParte Permanente - do Ministério
da Educação e Cultura para idênticos
Quadro e Parte do
Mínlstérro da
Saúde, um cargo de Oficial de
Administração, código AF-201.l~-E,
ocupado por Ricardo da Silva Pedreira;
IV - do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Mimstêrío
dos Transportes para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Marinha, um carso
de Desenhista, código p-IaOl. H-B,
ocupado por Ary de Azevedo, oriundo da extinta Companhia Nacional de
Navegação Costeira - AF, manttdo
o regime jurídico e previdenciário do
servidor;
V - do Quadro
de Pessoal Partes permanente e Especial .- do
Ministério da Agricultura
para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Instituto Erasiletru de
Desenvolvimento Florestal, mantido o
regime jurídico dos servidores:
1)

Da Parte Permanente

um cargo de Escriturário, códlgo AF-202.1ü-E, ocupado por Dante Pimentel Vasconcelos;
b) um cargo de Guarda,
código
GL-203.8-A, ocupado por João Baptista Mata.
a)

2)

Da

Parte Especial

Um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204. 7, ocupado por Vicente dos santos.
VI - do Quadro de
PessoatParte Permanente - do Mínistérío
da Agricultura, para idênticos Quadro e parte do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, um
cargo de Assistente de Organização
Rural, código P-201.15-A.
ocupado
por Leopoldo Dalmo Carneiro, !TI!3:ntido o regime jurídico do servidor;
VII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
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da Justiça para idênticos Quact=o e
Parte da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, um cargo
de Engenheiro, código TC-602.21.-A,
ocupado por Miguel Galdino de Andrade Filho. mantido o regime jurídico do servidor;
VIII - do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Mímstérto
dos Transportes para o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Fluminense:
a)
um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 8-E,
ocupado
por Ollraní Nunes e Silva;
b) um
cargo
de Escriturário,
código AF-202.8-A,
ocupado por
Schubert Ribeiro da
Silva, ambos
oriundos da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - AF)
mantido o regime jurídico e previâencíárío dos servidores;
IX - do Quadro de
Pessoa I. Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes para o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um
cargo de Escriturário, código
..
AF-202.8-A, ocupado POr Marta Lúcia Pereira de Lyra, oriundo do extinto Lloyd Brasileiro - PN, mantido o regime jurídico e previdenciário da servidora;
X - do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Minístérto dos
Transportes para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Exército, mantido ') regime jurídico e previdenciário dos servidores:
a)
um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.7-A, ocupado
por Antônio
Higino dos
Santos,
oriundo da extinta Companhia Nacional de Navegação Costeira - AF;
b) um
cargo de Técnico de
Mecanização,
código
AF-401. !A-A,
ocupado por Eny Campos Mayer,
oriundo do extinto Lloyd Brasücrro
-

PN-

c) um cargo de
Conterense de
Carga, código AF-2ü5.16, ocupado
por José Maynart Correa, ortunuc do
extinto Lloyd Brasileiro - PN.
XI - do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar --'- do Mírnst..eno
dos Transportes para o QuaaTü de
Pessoal do
Conselho
Nacional de
Pesquisas, nas Partes abaixo tnd'cadas, os seguintes cargos oriundos da
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extinta Companma Nacional de Navegação costeira - AF, marmao o
regime jurídico e previdenciário dos

servidores:

Parte Permanente
a)
dois cargos de Mestre, código
A-181.14-B.
ocupados
por
Aimír
Aguiar e Milton da Silva;
b)
um cargo de Mecânico de Máquinas, código A-1306.8-A,
ocupado

por Alfredo de Souza Gonçalves:
c) um cargo de Mecânico de Máquinas, código A-13ü6.9-B, ocupado
por América Galdino da Rocha;
d)

um cargo de Mecânico Opera-

dor, código A-I30l.a.A, ocupado por
Mário de Jesus Martins;
e)
um cargo de Escriturário, (:6digo AF-2ü2.8-A, ocupado por Laar
Fernandes de Sá;
f) dois cargos de Caldeireiro. ~ó
digo A-!701.8.A, ocupados por LYTio

de Souza Filho e Oswaldo de Jesus
Martins.
Parte Suplementar

Um cargo de Operador de Equipamento de Carga e Descarga, coatgo
CT-310.12. ocupado por Edir Corderrc
dos Santos;
XII - do Quadro de Pessoal -Parte Permanente - da
comissão
Nacional de Energia Nuclear para
idênticos Quadro e Parte do Mtntstérto das Minas e Energia:
aJ um cargo
de
Assistente de
Administração, código AF-602 .14. A,
ocupado por Vera Maria
Portugal
Paranhos . Cavalcante Motta;
bJ um cargo de pesquisador em
Geologia,
códiEfo
TC-1501.20.A,
ocupado por Mana doSocorw Florentino Coelho de Souza;
cr um cargo de Oficial de ôomtnístração, código AF-201.12. A, ocupado por Iracema Fábio de Castro;
d) um cargo de Motorista, código
CT-401.8-A, ocupado por Adeltr,-; de
Oliveira.
XIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brast-eira
de COrreios
e Telégrafos,
para o
Quadro de Pessoal - Parte Poemanente - do Ministério da Educação
e Cultura, um cargo
de Opera.der
Postal, código CT-2ü6. 6, ocupado por
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Débora de
Faria Couto. transformando-o, simultaneamente, em 'I'eleronísta, código CT-214.6;
XIV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Corretos e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios
e Telégrafos,
para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Justiça,
um cargo de Postalista. código
.
CT-2ü2.12-A, ocupado por
José ela
Mata Bastos, transformando-ov simultaneamente, em Oficial de Administração, código AF.201.12.A.
Art. 29 Fica retificado para E5Griturárío, código AF-2ü2.10.B, o cargo
ocupado
por Ivany Ferreira dos
Santos. redístríbuído do Quadro de
Pessoal - Parte Suplementar -- do
Ministério dos Transportes
para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do
Ministério Público Federal, com lotação no Estado do Espírito Santo, -onforme Decreto ns 70.023, de 21 de
janeiro de 1972, publicado no Diário
Oficial de 24 seguinte.
Art. 3° Fica. igualmente,
retificado para Almoxarife, código
.
AF-lü1.16.B, o cargo ocupado por
Wenceslau Baptista de Carvalho, redistribuído do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do
Mímsterto
da Aeronáutica para iguais Quad7'o e
Parte do Ministério da Marinha, conforme Decreto n''
71.662, de '1 de
janeiro de 1973, publicado no õiorio
Oficial de 5 seguinte.
Art. 4.º O disposto neste decreto
não homologa situação que ,em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão
de enquadramento, venha a Ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 5° Os ocupantes dos cargos
ora redístr íbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os
orçamentos daqueles pará onde foram Os cargos movimentados consignem os recursos necessários ao pagamento das despesas
resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 6° Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados DO
artigo 19 serão enviados. no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste decreto, aos órgãos de
pessoal dos Ministérios e Autarquias
respectivos.
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Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogada-s as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1973;
152. 0 da Independência' e 85.... da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Di:wid Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Arartpe Macêcto
Mário Lemos
Antônio Dias Leite Júnior
Hygino C. ooreetu

DECRETO N.O 72.487 JULHO DE 1973

DE

18

DE

Concede reconhecimento ao Curso de
Bacharelado de Estatística do Lnstituio de Matemática. Estatística e
Ciências da Computação, da Universidade Estadual de Camannas, com
sede na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da-s atribuições que lhe confere o artigo 81, ttem IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei mimero 842 de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo GM-BSB n.s 006.927-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento ao Curso de Bacharelado de Estatística do Instituto de Matemática,
Estatística e Ciências da Computação,
da Universidade Estadual de Campinas, com sede na Cidade de Campinas,
Estado de São Paulo.
Art. 2.0 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 18 de julho de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.9 72.488
DE
JULHO DE 1973

18

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Engenheiro de Operação. da Escola
de Engenharia Industrial. mantida
pela Associaçâo Joseense de Bnsmo,
com sede na cidade de São José
dos Campos, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da-s atribuições que lhe confere o
artigo 81, Item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.c 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842 de
9 de setembro de 1969, e tendo' em
vista o que
consta
do
Processo
GM/BSB n.c 004.037-73, d'b Mínis'érío
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 É
concedido reconhecimento ao curso de Engenheiro úe
Operação, modalidade Mecânica. da
Escola de Engenharia Industrial,
mantida pela Associação .Ioseense de
Ensino com sede na cidade de São
José dos
Campos, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1973;
da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI
Jarbas G. Passarinho
152.9

DECRETO

N9 72.489 DE
JULHO DE 1973

18

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Ciências
Médicas de santos,
com o curso de Medicina, mantida
pela Fundação Lusíada. com sede
na cidade de Santos. Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81. tiem IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de !f16a.
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista
que consta do Processo número 2'21.447-72. do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 10 É concedido
reconhecimento à Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com o curso de Medi-

°
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ctna, mantida pela Fundação Lusíada,

com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Art. 2(> Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de julho de 1973;
152.9 da Independência e 85.u da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N<? 7:2.490

DE

18

DE

JULHO DE 1973

Autoriza o tunaonamento
do curso
de Psicologia (licenciatura e formação de Psicólogos) da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de São
Caetano do Sul, mantido pela Fundação de Educação e Cultura do
ABe, com sede na cidade de São
Estado de São
Caetamc do Sul,
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
de acordo com o artigo 47. da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de 1&68,
alterado pelo Decreto-lei n" 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo numero 251.499-71, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

Art. 1° Fica autorizado o funcionamento do curso de Psicologia
(licenciatura e formação de Psicólogos), da
Faculdade
de Filosofia,
Ciências e Letras de Bão Caetano do
Sul, mantido pela Fundação de n:dl1cação e Cultura do ABC, com sede na
cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasilia, 18 de julho de 1973;
152.'? da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

EXECUTIVO

DECRETO N9 72.491 JULHO

DE iR DE

DE 1973

COncede reconhecimento
aos cursos
de Pedagogia, Letras e Ciénciae da
Faculdade de Ciências e Letras de
Votuporanga. mantida pela Fundação Educacional de
í/otuporança,
com sede na cidade de vctuooronqa, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Oonstdtuíção,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n- 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n? 842 de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta dos Processos
nvs 220.406-72. 229.262-72, 253.687-72,
229.990-72 e 229.263-72, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° É concedido
reconhecimento aos cursos de Pedagogia; Letras, 1° e 2° graus, e Ciências, 1° grau,
da Faculdade de Ciências e Letrae de
Votuporanga, mantida pela Fundação Educacional de Votuporanga,
com sede na cidade de votuporanga,
Estado de Sã<J Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 18 de [ulho de 1973;
152.9 da Independência f\ R5.~ da
República.
EMÍLIO G. MmICI
Jarbas G. passarinho

DECRETO N° 72 .492 JULHO DE

DE

10 DE

1973

Dispõe sobre a execução do Plano de
Melhoramento da Alimentaçiln e do
Manejo do Gado Leiteiro pelo Ministério da Agricultura, e dâ outTas

onnnaencíae.

O Presidente da República, usando
de atribuição que lhe confere o artigo 81. item lII, da Constituição, decreta:
Art. 10 O Plano de Melhoramento
da Alimentação e do Manejo do Gado
Leiteiro (PLA.1\!IAM) passará a ser
executado pelo Ministério da Agricultura.
.
Art. 2° A ABCAR, dentro de 30
(trinta) dias, prestará conta dos re-
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cursos recebidos da União para a execução do P~~.
Art. 3° O Mímstérlo da Agrícultura
baixará os atos complementares que
se fizerem necessários à execução deste Decreto.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n'' 69.672, de 3
de dezembro de 1971 e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1973,
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO N° 72.493
JULHO

DE

19 DE

DE 1973

Dispõe sobre o Grupo - Outras Atividades de Nível Superior. a que se
refere o artigo 2°, da Lei n° 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí.,
81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
9
7 , da Lei nv 5.645, de 10 de dezem.,
bro de 1970, decreta:
go

CAPÍTULO I

Do Grupo - outras Atividades
de Nível Superior

Art. 1'" O Grupo - Outras Atíví.,
dades de Nivel Superior, designado
pelo C6digo NS-900, abrange Categorias Funcionais integradas de cargos de provimento efetivo, a que são
inerentes atividades
compreendidas
nas áreas biomédica, de ciências e
humanas.
tecnologia e de ciências
sociais, letras e artes, para cujo
desempenho é exigido diploma de
curso superior de ensino ou hamüta,
cão legal equivalente.
Art. 2° As classes integrantes 'las
Categorias Funcionais do Grupo a
que se refere este decreto ãtstrt,
buír-se.ão, na forma do disposto no
artigo 5"', da Lei nv 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, em 7 <sete) níveis
hierárquicos, com as seguintes características, dentro de cada espectalidade.
'
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Nível 7 - Atividades de supervisão,
programação, coordenação ou execução
especializada, em grau de maior
complexidade, referentes: D - a trabalhos de defesa e proteção da saúde
individual ou coletiva, incluindo medidas de profilaxia, terapêutica e
saneamento do meio; H) - a estudos e trabalhos relativos a assistência buco.dentárlo; III) - a ti abalhos de defesa- sanitária,
proteção,
aprimoramento e desenvolvimento
da agronomia' e da pecuária p de
fiscalização do comércio e da mdústria de produtos de origem vegetal e
animal; IV) - a projetos, em geral,
de regiões, zonas, cidades, obras. estruturas, transportes, desenvolvimento
industria1, preservação e exploração de
riquezas minerais, melhoramento nas
condições de navegação marítima ou
interior e aperfeiçoamento da té-ntca
e da indústria nacionais, especialmente no qUe se refere ao seu aspecto
fisico.mecânlco: V) - a estudos. trabalhos e projetos relativos a levantamentos geofísicos e geoquímtcos: VI)
- a projetos de pesquisa e análise
econômicas nacionais
e íntemactonets, sobre comércio, indústria, finanças, estruturas patrimoniais e investimentos nacionais e estrangeiros; VII)
- a estudos, pesquisas, análise c projetos sobre administração de pessoal,
material orçamento, organização e
métodos; VIII) - a trabalhos de
pesquisa e estudos pedagógicos, visando à solução dos problemas da educação, à orientação e técnicas educactonats e à administração escclar ;
IX) - a trabalhos de administração
financeira e patrimonial, contabílidade e
auditoria,
compreenaendo
análise, registro e perícia contábeis;
X) a trabalhos, estudos e projetos
relativos à técnica atuarial; XII - a
projetos e trabalhos de fiscalização
da observância das leis do trabalho,
nas instituições de direito privado.
Nível 6 - A) - Atividades de supervisão, coordenação, programação
ou execução especializada em grau de
maior complexidade, referentes: I) a trabalhos e estudos relativos a métodos e técnicas de produção controle e análise clínica e toxicclógtca
de medicamentos; lI) - a projetes
relativos à construção e fiscalização
de obras da União e à elaboração de
normas para a conservação e recons-
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tdtuição dos próprios nacionais; IH)

-

a estudos e projetos visando ao

aperfeiçoamento da técnica e da in-

dústria nacionais no campo da química e da físico-química e na parte
relacionada com novos produtos e
técnicas de extração; IV) - a estudos e racionalização dos problemas

relativos à exploração e conservação
de recursos florestais; V) - a estu-

dos,

pesquisas, projetos,

análise e

controle estatístico dos fenômenos coletivos nos setores econômico, social,
financeiro, agrícola, industrial e científico; VI) - a trabalhos e ímplan-

tação de programas relativos aos fenômenos sociais; VII - a trabalhos
de relações públicas, redação. revisão,
coleta e preparo de informações, para divulgação oficial falada, escrita

ou televisionada.
B)
Atividades de coordenação,
orientação ou execução especializada
em grau de complexidade média, referentes aos trabalhos, estudos e projetos indicados no Nível 7.
Nível 5 - Atividades de supervisão,
coordenação, programação ou execução especializada em grau de maior
complexidade, referentes: I) - a trabalhos relativos à observação, ao
cuidado, à educação sanitária dos
doentes, gestantes e acidentados,. ao
cumprimento das prescrições r!!éd1ca:o
e aplicação de medidas destinadas a
prevenção de doenças; 11) - a estu
dos sobre o comportamento humano
e a dinâmica da personalidade. envolvendo
diagnóstico
psicológico.
orientação paíco-pedagógtca e solução
de problemas de ajustamento do ser
humano; IH) - a trabalhos, estudos e projetos relativos a reconhecimentos, levantamentos, estudos e
pesquisas de caráter físico-geográfico,
biogeográflcc,
antropogeográfico e
geoeconômico necessários ao conhecimento do Pais e das regiões e áreas
do território nacional, destinados a
servir de apoio à politica social, econômica e administrativa de órgãos
públicos; IV) - a trabalhos de uifusão e aprimoramento de assuntos
culturais, na área de letras, música,
artes plásticas, teatro e conservação e
restauração de obras históricas e artísticas.
. ,',f/~·l, r
Nível 4 - A) Atividades de supervisão, coordenação, programação ou
M

execução especializada, em grau de
maior complexidade, referentes: 1) a trabalhos de levantamentos cepográficos e geodésicos, vistorias, arbitramentos, perícias e avaliações concernentes à agrimensura; II -- a
trabalhos e projetos relativos à avaliação dos recursos naturais da atmosfera, ao estudo dos fenômenos meteorológicos e às previsões do tempo;
IH) - a trabalhos relacionados com
a aplicação dos processos de Iabrrcação e manutenção da qualidade da
produção, nos diversos ramos da engenharia; IV) - a trabalhos de pesquisa, estudo e registro bibliográfico
de documentos e informações culturalmente importantes; V) - a trabalhos relativos à utilização de métodos
e técnicas fisioterápicos, terapêuticos
e recreacionais, para a reabilitação
física e mental do indivíduo.
B) Atividades de orientação ou
execução especializada em grau de
complexidade mediana, referentes aos
trabalhos, estudos e projetos indicados na alínea A, itens IH, IV, V e
VH do Nível 6.
e) Atividades de execução qualificada, sob supervisão superior, referentes aos trabalhos, estudos e projetos
indicados no Nível 7 e nos itens I,
H e VI da alinea A do Nível 6.
Nível 3 - A) Atividades de supervisão, coordenação, programação ou
execução especializada, referentes: I)
_ a trabalhos relacionados com o
desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade, em seus aspectos sociais; H) - a trabalhos relativos à educação alimentar, nutrição
e dietética, para indivíduos ou coletividades.
B) Atividades de orientação ou
execução especializada, em grau de
mediana complexidade, referentes aos
trabalhos, projetos e estudos indicados nos itens H, IH e IV do Nível 5.
Nível 2 - Atividades de execução
qualificada, sob supervisão superior,
referentes aos trabalhos e estudos indicados na alínea A, itens UI, IV, V
e VH do Nível 6, nos ítens H, IH e
IV do Nível 5 e na alínea A do Nivel 4.

Nível 1 - Atívidades de execução
qualificada, sob supervisão superior,
referentes aos trabalhos indicados na
alínea A do Nível 3.
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Art. 3." O Grupo-outras Ativídades
de Nível Superior é constituído pelas
Oategortas Funcionais abaixo Indí-

cadas:
Código
Código
pública;
Código
balho;
Código
Código
Código
bilitação;
Código
Código
Código
Código
nário;
Código
Código
nomo;
Código
restal;

artigo são distribuídas pela escala de
níveis, na forma do Anexo.
CAPÍTULO II

NS-901 NS-902 -

Médico;
Médico de Saúde

Da Composição das Ctueqorias
Funcionais

NS-903 -

Médico do Tra-

NS-904 NS-905 NS-906 -

Enfermeiro;
Nutricionista;
Técnico em Rea-

Art. 4" As Categorias Funcionais
do Grupo - Outras Atívídades de
Nível Superior deverão
atender às
necessidades de recursos humanos dos.
Mintstérros, órgãos íntegrancee da
Presidência da República, órgaos 10
Ministérto . Público, Autarquta., federais e 'I'ríbunal Marítimo.

NS-907 - Psicólogo;
NS-908 - Farmacêutico;
NS-909 - Odontólogo:
NS-9Hl Médico Veteri-

zootecnísta.;

NS-911 NS-912 -

Engenheiro-Agrô-

NS-913 -

Engenheiro Flo-

Codígo NS-914 -

Engenheiro Agn-

mensor ;
Código NS-915 - Meteorologista;
Código NS-916 - Engenheiro;
couígo NS-917 - Arquiteto;
Código NS-918 Engenheiro de
Operações;
Código NS-919 - Geógrafo;
Código NS-920 - Geólogo;
Código NS-921 - Quimico;
Código NS-922 - Economista;
Código NS-923 - Técnico de Administração;
Código NS-924 - Contador;
Ocdígo N8-925 - Atuarto;
Código NS-926 - Estatístico:
Código NS-927 - 'I'écníco em Assuntos Educacionais;
Código NS-928
Técnico em sssuntos Culturais;
Código NS-929 - Sociólogo;
Código NS-930 Assistente Social;
Código NS-931 - Técnico em Oomunicação Social;
Código NS-932
Bibliotecário;
Código NS-933 - Inspetor do Trabalho.
Parágrafo único. As
classes das
Categorias Funcionais previstas neste-

Art. 5" Poderão integrar as cate,
gerias Funcionais a que se refere este
decreto, mediante
transposíçao, os.
cargos vagos e ocupados, cujas attvf.,
dades se identifiquem com as indica,
das no artigo 1", observadas as respectivas
especialidades, de
acordocom o seguinte critério:
I - Na Categoria: Funcional
de
Médico, os cargos de Médico, Medico
Puericultor, Médico Nutrólogo l:Viéd1_
co Psiquiatra e Médico Legista.
II - Na Categoria Funcionai de
Médico de Saúde Pública, os de Médico Sanitarista.
IH - Na Categoria Funcional de
Médico do Trabalho, os de Médico doTrabalho.
IV - N a Categoria Funcional de
Enfermeiro, os de Enfermeiro c, por
transformação, os de Auxiliar de Enfermagem
e
de Parteira, cujos,
ocupantes possuam diploma de tílnfermeiro ou de
curso supertoi deObstetriz, devidamente registrados.
V - Na Categoria
Funcional de
Nutricionista, os de Nutricionista eTécnico de Nutrição.
VI Na Categoria Funcional de
Técnico em Reabilitação, os de j'tejo,
terapeuta e Terapeuta Ocupacional
e, por transformação, os de Auxüíarde Fisioterapia e Auxiliar de Praxi..
terapia cujos ocupantes possuam dtploma de Fisioterapeuta ou Terapeuta Ocupacional devidamente registra..
do, ou habilitação legal equivalente.
VII - Na Categoria Funcional de
Psicólogo, os de Psicólogo, ressalvado
o disposto no item XXV deste artigo,
e os de Psicologísta ,
VIII - Na Categoria Funcional de
Farmacêutico, os de Farmacêutico e",
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por transformação, os de Prático de
Farmácia cujos ocupantes possuam
diploma de Farmacêutico devídaraen.,
te registrado.
IX - Na Categoria Funcional de
Odontólogo, Os de Dentista e Otrur.,
gtâo.Dentísta e, por transformação,
os de Protético cujos ocupantes pos.,
suam o diploma de Odontólogc devidamente registrado.
X Na Categoria Funcional de
Médico Veterinário, os de Veterinário
e, por transformação, os de Técnico
Rural, cujos ocupantes possuam diploma de Médico Veterinário devida,
mente registrado.
XI - Na Categoria Funcional de
Engenheírc.Agrônorno, os de
Enge,
nheíro-Agrônomo e, por tranero-ma.,
cão, os de
Técnico Rural
cujos
ocupantes possuam diploma de Er.genheíro-Agrônomo, devidamente regia,
trado.
XII - Na Categoria Funcional de
Engenheiro.Plorestal, os de Engenbet.
ro Florestal.
XIII - Na Categoria Funciona! de
Engenheírc.Agrfmensor. os de Agrimensor e, por transformação, os de
Auxiliar de Engenheiro cujos ocupan.,
tes possuam diploma de EngenheiroAgrimensor devidamente registrado
ou habilitação legal equivalente,
XIV - Na Categoria Funcional de
Meteorologista, os de Meteorolcgasta ,
XV - Na Categoria Funcional ele
Engenheiro, os de Engenheiro, Enge,
nheíro de Minas e Metalurgia, Enge,
nheíro de Portos e Vias Navegáveis e
Engenheiro. Tecnologista e, por r.ru...1S_
formação. os de Auxiliar de Enge,
nheíro, Inspetor de 'Ielecomuntcações,
Técnico de Telecomunicações Asses.
sor de Eletrônica, Técnico de' Eleí.rônica, Inspetor Eletrotéonlco e Eietro.,
técnico cujos ocupantes possuam di.
ploma de Engenheiro
devidamente
registrado.
XVI - Na Categoria Funcional de
Arquiteto, os de Arquiteto e Engc,
nhedrc.Arquiteto e, por transformação, os de Desenhista e Auxihar de
Engenheiro cujos ocupantes possuam
diploma de Arquiteto devidamente
registrado.
XVII - Na Categoria Funcional
de Geógrafo, os de Geógrafo.

EXECUTIVO

XVIII - Na Categoria Functcnal
de Geólogo, os de Geólogo.
.
XIX - Na Categoria Funcional de
Químico, os de Químico e QUllnico_
'I'ecnologísta .

XX - Na Categoria Funcionai de
Economista, Os de Economista, 'I'ecruco de Economia' e Finanças e, por
transformação, os de Inspetor de
Previdência do Ministério do 'I'rabalho e Previdência Social, e do tnstt,
tuto de previdência e Assistência elos
Servidores do Estado, os de Inspetor
de Indústria e comércio e os de 'I'écnico de Migração cujos ocupantes
possuam diploma de Economista devidamente registrado.
XXI - Na Categoria Funcional de
Técnico de Administração, os de 'I'écnico de Administração e os de asses,
sor para Assuntos Legislativos, e, por
transformação, os de Assistente de
Administração, Oficial de Administração, Assistente comercial e Inspetor
de Indústria e Comércio, cujos
ocupantes possuam diploma de 'I'écníco de Administração devidamente
registrado ou habilitação legal equlvalente.
XXII - Na Categoria Funcional
de Contador, os de Contador e, por
transformação, os de
Inspetor de
Previdência do Ministério do 'I'rabalho e do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Blsuc.do.
os de Inspetor de Seguros dessa última Autarquia. os de Inspetor de Indústria e Comércio e os de Téeníco
de Contabilidade, cujos ocupantes
possuam diploma de Contador -íevídamente registrado.
XXIII - Na categoria Func'cnal
de Atuário, os de Atuário e, par tranaformação, OS de Inspetor de indústria e comércio e de
Auxiliar de
Atuário cujos ocupantes possuam diploma de Bacharel em Ciências Contábeis e Atuariais.
XXIV - Na categoria Funcional
de Estatístico, os de Estatístico e, por
transformação, os de Auxiliar de Estatístico cujos ocupantes possuam díploma de Estatístico devidamente registrado ou habilitação legal equivalente.
XXV - Na Categoria Funcional de
Técnico em Assuntos Educaciooais,
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os de Técnico de Educação, SOCiÓlOgO,
psicólogo, Inspetor de Ensino e Ins.,
trutor de Ensino Superior, do Mtnís.
tério da Educação e Cultura, bem
como, por transformação,
os de
Assistente de Educação cujos ocupan.
tos possuam diploma
de Bach~'.rel
em Pedagogia devidamente regiatrado.
XXVI - Na Categoria Funcional
de Técnico em Assuntos Culturais, os
de Conservador do Patrimônio Hlstóríco e Artístico Nacional, Conser.,
vador de Museu. Orientador Musical,
Musicista Produtor Radiofônico, bem
como,
transformação, os de Preparador de Textos cujos ocupantes
possuam diploma de curso superior
de Letras e os de Arquivista cujos
ocupantes possuam diploma do curso
superior de História ou Museclogfa
devidamente registrados.
XXVIl - Na Categoria Funcional
de Sociólogo, os de Sociólogo 0, por
transformação, Os de Técnico de Migraçãc cujos ocupantes possuam diploma do curso superior de. Ciências
Sociais, devidamente registrado.
XXVIII - Na Categoria Funcional
~ de Assistente Social, os de Assistente
Social e, por transformação, os de
Técnico de Migração e de Agente
Social cujos ocupantes possuam dL
ploma de Assistente Social devidamente registrado, ou habilitaçác le...
gal equivalente.

por

XXIX - Na Categoria Funcional
de Técnico em Comunicação Social,
os de Redator e Revisor.
xxx - Na Categoria Funcional
de Bibliotecário, os de Bibliotecário e
transforma,
Documentarista e, por
ção, os de Arquivista e de Auxihar
de Bibliotecário cujos ocupantes poa,
suam diploma de Bibliotecário devidamente registrado, ou
habilitação
legal equivalente.
XXXI - Na Categoria Funcional
de Inspetor do Trabalho, os de Jus ..
petor do Trabalho e, por transforma..
ção, os de Assistente Sindical que
possuam diploma
de bacharel em
Direito ou em Ciências Contábeis e
Atuariais.
§ 1° Poderão concorrer à inClUSR,O
na Categoria Funcional de zootec,
ntsta, mediante transformação dos

6ó

cargos respectivos, os Engenhertoa,
Agrônomos e Médicos
Veterinários
que possuam habilitação legal para o
exercícío da profissão.
§ 2° Os ocupantes de cargos de
Professor, do Quadro de Pessoar do
Ministério da' Educação e Cultura,
que não foram transferidos para os
quadros das Autarquias eríucaciorncs
poderão concorrer à transformação
dos respectivos cargos para a Oatego...
ria de Técnico em Assuntos Eouca,
cíonaía.
§ 39 Poderão, também, concorrer,
originariamente, à inclusão no Lirupo
- Outras Atividades de Nível Su..
períor:
a)
os funcionários que tenham
sido agregados, na forma do arttgo
60, da Lei nv 3.780, de 12 de juíhc l~e
1960, e enquadrados em símbctos de
cargo em comíssãc ou função gratifí,
cada de atribuições básicas COHe(a~
tas com as indicadas no artigo t o des.,
te decreto;
b) o agregado cujo cargo efetivo,
ocupado 'lmediata e anteriormente à
agregação, deva ser Incluído nas Ca,
tegorías de que trata este decreto,
desde que possua diploma do corres,
pendente curso superior ou hamiita.,
ção legal equivalente;
c) os ocupantes efetivos de cargos
de Tesoureiro, 'Iesoureíro.Auxluar e
Fiel do Tesouro, que possuam .nplo,
ma de curso superior ou nabüuacão
legal equivalente, para o exercício
das atividades do Grupo.
Art. 6 9 Os cargos ocupados se,
rão transpostos ou transformados
mediante a inclusão na Cà.teçorín
Funcional própria, dos respectôvos
ocupantes que possuam diploma do
correspondente curso superior ou
habilitação legal equivalente e far..
se-á do maior para o menor nível,
nos limites da lotação estabele.dda
para cada área de especialidade, por
ordem rigorosa de classificação dos
habilitados no processo seletivo a que
se refere o Capítulo lU deste de...
ereto.
§ 10 Os cargos que, de acordo com
a ordem de classificação dos respectí.,
vos ocupantes, excederem ao número
fixado para a classe superior da
Categoria Funcional serão transpostos ou transformados para a c.asse
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imediatamente inferior, ou, se ainda
ocorrer a hipótese prevista neste
parágrafo, para a classe inferior se..
guinte.
§ 2° A transformação de cargos a
que são atualmente afetas atividades
auxiliares das de nível superior, mdí,
cedes no artigo 5°, deste
decreto,
rar.sc__ á somente para a classe m-etal
da correspondente Categoria Funcio..
nal e no limite de até 60% (sessenta
por cento) da lotação da classe, fixa.__
da para cada área de especialidade,
devendo realizar-se em etapa subseqüente à da transposição dos cargos
de nível superior e anteceder 'a trans__
formação prevista no artigo 15, do

Decreto n- 70.320, de 23 de março de
1972, a que se refere o parágrafo se__
guínte,
§ 39 Se a: lotação aprovada para a
Categoria Funcional 'for superior ao
número de funcionários habilitados
no processo seletivo, será ela comple.,
tada na forma estabelecida em Ins,
trução Normativa baixada pelo órgão
central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal - SIPEC,
observado o disposto nos artigos 99 ,
§ 3 9 e 15, do Decreto n- 70.320, de
23 de março de 1972,
Art. 7° A transposição ou trans.
formação de cargos, a que se refere
o artigo 59, deste decreto, somente
será processada após a aprovação da
lotação com base no resultado dos
estudos relativos à fixação qualitativa e quantitativa dos cargos necessários às novas unidades organizacionais.
CAPÍTULo !II

Dos Critérios Seletivos
Art. 89 Os critérios seletivos para
a transposição ou transformação de
cargos, objetivando comprovar a capacidade potencial do funcionário
com vistas ao desempenho das ntiví.,
dades inerentes às Categorias Pun;
cíonais do Grupo - Outras Atrvída.,
des de Nível Superior, serão, bastcamente, os seguintes:
I - ter ingressado em virtude de
concurso público, na série de classes
ou classe singular a que pertencer o
cargo a: ser transposto ou transformado;
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II - ter ingressado em virtude de
concurso público, ou prova pública ãe
habilitação de caráter competitivo, na.
carreira ou série funcional que tenha
legalmente antecedido a série de clas.,
ses ou classe singular a que perten,
cer o cargo a ser transposto ou transformado;
lI! - ter ingressado em virtude de'
concurso público, ou prova de uabilí.,
tação de caráter competitivo, em série de classes, classe singular, carreira ou série funcional de atrtbui,
çôes correlatas ou afins com as da
Categoria Funcional para a qual
deva o cargo ser transposto ou trana,
formado;
IV - para os que não satlsfíaerem
os requisitos indicados nos itens an,
teriores, verificação de desempenho,
segundo critérios práticos e objet'vos,
compatíveis com a natureza e especialidade das atividades da Categorta
Funcional, estabelecidos pelo órgão'
Central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal, em ar.,
tículação com as unidades . especializadas onde se desenvolvam as atavi.,
dades e com os órgãos
de pessoal
dos Ministérios, órgãos Integrantes'
da Presidência da República e Au,
tarquias federais.
Art. 9° Para efeito do disposto no
artigo' 6° e seu § 1° deste decreto. a.
classificação dos ocupantes dos car..
gos a serem transpostos ou transfor ~
mados, habilitados de acordo coro o
artigo anterior, far-sa-á classe por
classe, a começar pela: mais elevada,
observada a seguinte ordem de pre ..
rerêncía:
a)
quanto à habilitação:
1.9 o habilitado na forma do ttem
I deste artigo;
2.9 o habilitado na forma: do item
II;

3.° o habilitado na forma dos itens
III e IV.
b)
em igualdade de condições dehabilitação:
1.9 o de maior tempo na classe;
2.° o de maior tempo na série de
classes ou classe singular a' que per.
tencer o cargo a ser transposto ou
transformado;
3.'" o de maior tempo de serviço
público federal;
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de maior tempo de serviço

público.
§ 10 O tempo de serviço corres.
pendente à agregação será somado
ao da classe a qUe pertencia o cargo
efetivo anteriormente ocupado pelo
agregado, para o fim do disposto na
alínea b deste artigo.
§ 2
Os critérios de desempate, na
hipótese prevista no § 2 0 do arttgo 60
deste decreto, são os fixados neste
artigo.
§ 3" Na apuração dos
elementos
enumerados neste artigo, tomar.se.á
por base a situação funcional extsten.,
te à data da homologação do preces..
so seletivo.
0

CAPíTULO IV

Do Ingresso

Art. 10. Ressalvado o disposto
nos artigos 11 e 16 deste decrete, o
ingresso nas Categorias Funcionais
do Grupo- Outras Atividades de
Nível Superior, rar.se.ã na classe
inicial, mediante concurso
publico
em que serão verificadas as quanfíca,
cões essenciais exigidas, nas respecti.,
vas especificações, para: o desempenho
das atividades inerentes à classe.
Parágrafo único. Somente poderá
inscrever-se no concurso quem possuir:
a)
diploma de curso superior ou
habilitação legal equivalente, em relação às Categorias
Funcionais aJ
que sejam inerentes atividades cor.
respondentes a profissões regulamen,
tadas;
b) diploma de conclusão do curso
superior de Fisioterapeuta ou 'I'erapeuta Ocupacional, ou habthtação
legal correspondente, para a Cate..
goria Funcional de Técnico em
Reabilitação, observada a respectiva
especialidade;
c) diploma de conclusão dos cursos
superiores de Geografia,
Geologia,
Ciências Sociais e de Meteorologia
ou Física para as Categorias Funclo ..
nais de Geógrafo, Geólogo, Sociólogo
e Meteorologista, respectivamente;
d) diploma de conclusão de um
dos cursos superiores de Direito e
Ciências Contábeis e Atuariais, para
a Categoria Funcional de Inspetor do
Trabalho;
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e) diploma de conclusão de Um
dos cursos superiores de Teatro,
Música, Artes Plásticas, Letras, Ris ..
torta, Comunicação Social ou .jor,
nalísmo e Museologia, para a Cate,
goria Funcional de Técnico em
Assuntos Culturais, observada ares..
pectiva especialidade;
j) diploma do curso
superior de
Comunicação Social ou -Iornausmo,
para a Categoria Funcional de Tecnl.,
co em Comumoação Social, observada
a respectiva especialidade;
g)
diploma de bacharel em Pe,
dagogía ou dos cursos superiores de
Psicologia, Filosofia, Ciências Sociais
e Educação Física, para a Categoria
Funcional de Técnico em Assuntos
Educacionais.
Art. 11. Poderá ser reservado até
1/4 (um quarto) das vagas verrüca;
das na classe inicial de categcnes
Funcionais do Grupo - Outras Ativí,
dades de Nível Superior para provi ..
menta par ocupantes de classes
iniciais de outras Categorias do IDes..
mo Grupo.
§ 1° Somente poderão concorrer à
progressão funcional prevista neste
artigo os funcionários que preencham
os requisitos legais e regulamentares.
estabelecidos para ingresso, devendo
ser submetidos a treinamento adequa;
do e ao mesmo processo seletivo dos
candidatos inscritos no concurso
público para a Categoria Functonal,
§ 2'" A classificação dos candtoatos
habilitados no concurso público (. ais.
tinta da dos funcionários habür.e dos
à
progressão funcional,
pooe ndo
realizar.se simultaneamente au.bas
as competições.
§ 30 No caso
de insufíciêncra de
habilitados à progressão funcional,
as vagas a esta destinadas pouerâo
ser providas por candidatos hatnlítados no concurso público.
CAPÍTULO V

Da Progressão Funcional

Art. 1-2. A progressão tuncronak
dos ocupantes de cargos das Catego..
rias Funcionais de que trata este
decreto Iar-se-á para a classe tme.,
diatamente superior àquela a que
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pertença, observada, quando to- o
caso, a lotação fixada' para cada
área de especialidade e obedecerá ao
crítério de merecimento
na Icrma
estabelecida em regulamentaçac especifica.
Art. 13. O interstício para d mogressãc funcional é de 3 (três i anos
e será apurado pelo tempo de eiettvo
exercício na classe a que pertença o
funcionário.
Art. 14. Constituem, ainda. requisitos indispensáveis para a pro,
gressão funcional:
I - à classe C das
Categorias
Funcionais de Médico, Medico de
Saúde Pública, Médico do 'I'ra.nalho,
Odontólogo, Médico Veterinário, En,
genheirc.Agrônomo, zootecntste, Engenheiro Florestal, Engenheiro, Eco.
nomtsta, Técnico de Adminíst.ração,
Técnico em Assuntos Educacionais,
Atuário. Contador, Químico, Te ..ruco
em Comunicação Social, Soclóloec e
Geólogo, contar o funcionário, no
mínimo, 7 (sete) anos de experrencla
profissional e possuir diploma Ou cer.,
tificado de conclusão de curso de pós,
graduação ou de especialização em
nível equivalente.
II - à classe C das demais cate,
gerias Funcionais, contar o Iunctonério, no mínimo, 7 (sete) anos de experiência profissional e posaurr cer.
tificado de conclusão de curso (·e
especialização; e
III - à classe B de todas as Categorias Funcionais de que traca este
decreto, contar o funcionaria 4 «ruatro) anos, no mínimo, de experíêneia profissional e possuir diploma ou
certificado de conclusão de curso de
especialização ou aperfeiçoamento.
Art. 15. Os critérios de desem,
pate no merecimento, à época da
realização das progressões e d.S normas para o respectivo processamen1Q serão estabelecidos em reguíamentaçào geral ou específica, conforme
o caso.
CAPiTULO VI

Da

Ascensão Funcional

Art. 16. Poderá haver ascensão
funcional, às classes iniciais das Categorias Funcionais de que trata este

decreto, de ocupantes de classes fínais de Categorias
Integrante, de
outros Grupos, desde que possuam o
correspondente diploma de curse su,
perior, ou habilitação legal eqtnvalente, e se habilitem no processo
seletivo est-abelecido, em regulamentação específica, para a Oategcrta
Funcional.
Art. 17. A época da realização e
as normas disciplinadoras do precessarnento da ascensão funcional serão
objeto de regulamentação geral.
CAPíTULO VII

Disposições Gerais

V Art.

18. Os ocupantes dos. cargos
integrantes do Grupo - Outras Atd.,
vídades de Nível Superior ficam sujei,
tos à jornada de trabalho estabelecida pela repartição de conformidade
com o respectivo funcionamento,
observado o mínimo de 30 (trinta)
horas semanais, podendo ser coevocados sempre que o exigir o interesse
do serviço.
Art. 19. O ato que aprovar as
especificações de classes do GI'UPO
estabelecerá, no grau
hierárquico
correspondente, as linhas de cnefía,
inerentes aos cargos integrantes das
Categorias Funcionais que o compõem.
Art. 20. Poderá ser reservado até
1/4 (um quarto) das vagas existentes, ou que vierem a ocorrer, na elasse inicial das Categorias Funcionais
de que trata este decreto, para serem
providas pelos ocupantes de cargos
relacionados no artigo 5'?, que não
lograrem habilitação
no processo
seletivo para a transposição ou transformação dos cargos respectivos, bem
como para os atuais ocupantes de
empregos regidos pela legislação trabalhista a que sejam inerentes Idên...
ticas atividades.
§ 1° Os candidatos ao provimento
previsto neste artigo serão submetidos ao processo seletivo a que se
refere o artigo 10 deste decreto, devendo ser relacionados em classificação distinta da dos habilitados no
concurso público.
§ 2° Os funcionários que não lograrem habilitação continuarão em
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quadros suplementares, na forma
estabelecida no artigo 17, do Decreto
n" 70.320, de 23 de março de 1972, e
os empregados em tabelas extintas,
podendo, entretanto, concor~er, mais
uma vez, ao processo seletivo para
o provimento.
Art. 21. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 19 de julho de 1!J73;
da Independência e 85:' da
República.

152.9

EMÍLro

G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aiiaíoerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Luiz de Magalhães Botelho
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Cosia Cavalcanti
Hygino C. coreeu;

O anexo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
20-7-73.
DECRETO

N.9

72.494 -

JULHO DE

DE

19 DE

1973

Dispõe sobre a Embaixada do Brm;il
no Reino da Arábia Saudita.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo

81, itens III e IX, da Constituição,
decreta:
Art. 1.9 E' revogado o artigo 2.9 ,
do Decreto n.v 66.113, de 23 de [aneiro de 1970. que atribui caráter
cumulativo à Embaixada do Brasil no
Reino da Arábia Saudita.
Art. 2.9 A Missão Diplomática a
que se refere este Decreto terá sede
na Cidade de Jeddah.

Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1973;
1;:;·2/,1 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO

N.o

72.495 1973

DE

19

DE

JULHO DE

Estabelece normas para a concessão
de amparo técnico e financeiro às
entidades particulares de ensino e
dá outras tirovtõénoias,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
45, da Lei n.s 5.692, de 11 de agosto
de 1971, decreta:
Art. 1.0 O Poder Público prestará
amparo técnico, dentro de Suas dísponíbilidades, a instituições de ensino mantidas pela iniciativa particular
visando:
•
a) promover, por intermédio de órgãos oficiais de ensino, cursos de
atualização e aperfeiçoamento, em
que haja - participação de estabelecí.,
mento-s particulares de ensino, pata c
pessoal docente e técnico;
b) orientar o planejamento escolar
e práticas administrativas e pedagógicas, objetivando maior eficiência e
rentabilidade dos recursos materiais e
humanos da escola;
c) conceder bolsas de estudo ao pes.,
soal docente e técnico;
d) distribuir publicações e material pedagógico que possam concorrer
para atualização e aprimoramento da
educação.
Art. 2.0 A concessão de amparo financeiro a estabelecimentos de ensino, mantidos pela. iniciativa par.,
tícular, dependerá de critérios a serem fixados pelo competente coase.
lho de Educação, atendidas as diretrizes deste Decreto, e mediante planejamento que assegure a expansão
da escolaridade, tendo em vista O'
aprimoramento do ensino e seu me,
nor custo.
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Parágrafo único. Para o levantamento dos custos de que trata este
artigo, serão obrigatoriamente levados

em consideração todos os seus com.
ponentes, inclusive o valor de imóveis, instalações, equipamentos e despesas de manutençao.
Art. 3." O amparo financeiro previsto neste Decreto poderá ser concedido na forma de auxílio para:
a)

suprir deficiências locais da rede

oficial de. ensino de 1." e 2." graus,
através da utilização da capacidade

ociosa dos estabelecimentos particulares de ensino ou' quando, em relação
ao aluno, o acesso à escola particular
se tornar mais fácil e conveniente, a
juízo da administração do ensmo e
considerando, dentre outros, .JS fatores

de

distância e dificuldades de

transporte;
b) adotar a intercomplementaridade
entre estabelecimentos oficiais e particulares de ensino, atravês do aproveitamento e reunião de serviços
afins;
c) equipar, reequlpar e Instalar
unidades escolares, inclusive por íntermédío de financiamento à conta de
empréstimos garantidos pela União;
d) ampliar e recuperar imóveis, destinados exclusivamente a atividades
escolares.
Art. 4." O amparo financeiro a ser
concedido pelos Estados e Dlstríto
Federal. somente poderá ser efetivado após" análise dos órgãos técnicos
dos respectivos sistemas e aprovação
do competente Conselho de Educação.
Parágrafo único. Para conseguir a
aprovação de que trata este artigo, o
projeto, que 'acompanhar o pedido de
auxilio, deverá estar compatibilizado
como Plano de Implantação da Lei
n.v 5.692, de 11 de agosto de 1971, e
QS Planos Estaduais de Educação.
Art 5.° O amparo financeiro, requerido 'diretamente ao Ministério da
Educação e Cultura pelo estabelecimento de ensino, através do respectivo Conselho Estadual de Educação,
.será concedido sob a forma de financiamento pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
mediante parecer favorável do órgão
.de administração superior, correspondente à modalidade de ensino a que
estiver vinculado.
Art. 6.° As instituições de ensino,
para receberem os auxílios aludidos
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no artigo 3.°, obrigar-se-ão a conceder gratuidade total ou parcial, novalor do custo real, a ser estabelecido
na época do recebimento, obedecendo,
quanto ao prazo de resgate, o que for
estipulado em contrato.
§ 1." Enquanto a entidade não saldar o compromisso de que trata este
artigo, ficará impedida de pleitear a
concessão de nova ajuda financeira.
§ 2." O valor dos serviços prestados
por força da nípótese prevista na alínea "b" do artigo 3.° será compensado de acordo com as normas estabelecidas no respectivo termo.
§ 3." O auxílio para ampliação de
Imóveis somente poderá ser concedido se julgado imprescindivel para a
utilização mais racional e cconôm.ca
das instalações existentes na escola.
§ 4.° O total dos auxílios concedidos não deverá ultrapassar a capacl.,
dade econõmíco-rmaneen-a (la mstítuíção, para, no prazo estipulado,
compensar as quantias recebídas ,
§ 5.° As entidades de ensino sem finalidade lucrativa, registradas no
Conselt~o. Nacional de Serviço Social,
para crcíto de recebimento ria ajuda
rínanceíra, estarão isentas das exígências contidas neste artigo e em
seus parágrafos 1.", 2." e 4.°.

Art. 7." A execução do plano de
aplicação dos auxílios será acompanhada pelo órgão competente, mediante fiscalização adequada.
Art. 8.° Sempre que não envolver
programas de execução imediata, a liberação dos recursos será feita parceladamente, e a entrega de cada prestação dependerá de comprovação da
parcela anterior.
Art. 9." Executado o plano de aplicação, o estabelecimento de ensino deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias,
apresentar ao órgão competente circunstanciado relatório e prestação de
contas, na forma de legislação P8rtInente em vigor, conforme <lo origem
dos recursos.
Art. 10. Os órgãos técnicos dos ststemas estaduais de ensino e do sistema de ensino 00 Distrito Federal, ao
analisar as conc.Ições saüsratónas de
funcionamento das instituições particulares de ensino, para efeito de
concessão de auxilio técnico ou fínan-
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cetro. levarão em conta os sezuu.tes
requisitos:
a) autorização para funcionar;
b) professorado e pessoal técnico e
técrnco-adminístrativo idôneos e devidamente credenciados;
c)
plano de cteoíva remuneração
condigna e pontual dos professores e
técnicos que atuem no estabelecimenta;
d) cumprimento dos preceitos referentes ao limite máximo de matrículas
permitidas;
e) inexistência de nota desabonado,
ra. relativa ao funcionamento õa instituição e à atuação dos seus dirigentes;
f) escrituração escolar e arquivo
que assegurem a verificação da identidade de cada aluno e autenticidade
de sua vida escolar;
g) progresso quantitativo e qualitativo dos serviços de ensino, verificado
no biênio anterior;
h) certificado expedido pelo Conselho Nacional de Serviço Social, nos
casos de entidades sem finalidade lucrativa.
Parágrafo único. Na concessão de
assistência técnica e financeira levarse-á em conta (J conjunto de estabelecímen tos particulares de ensino existentes na rede, a fim de estimular a
autosufícíêncía econômica de cada entidade e promover igual oportunidade
a quantos se habilitem à obtenção dos
.auxílios ,
Art. 11 As entidades de ensino,
vinculadas" a instituições reconhecidas
como de utilidade pública e registradas no Conselho Nacional de Serviço
Social, terão prioridade para a concessão de amparo técnico e Jlnanceíro.
Art. 12. Os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, ao elaborarem
os seus planos de educação, visando
a eliminar a duplicação de esforços,
levarão em conta a existência de ínstituições particulares de ensmo, evitando a criação de estabelecimentos
públicos onde o atendimento da escola particular for considerado suncrente pare absorver a demanda eretiva
ou suscetível de expandir q oferta
para atender à demanda contida.
Parágrafo único. No cumprimento
do que dispõe este artigo, o poder público poderá oferecer bolsas de estudo
a alunos comprovadamente carentes
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de meios, a critério da respectiva administração de ensino.
Art. 13. As disposições deste Decreto serão observadas, também, na elaboração de convênios a serem firmados com os Estados e Distrito Federal,
com vistas à transferência de recursos
previstos no artigo 54, da Lei número
5.692, de 11 de agosto de 1971.
Art. 14. Os Conselhos de icõucacão
poderão baixar normas complementares visando à fiel execucão deste Decreto.
~
Art. 15. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1273;
152.° da. Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 72.496 JULHO

DE

19 DE

DE 1973

Declara de interesse social, para fins
de desapropriação, área. de terras
no Estado do ceará.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conterem os
artigos 81, item lII, e 161, e seus parágrafos, da Constituição, e nos termos dos artigos 18, letra "h", e 22, da
Lei n.v 4.504, de 30 de novembro de
1964 e artigo 2.°, do Decreto-lei número 1.110, de 9 de julho de 1970, decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados de interesse social para fins de desapropriação, na Zona Prioritária do t!-:stado do
Ceará, criada pelo Decreto n.s 60.465,
de 14 de março de 1967, prorrogado
pelo de n.s 68.085, de 19 de janeiro
de 1971, os imóveis rurais inscritos em
nome de particulares no Registro de
Imóveis, situados dentro do seguinte
perimetro: "Começa no Marco 1, de
cimento, colocado pelo Ministério da
Agricultura, à borda do planalto, no
local denominado Sitio do Macaco
(Ponto 1); deste ponto, parte na direção geral Oeste, e segue pelo aceírc
existente, passando pelo Sitio Amazonas, atravessando a estrada que vai
ao local denominado "Vista" seguindo através do Sitio e Riacho Gameleira e do Sitio e Riacho Mirador
(Ponto 2): dai, inflete para a direção
geral Norte, passando pelo Sítio do

Aros
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Murici, Estrada da Gruta, Sítio do
Tope da Serra e Sítio Boa Vista
(Ponto 3); dai, tomando a direção
geral Leste, passa pelo Riacho Boa
Vista, sitio e Riacho Gavião, Sítio
Azedo, Sítio e Riacho Morumbeca, até

o Marco 2, localizado na borda da escarpa, nas proximidades de -rma antiga sepultura denominada "Cruz ou
Sepultura Velha"

(Ponto 4);

deste

ponto, desce pela escarpa em linha
reta, até o divisor de águas ao Morro do Teixeira e continua pelo mesmo acidente geográfico até o Marco
3, localizado ao Norte da Estrada
Freixeirinha-Ubajara (Ponto 5); des-

te ponto, acompanha a cerca -xístente, em direção aproximada de 2.020'
S.E. até o final da mesma divisa
(Ponto 6); daí, pela

mesma direção

até o marco 4, localizado no divisor
de águas do Morro da Baixa do Arroz
(Ponto 7); deste ponto, continua pelo
DECHETO N."

n.4~J'1 -

EXECUTIVO

citado divisor até encontrar novamente a escarpa (Ponto 8); dai, por
uma linha reta até o marco do Ministério da Agricultura (Ponto 1)."
Art. 2." :Ê ° Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária INCRA incumbido de dar execução a
este Decreto, nos termos do Decretolei n,s 554, de 25 de abril de 1969, em
nome da União Federal.
Art. 3.° A área descrita no artigo
1.0 deste Decreto fica sob juríadíçãc
do IBDF.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti
DE

20

DE JULHO DE

1973

o Decreto n.fJ 65.895, de 19 de dezembro de 1969, que alterou a ezcssitícação dos cargos de nível superior do Quadro de Pessoal - Parte Permanente e Suplementar - do tâínistério da Saúde.

Re1.tJiCú.

O Presidente da República, usando da atrlbulção que lhe confere o artigo
81, item IH. da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei n.s 4.723, de
9 de julho de 1965, e o que consta do Processo n.v 1.709, de 1973, do Departamento Adrmnístratívo do Pessoal Civil, decreta;
Art. 'l." Fica retificado, na forma das relações numérica e nominal anexas,
o Decreto n.v 65.895, de 19 de dezembro de 1965, que alterou a classificação
dos cargos de nível superior do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde.
para efeito de incluir na Parte Suplementarvdo mesmo a série de classes de
Pesquisador em Antropologia, integrada por cargos e servidores abrangidos
pelo disposto na Lei n ' 4.723, de 9 de julho de 1965.
Parágrafo único. Os efeitos decorrentes da retífícação prevista neste artigo prevalecem a partir de 14 de julho de 19G5, data de vigência da Lei número 4.723, de 9 de julho de 1965.
Art. 2.° A retificação constante deste decreto não homologa situações.
funcionais que, em virtude de denúncia, sindicância ou inquérito administrativo. venham a ser conslderatias nulas, ilegais ou contrárias às normas ad..
mínístratívas VIgentes aplicáveis à espécie.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Ministério da Saúde expedirá, aos funcionários abrangidos por este decreto, atos declaratórios da respectiva situação
funcional com observância do disposto no artigo 99 da Emenda Constitucional n.e 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 4.° As despesas resultantes da execução deste decreto 'serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Saúde.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília. 20 de julho de 1973; 152.° da Independência e 85.° da ~ep!Íblira.
EMíLIO G. MÉDIrI

Márto Lemas

Os anexos mencionados no art. lO? foram publicados no D. O.
23-7-73.

de
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cursos orçamentários próprios do
Ministério dos Transportes.
Art. 6.Q Este decreto entrará em
vigor
na data da sua publícacâo, re9
Retifica o Decreto n. 64.790, de 8
vogadas as disposições em c-mtrário.
de julho de 1969, na parte que trata do enquadramento de servidores!
Brasília, 20 de julho ele 1973'
do extinto Serviço de Navegaçâo da
J.52.~ da Independêncía e 855' d~
Bacia do prata, oeneticuuio« pelo
República.
parágrajo único do artigo 23, da Lei
EMÍLIO G. MÉDICI
n.'? 4.069, de 11 de junho de 1962,
DECRETO N.!? 72.498 - DE 20 DE
JULHO DE 1973

Mário David Andreazza

e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttutçêo, e
tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 23, <la Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962,
e o que consta do processo número
1.907, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica alterado o Decreto
n.c 64.790, de 8 de julho de 1969,
na parte que trata do enquadramento dos servidores do extinto Serviço
de Navegação da Bacia do Prata, beneficiados pelo parágrafo único ao
artigo 23, da Lei n.c 4.069, de 11 de
junho de 1962, para efeito de excluir
um cargo da Série de Classes de Escriturário, AF-202.8.A, ocupado por
Milton Penha de Macedo, e incluir
um cargo da Série de Classes de Ofi ~
eial de Administração, AF-201.12.A e
nele considerar enquadrado o menctonado servidor.
Parágrafo único.
Em decorrência
do disposto neste artigo ficam reviatos os quantitativos das séries de
classes abrangidas,
registrados nos
anexos que acompanham o referido
<1ecreto.
Art 25' O disposto neste Decreto
não homologa situação funcional que,
em virtude de sindicância 'JU inquérito administrativo, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às
normas administrativas em vigor.
Art. 3.9 Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste decreto
vigoram a partir de 15 de junho de
1~tl2

i

Art. 4.Q O órgão de pessoal competente apostllará o titulo do 'Servidor
abrangido por este decreto, 0'.1 expedl-á aW, declaratório da respectiva
situação funcional. com observância
do disposto no artigo 99, da Emenda
Constitucional n.c 1, de 17 de outubro de 1969.
Art. 5.9 A despesa com a execução
deste decreto correrá à conta dos re-

DECRETO N,Q 72.499 JULHO DE 1973

DE

:W

Dto

Redlstribuí servidor agregado da extinta
Comissão do
Vale do Sâo
Francisco para o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

O Presidente da República, ussn..
do das atribuições que .he contere o
artigo 81, item IH, da . Constrttríção,
e tendo em VIsta o que consta do processo n.c 2.646-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. L!? Fica redístríbutdo, oesaando à condição de Agregado, símbolo
5-C, ao Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Cícero Odilon da Silva Freire, que se encontrava na mesma situação no Quadro de Pessoal da ex..
tinta Comissão do Vale do São Fran..
cisco, atual Superintendência do Vale do São Francisco.
Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1973;
152,'? da Independência e 85.!? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
José Costa Cavalcanti

DECRETO N.9 72.500 JULHO DE 1973

DE

20

DE

Autoriza a contratação de operações
de empréstimo externo para jinanctamento do programa deimplantação de sistemas
integrados de
saúde nos Estados de Pernam.buco,
Paraíba e região norte de lIiinas
Gerais, e dá outras trooíâéncias.

O Presidente da
República,
no
uSO das atribuições Que lhe confere
o artigo 81. item UI. da Constãtulcão. e de acordo com o disposto na-s
Leis '1S 1.518 de 24 de dezembro de
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1951, e 4.457, de 6 de novembro de
1964, do Decreto-lei n.c 1.095, de 20

de marco de 1970, e no Decreto nú-

mero 62.700, de 15 de maio de 1968,

decreta:

Art. 1.9 Fica o Ministro da Fazen-

da autorizado a contratar, em nom-e
da República

Federativa

do Brasil

US$ 7,600,QOO.00

"sete mí-

operação de

valor de

empréstimo externo no

Ihões e seiscentos mil dólares norteamericanos) com a Agência N01teAmericana para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), esta COmo
agente do Governo dos Estados Unidos da América.
Art. 2.9 O contravalor em cruzeiros
do empréstimo será aplicado pelo Ministério da Saúde
na implantação
üe sistemas Integrados de saúde nos
Estados de Pernambuco, Paraíba e 1'E-

gtâo norte de Minas Gerais, com partlcipação das Secretarias de Saúde das
mencionadas unidades da Federação.
Art. 3.9 A operação será celebrada dentro dos prazos e condições dos
empréstimos da espécie,
devendo o
Ministério da Saúde incluir em suas
propostas de orçamentos futuros os
recursos necessários
ao serviço da
divida e a amortizacão de seu principal.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publtcacão, revogadas as disposições em contrário.
de
1973;
Brasília, 20 de julho
15·2.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

damente 62. 548,00m2. (sessenta e dois
mil e quinhentos e quarenta e oito
metros quadrados) , parte de maior
porção do próprio nacional denominado Fazenda Militar de -Baruerf, situado ne Munícípíc de Buruert, Estado de São Paulo, de acordo com
os elementos constantes (10 processo
protocolizado no Ministério da Faeenõa sob o n.c 70. 74ü, de 1970.
Art. 2,9 A área a que se refere o
artigo anterior se destina a passagem de trecho da via permanente,
já construído, da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana S. A., atualmente
Ferrovia Paulista S. A. - FEPASA,
entre o km TR24 + 160,5úm e o km
TR. 29 + 46,OOm da linha tronco,
que liga as Cidades de São Paulo e
Sorocaba..
Art. 3.9 A cessão tornar-se-á nula.
sem direito a cessionária a qualquer
Indenização, inclusive por benfeitorias
realizadas se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada utilização
diversa, ou, ainda, se ocorrer Inadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do PatrimôniO da
União.
Art. 4.9 Este decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 20 de julho de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antõnio Delfim Netto

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário Lemos

DECR.ETO

EXECUTIVO

N.9

JULHO

72.501 DE 1973

DECRETO

N.Q 72.502 DE 2U OE
JULHO DE 1973

DE

20

DE

Autoriza a cessão. sob a forma
ele
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Municiv10 de
Buraeri, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 1 9 do Decreto-lei n.c 178, de 16 de revereíro
de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cessao,
sob a forma de utilização gratuita,
à Ferrovia Paulista S A. .
FEPASA, de uma faixâ de terras, de
largura variável, medindo aproxima-

Autoriza a reversão do terreno que
menciona, situado no .Wunici1J10 de
Torixcréu, Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuíção que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
195, do Decreto-lei n.9 20Q, de 25 de
fevereiro de 1967, alterado pelo de
n.c 900. de 29 de setembro de 1969,
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a reversão
ao patrimônio do Município de Torixoréu, Estado de Mato Grosso,
da
área de terras com duzentos e um
hectares e nove mil novecentos e oitenta e oito metros quadrados (201 ha
e 9988m2), situada na confluência do
córrego Sobra e do rio Araguaia, na-
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.quele Município, doada à União Federal por escritura de 18 de fevereiro
-de 1957, transcrito no Cartório do LO)
Oficio do Registro de Imóveis
da
Comarca de Barra do Garças, naquele Estado, sob o n.c 1.768 a rclhas 355 do Livro SC, de aco/do com
Os elem~ntos constantes do processo
protocolízado no Ministério da Fa.zenda sob o n.v 61.903. de 1972
Art. 2.\1 O contrato de reversão será lavrado em livro próprto do SerViço do Patrimônio da União.
Art. 3,9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ['evogadas as disposições em contrário.
Brasília, .20 de julho de 1973;
152.9 da independência e 859 da
República.
.
EMÍLIO G.

MÉDICI

An tónic Delfim Netto

N.~ 72.503 DE :.lO DS
JULHO DE 1973

DECRETO

Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, dois lotes de terurbanos e suas aenteíumae,

.T~nos

enuoaoe na _ Cidade

de rtuuxue,

Estado de Sao Paulo, âestituuice â
in~talação. de uma estação de tetex
e teleçrafia, pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
S. A.
EMBRATEL.

o Presidente da República no uso
da atribuição que lhe confer~ o artd.go 81, item IH, da Constituição
e
tendo em VIsta o disposto nos arhgos
9,
_5. letra "h", e 65>, do Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941
'decreta.
'
Art. 1.9 E' declarada de utilidade
públíoa, para fins de desapropríaçâo,
-uma area composta de 2 (dois) lotes de terrenos urbanos com ocnrcjtortas, situada na Rua do Sacramento ns.63 e 81, Cidade de Taubaté,
Estado. de São Paulo, de propríeoade
de Juheta Montellí -Iurandír Batista
Campos Junior e sua mulher· Maria
VItória Righi Campos, Sergio Salgado Ivahy Bedaró e sua mulher Mafi.lia .Azevedo Righi Badar6, Fernando
Silveira Queiroz e sua mulher Celma
Righi Queiroz, destinada a Instalaç?'O de uma central de telex e telegraria, pela Empresa Brasileira de Te-Iecomunícações S. A.
EMBRATEL.

Art. 2.Q A aludida área de terreno
tem formato irregular, mede 1.155.00
m2 (um mil cento e cinqüenta e cinco
metros quadrados) , é composta de 2
(dois) lotes, sendo o de n.c 63, de propriedade de Julieta Montelli, medindo
48{),OO mz (quatrocentos e oitenta metros quadrados) tendo 13.44m ' reze
metros e quarenta e quatro centímetros) ae frente para a xue no Sacramenta, 34,E'(}m rtnnta e quatro metros
e CInqüenta centímetros; nele lado esquerdo, por onde confronta com o lote n.c 81, da mesma rua, de proprredade de Jurandir Batista Campos Junior e outros; do lado direito mede
36,J.7m (tc-inta e seis metros e dezessete centímetros) , confrontando-se
com o lote n.c 57, da mesma rua, de
propriedade de João Caetano da Sl1~
va; pelos fundos confronta com propriedade de Julíeta Montelli em ali..
nhamento irregular de 3 segmentos
de 7,79 m (sete metros e setenta e
nove centímetros», 4,60 m (quatro metros e sessenta centímetros) e 5,65 m
(cinco metros e sessenta e cênco centímetros). Neste lote está construída uma casa residencial térrea, com
2 (duas) janelas e 1 (uma) varanda
para a frente da rua, telhado tipo
meia-água, coberto de telhas francesas tendo 4 (quatro)
quartos, 2
(duas) salas, copa, COzinha t". banheiro. O lote n.c 81, de propriedade de
Jurandír Batista Campos Juntar e
sua mulher Maria Vitória Righi Campos, Sérgio Salgado Ivahy Badarõ e
eua mulher Marília Azevedo Righi
Badaró, Fernando Silveira Queiroz e
sua mulher Celína Righi Quell'oz, medindo 675.00m2 (seiscentos e setenta
e cinco metros quadrados)
mede
19,5Dm (dezenove metros e cínqüenta centímetros) de frente para a Rua
do Sacramento, principiando esta divisa a 20,00m (vinte metros) da esquina da Rua do Sacramento com
a Rua Dr , Anízio Ortiz Monteiro;
nos fundos mede 16,20m (dezesseis metros e vinte centímetros), onde confronta com imóvel de propriedade da.
Caixa Econômica Federal de Sãu
Paulo; pelo lado esquerdo, mede
37,00 m (trinta e sete metrôs), dívidind o em 19,50 f i (dezenove metros
e cinqüenta centímetros) COm o quinhão de José Henrique de Azevedo
Righi, e em 17,50 m (dezessete metros e cínoücnta centímetros)
com
o prédio de .Iacob Calil ou sucessores; pelo lado direito mede h4.5G m
(trinta e quatro metros e cinqüenta
centímetros), confrontando-se com o
>
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lote n.s 63, da mesma rua, de oro..
priedade de

Julieta Montelli . Neste

lote encontra-se instalado um estacionamento de veículos, comprecndendo 2 (dois) galpões medindo 2,20

m

(dois metros e vinte centímetros) por
metros e cinqüenta
centímetros), cada um, coberto de telhas vogatex, com colunas de madeira; 3 (três) galpões COm as mesmas medidas, coberto de telhas CO~
Ioníads e francesas, com colunas de
cimento; uma pequena construção do
4,50 m (quatro

tijolos. coberta de telhas tipo "Eteruit". medindo 2,20 m (dois metros
e vinte centímetros) por 4,50 m (qua-

tro metros e cinqüenta centímetros);
pátio coberto de tijolos revestidos de
cimento áspero. Os imóveis estão devidamente registrados no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Taubaté, Estado de São Paulo, sob
os ns. 4.586, Livro 3-E, fls 7, data
de 20 de maio de 1938; 41.333, Livro
3-AP, fls. 228, data de 21 de agosto
de 1969; 41.336, Livro 3~AP. fls. 230,
data de 21 de agosto de' 1969 e 41.350,
Livro 3-AP, fls. 231, data de 25 de
agosto de 1969, tudo de acordo com a
planta elaborada pela Empresa Bra- ,i
sileira de Telecomunicações S. A,
EM:BRATEL e demais documentos
constantes do Processo n.c 4.853-72,
do Ministério das Comunicações. Art. 35' Fica a Empresa Brasileira de Telecomunicações S. A.
EMBRATEL, autorizada a promover a
desapropriação da
referida área de
terreno e respectivas benfeitorias, na
forma da legislação vigente, com seus
recursos próprios.
Art. 4.0 Nos termos do artigo 15, do
Decreto-teí n.c 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956,a desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito de imediata imissão de nesse.

Art. 5.Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
de 1973;
Brasília, 20 de julho
152.9 da
Independência e 85.9 da.
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N.Q 72.504 JULHO

DE

DE

20

DE

1973

Declara de utilidade
pública, 1~ara.
fins de desapropriação, uma area
de terra rural e reepectioa faixa de
acesso, sem benfeitorias, situadas no
município de Curvelo, Estado
ae
Minas Gerais, destinadas à instalação de uma estação repetidora de'
microondas e serviços afins, vela
Companhia Telefônica de Minas
Gerais.

o Presidente da República. usando,
das atribuições que lhe confere o ar..
tígo 81, item In. da Constituição, 6
tendo em vista o disposto no artigo
{5.9, letra "h", e 6.9, do Decreto-lei
n.c 3.365, de 21 de junho de 1941 «ecreta:
Art. 1.0 São declaradas de utlltdade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra rural, sem benfeitorias. medindo 2.500,00m2 (dois míl.
e quinhentos metros quadrados) e
respectiva faixa de acesso com área
de 5.822,00m2 (cinco mil, oítocentos
e vinte e dois metros quadrados), a
serem desmembradas: de maiores porções de terras situadas no mutucrrucue Curvelo, Estado de Minas Gerais,
de . propriedade do espólio de Chrtstiano Pena e Mercedes de Paula Pena, e Evartato Soares de Paula, destinadas . à instalação de uma estação repetidora de
microondas.
e serviços afins, pela
Companhia Telefônica de Minas Gerais.
Art. 2.'? A aludida área
de terra ,
será desmembrada da maior partedo sítio denominado "Granja América", de propriedade do espólio de ..
Christíano Pena e Mercedes de Paula Pena, de formato quadrangular,
tendo, cada um de seus lados 5O.00m
(cinqüenta metros) de comprimente, azimute de 11Q 00' NE, 799 00' SE,.
119 00' SW e 79g 00' NW, confrontando por todos os lados com o terreno
remanescente. A faixa de acesso será
desmembrada de maiores porções d!.
terras de propriedade do referido espólio de E'varisto Soares de Paula,
devidamente transcritas no oartõno.,
de Registro de Imóveís da Comarca
de Curvelo, respectivamente sob os
ns. 1.428, Livro 3-K, fls. 288, data __
de 3 de outubro de 1931, e 15.695, LIvro 3-AB, fls. 267, date. de 25 de novembro de 1953; tem uma largura oe10,OOm (dez metros), possui dois tre-.
chos distintos assim descritos: o prt-
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melro em terreno de Evaristo Soares
de p~ula inicia-se na estação topográüca ~.9 13, fixada no eixo
da
estrada particular que conduz a várias propriedades da redondeza,
a
2.800,OOm (dois mil e oitocentos metros) da rodovia MG-140, e a 5.300,00
)TI (cinco mil e trezentos metros) da
"Fazenda do Curtume". no azimute
159 18' NE' a partir dessa estação,
segue um ~aminhamento topográfico,
no qual o primeiro alinhamento, com
azimute de 839 42' SE. mede 25.50m
(vinte e cinco metros e cinqüenta centímetros), até a estação número 12; em prímeíra deflexão à direita
de 829 00', no azimute 19 42' SE, medem-se 58,30m (cinqüenta e oito metros e trinta centímetros), até a estação n.c lI; uma segunda detlexâc
à direita de 50 30'. no azimute 3\1 48'
SW, medem-se
50,DOm
.oínqüenta
metros), até a estação n.c 10; em
terceira deflexâo à esquerda de 39 13',
com azimute 0\1 35' SW, medem-se
IOO,OOm (cem metros), até a estação
n.c 9; em quarta deflexâo à esquerda de 39 37'. com azimute 29 38' SE,
medem-se 200,OOm (duzentos metros"
até a estação n,c 8; em quinta deflexêo à direita, de 79 45', com azimute
5.0;> 07' SW, medem-se 22,üOm (Vinte
e dois metros) , até o ponte topográfico PT ~ 7 + 12,40; em sexta deflexão à direita de 1009 53', azimute 74lJ
00' NW, medem-se 12,40m (doze metros e quarenta centímetrosv, até a
estação n.c 7; em sétima ôeflexâc a
direita de 59 00', azimute fj99 co- NW,
medem-se 5,OOrn (cinco metros). até
uma cerca dívtsôría de proprredadee,
onde termina, perfazendo uma área
de 4.732,00m2 (quatro mil, setecentos e trinta e dois metros quadrados), confrontando com o 29 trecho da
faixa, em propriedade do espólio de
Christiano Pena e Mercedes de Paula Pena: o segundo, em prosseguimenta ao término do l,Q trecho da
fadxa de acesso, inicia-se em proprtedade do espólio de Chrtstíano Pena
e Mercedes de Paula Pena, junto à
cerca divisória, e segue Idêntico azimute de alinhamento anterior, medindo 15,00m (quinze metros'
até
a estação n. Q 6; dai, em deflexão à
direita de 20lJ 00', azimute 499 00'
NW, medem-se 2ü,OO m <vinte
metros) até a estação n.v 5; em outra
9
deflexãc à direita de 20 00' azimute
299 O()' NW, medem-se ::lO.OOm (Vinte metros) até a estação n.c 4; em

última deflexão à direita de 209 GO'
azimute 99 00' NW, medem-se 54,OQ-m
(cinqüenta metros), até atíngtr o
primeiro lado da área quadrangular
referida anteriormente, onde term'ne,
perfazendo
uma área de
1.090,00
ma (mil e noventa metros quadrados). Os 2 (dois) trechos da faixa
de acesso à área quadrangular. juntos, perfazem uma área de 5.822,00
m2 (cinco mil, oitocentos e vinte e
dois metros
quadrados) ,
tudo de
acordo com a planta STP -- ~.273016,
e demais documentos constantes do
processo u.c 2.538-73, do Mínistério
das Comunicações.
Art. 3.9 Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada.
a promover a desapropriação da referida área de terra e respectiva faixa de acesso, na forma da tegisíaçãc
vigente. com seus recursos próprios,
ou, para a faixa de acesso, a institui...
çâo da servidão de passagem.
Art. 4.Q Nos termos do 'Lrtigo 15.
do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declarada de ca...
ráter urgente, para efeito de ímedla...
ta imissão de posse.
Art. 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1973;
152."9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 72.505 JULHO DE

DE

20

OE

1973

Declara de utilidade públÜ'l.t., ~'lr:z
tms; de desapropriação, u "ta ore-i
ae terreno urbano, com twnr-ítorias, enuaaa
na Cidade de Pouso
Alegre, Estado de Mina~ "7-8T'is.
destinada à construção -ia estocao
telefônica daquela ciâuie
pela
Companhia Telejônwa »e M~n.Ls
G-erais.

O Presidente da República, U~d:D.
do das atrtbuíções que lhe conrere o
artigo 81, item III, da Constttuiçáo
e tendo em vista o disposto Y>S :H~
tígos 5°, letra "h", e 6°, do .Oecre.o-
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lei n« 3.365, de 21 de junho de 1\:l41 ,

decreta:
Art 10 11:: declarada de u til.]dade
pública, para fins de desaproprtaçao,
uma área de terreno urbe.-c com

benfeítortas, situada na Rua João Ba,;.
sítio n.v 401, na Cidade de Pouso Ale,[re Estado de Minas Gerais, C"HI
96::ÚOm2 (novecentos c sessenta e U015

metros quadrados e cinqüenta de(:~
metros quadrados). de proprrertade Qi')
Berpa, Btdward

Bebastdana Pereira

Pereira Serpa, Maria de Lourdes Peeeíra Serpa e Luzia Pereira -serpa,
destinada à construção da estação
telef'ôníca daquela cidade, pela. SOInq
panhia 'I'elefônlca de Minas Gerais.

Art. 2° A aludida área de terreno

tem o formato de um polígono trregular e apresenta as sE!.guin~e~. CJ.- .
racteristicas e conrrontaçôes: -mciando-se no ponto topográfico A, o ·1U.'1,]
está a 21,95m (vinte e um metros '~
noventa e cinco centímetros) da Rua
Ccmendador José Garcia. A partir
deste ponto, em um ângulo .nterno
de 90" 45' em direção à esquerda, em
eelação ao alinhamento anterior, se
gue uma reta medindo 43,80m (q tl~ renta e três metros e oitenta ccntímetros) confrontando com os ceguíntes proprietários; Silas Dioní, Nomar
Costa, Laura Costa e Albertfr-a Fetraclclí . Ao fim dos '!3,80m (quarenta
e três metros e oitenta centímetros)
ditos anteriormente, e em ânaulo Interno de 909 00, ~m direção à direita,
segue uma reta medindo 21,55m (~m
te e um metros e cinqüenta e cmco
centimetros) , confrontando com proprredade de Mário Ribeiro :UL Cunha,
Ao fim destes 21,E-5m (vinte e um me"
trcs e cinqüenta e cinco centlmetrcst
e nu m ângulo interno de 89" 00, em
direção à direita, segue uma -eta -:;11e
rr;E-CÚ~ 9,90m (nove metros e -ioverua
centímetros) confrontando com p~"
priedade de Otávio Bíchara , Ao fím
nestes 9,90m (nove metros e noventa
centímetros) e num ângulo .nterno
de 2709 00' em dírccão à esquerda, segue uma reta que mede O,7? (seten_ta
e cinco centímetros) . Ao nm destes
O 75:1' (setenta e cinco centime-rcs \
e num ângulo interno de '30" 00 em
dlreção à direita, segue uma. rata que
mede 33,90m (trinta e três metros. c
noventa centímetros) confrontando
esta reta e a anterior, com propnedade de José Anovai-to Rios 8 .K.Ubens Moisés Rios, e finalmente ao
fim deste 33,90m (trinta e tres -nctros e noventa centímetros) e ntmr
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angulo interno de 89° 30 em direção
à direita, segue uma reta que mede
21,91m (vinte e um metros e .ioverua
c um centímetros), confrontando cem
a Rua João Basilio, indo terminar nu
ponto onde ínícíou-se esta desc.rlç~o.
Possui uma benfeitoria con-nituída
por um prédio resi?encial com área
oonstruida de aproximadamente .,. .
20õ.97m2 (trezentos e seis metros
quadrados e noventa -:: sete decí-netros
Quadrados) edificado com frente junto ao alinhamento da via pública e
com recuos laterais. A construção, c'o
2 c"dOlS) pavimentos, é de padrão rnódio e de estrutura de alvenaria 16
tijolos, com as paredes externas de
1 (um) tijolo e as internas -íe 1/2
{meio) tijolo, sendo a cobertura ue
telhas francesas. O pavimento <uperror. utilizado como morada, é composto de 5 (cinco) quartos, 1 (uma)
sala 1 (uma) cozinha), 1 (11m) banheiro e 1 (uma) varanda, sendo. G
(seis) cômodos assoalhados, J (trê51
laarilhados, todos ferrados, p03'311i
portas e janelas de esquad-ías de
madeira, Instalações elétrica, hidráulica e sanitária e está em reguiar estado de conservação. O pavimento
térreo, constituído de 2; (dots) .?ômodos à frente de 1 rum) porao -ia
parte dos fundos, tem aC.3,.bam.~::l~.Q
restrito e acha-se em mau estado oe
conservação. Pertencendo 3. área . e
terr eno e respectivas benfeitorias:l
Sebastdana "Pereira Serpa, Edwarn
Pereira Serpa, Maria de Lourdes Pe
reíra Serpa e Luzia Pereira Serpa
ccnrorme, respectivamente, registros
números 38.698 e 38.699, Livro 3-AF,
folhas 68 e 69, data de 19 de setembro
co 1972,38.700, Livro 3-AF, folhas 69,
nata de 19 de setembro de 1972 e
22.4g6, Livro 3-D, folhas 114, data. de
27 «c abril de 1959, 38.703, LIvro
;)-AF folhas 69, data de 19 de se-:'
tembrG de 1972, e 38.701, Livro 3-AF',
folhas 69, data de 19 de setembro de
1972, do Cartório de Registros de
Imóveis da Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tudo
conforme a Pianta SP n'' 35'12054, 9
demais documentos constantes do
Processo n'' 8.603-72, do Ministério
das Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia Teletônica de Minas Gerais autorizada.a
promover a desapropriação da referida área de terreno e respectivas
benfeitorias, na forma da legislação
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4° Nos termos do artigo 15,
ào Decreto-Iei n" 3.365, de 21 de ju4

ATOS

nho de 1941,

modificado

pela Lei

n" 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito de imediata
imíssâo de posse.

Art. 50 Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário
Brasília, 20 de julho de 1973;
1520 da Independência e 850 d.i

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C.
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relacionadas com o desenvolvimento da agricultura irrigada;
IV - A Seção Brasileira da
Comissão Mista Brasileira. Uru,
guaí para o Desenvolvimento da
Bacia da Lagoa Mirim-SB/CLM.
passa a ser vinculada à
.
SUDESUL, com a finalidade de
dar cumprimento, na área brasileira, aos compromissos assumidas pelo Brasil nas Notas Reversais trocadas com a República
Oriental do Uruguai, em 26 de
abril de 1963 e 5 de agosto de
1966. "

DE

20

DE

1973

Altera a redação do artigo 26, ào Decreto n/1 66.882, de 16 de julho de
1970, e dá outras inooíaenctae,

o Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o ar.. .
tdgo 81, itens IH e V, da Constituíção, decreta:
Art. 1.0 O artigo 26, do Decreto número 66.882, de 16 de julho de 1970,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 26. O Ministério do Interior, para o desempenho de
atribuições permanentes ou temporárias, conta ainda com as seguintes unidades de natureza es...
pecíal ou transitória, criados por
Decreto:
I - O Projeto Rondon, órgão
autônomo, de administração direta, subordinado ao Mlnístérlc
do Interior, instituído em caráter- permanente pelo Decreto número 62.927, de 28 de junho de
1968, com as finalidades básicas
estabelecidas pelo Decreto número 67.505, de 6 de novembro
de 1970;
II :- O Grupo Especial para
Assuntos de Calamidade Pública
- GEACAP, vinculado à Secre,
taría-Geral, com Q finalidade de
atualizar periodicamente o Plano
Nacional de Defesa contra. Cala..
midades Públicas e coordenar o
atendimento às populações atingidas por tais ocorrências;
lU - O Grupo Executivo de
Irrigação
e
Desenvolvimento
Agrário - GEIDA, vinculado à
Secretaria-Geral, com a finalidade de planejar e supervisionar
as atividades de órgãos federais

Art. 2.0 O Ministro de Estado do
Interior promoverá a transferência,
para órgão de sua indicação, do acervo
da Coordenação de Habitação de In;
teresse Social da Area Metropolitana
do Grande Rio - CHI8AM.
Art. 3. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re,
vogadas as disposições em contrário,
e, em especial, o Decreto n.? 62.654,
de 3 de maio de 1968.
Brasília, 20 de julho de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa

DECRETO

N 9

Cavalcanti
72.507 -

JULHO DE

1973

DE

23

DE

Estabelece normas
de controle das
atividades relativas à extensão rural no País e dá outras providén.. .
mas.

O Presidente da. República, no uso
das atribuições que lhe confere o :;1,1'tigo 81, item 111, da Constituição,
decreta:
Art. 1.9 Os órgãos da administração direta e indireta e as entidades
privadas beneficiárias de auxilies financeiros do Poder Público, incumbidos da prestação de assistência técníca no tocante aos Planos e Programas de Extensão Rural, obedecerão
às diretrizes elaboradas pelo Mínís,
térío da- Agricultura, nos limites de
sua competência.
Parágrafo único. Os Planos ou Programas de Extensão Rural somente
serão executados após prévia aprovavaçâo do Ministério da Agricultura,
nos seus aspectos técnicos, administrativos e financeiros

80

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.9 Os órgãos e entidades que

recebam recursos públicos para a realização de serviços
de extensão ru,
ral prestarão contas de suas atividades na forma em que dispuserem as
instruções baixadas pelo Minístértc da
Agricultura.
Parágrafo único. Serão responsabilizados OS ordenadores de despesas
que liberarem recursos para programas ou planas, quando não satisfeita
a exigência constante deste artigo
Art. 3° O Ministério da Agrtcultura baixará, no prazo de 60 (sessen-

ta) dias, as instruções necessárias ao
cumprimento do presente Decreto.
Art. 4.':' Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 19"/3;
152,9 da Independência e 85.'? da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO N.fl 72.508
JULHO DE

1973

DE

23

DE

Declara de utilidade
pública, para
fins de siescpropriaçtio, uma área
de terreno urbano, com betüeitorias, situada na cidade de São Sebastião do paraíso, Estado de Mínas Gerais, destinada à construção
de uma estação telefônica ,Jela Companhia Telefônica de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.", letra h, e 6.", do Decreto-lei 3.355
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1." E' declarada de utilida.tc
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, sttuada na Travessa AIreres Patricia s/n.'?, na cidade de São
Sebastião do Paraiso, Estado de .'\llinas
Gerais, com área total de 1.057,44m2
(mil e cinqüenta e sete metros quatirados e quarenta e quatro decíme'tros quadrados), de propriedade de
Maria Auxüíadora Camargoa de Figueiredo Maria Glaucía de F:"5uei~
rede Avelar, Antônio Augusto Ave~
lar, Glauco Joaquim Rosa de Ftgueiredo, Joaquim Rosa de Figueiredo e
Santa Casa de Misericórdia de São
Sebastião do Paraíso, destinada à

construção
da
estação telefônt..
ca daquela Cidade, pela Companhía Telefônica de Minas Gerais.
Art. 2." A referida área de berre-o
é composta de dois lotes, sendo um
deles de propriedade de Maria Auxílíedora Carmagos de Pígueíredo, o
qual tem o formato de um quadrilátero irregular, com área de 529.20m2
(quinhentos e
vinte e nove metros
quadrados e vinte decímetros quadradrados) iniciando-se em um ponto,
Intersecção dos alinhamentos da Travessa Alferes Patricia e da Rua Pinto Ribeiro. A partir desse ponto, segue o alinhamento da Travessa Alferes Patrício em uma extensão de
14.75 m (quatorze metros e setenta
e cinco centímetrosj ; ao fim acesa
medida, em um ângulo Interno de
919 30'. em direção à direita, s-aue
uma reta medindo 36,00m (trinta e
seis metros), confrontando com ,j segundo lote, 'de proprtdeade de Marta
Glaucia de Figueiredo Avelar, Antonio Augusto Avelar, Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo, Joaquim
Rosa de Figueiredo e Santa Casa de
Míser.ícórdia de
São Sebastião do
Paraíso, ao fim dessa extensão, em
um ângulo interno de 919 00'. em direção à direita, segue uma reta medindo 14.45m (quatorze metros e quarenta e cinco centímetros), conrron..
tando com propriedade de LUIZ Oon.,
çalves de Pádua; ao fim dessa extensão, em um ângulo interno de
899 00'. em direção à direita, segue
o alinhamento da Rua Pinto Rtbeíro,
medindo 36,67 m (trinta e seis metros e sessenta e sete centímetros)
até atingir o ponto onde foi iniciada
esta descrição, fazendo um ângulo interno de 889 30'; o outro lote, da.
Santa Casa de Misericórdia de São
Sebastião do Paraíso, dado em aforamento perpétuo a Joaquim Rosa de
Figueiredo e de propriedade atual de
Maria Gláucta de Figueiredo Avelar,
Antonio Augusto Avelar e Dr , Glauco Joaquim Rosa de Figueiredo, tem
também o formato de um quadrilátero
irregular, uma área de 528,24m2 'quinhentos e vinte e oito metros quadrados e vinte e quatro decímetros
quadrados) iniciando-se em um PC:1to do alinhamento da Travessa Alferes Patrício, o qual esté a 14,75m
(quatorze metros e setenta e cinco
centímetros> da rua Pinto Ribeiro.
A partir desse ponto, segue o alinhamento da Travessa Alferes Pau-íoío
em uma extensão de 15,25m (quinze
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metros e vinte e cinco centímetros);
ao fim dessa medida em um ângulo
interno de 909 45', em direção à direita, segue uma reta medindo ..
33,65m (trtnra e três metros e ses~
senta e cinco centímetros), COnfrontando com propriedade de Mário Figueiredo dos Santos, ao fim des . n.
extensão, em um ângulo interno de
989 15' em direção à direita, segue
urna reta medindo
15.15m (quinze
metros e quinze centímetros) (',.'DIrontando com propriedade de Luiz
Gonçalves ue Pádua; ao fim dessa
medida, em um ângulo interno de
839 00' em direção à direita, ;-,egue
uma reta medindo 36.00m (trtnte. e
seis metros}. confrontando com o primeiro lote de Maria Auxiliadora Camargos de Figueiredo. ao fim do qu-d
encontra o cento onde se iniciou es~
ta descrição. fazendo um ângulo ínterno de 889 30', contendo este segundo lote um galpão de cobertura te
estr utuz a de madeira e telhas francesas. apoiado em pilares tambeu. de
madeira, localizado quase no maio do
lote junto à divisa da direita, perIazenoo uma área coberta de 54,GOm2
.cínqüenta e quatro metros quadrados
e sessenta decímetros quadrados), es~
tando Os referrdos bens inscritos no
Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Sebastião do Parai00 d...... gstaoo -tc Minas Gerais sob
os US. 25.625, Livro 3-T, fls. 261,
data de 24 de julho de 1972, ilJ: .842,
Livro 3-P. fls. 153, data de. 12 de
novembro de 1963. 3.813 e 3.509, LíVl'Q 3-D, fls. 80 data de 7 de março
de ]919 tudo de acordo com a Planta
SP nv 3572068, e demais documentos
constantes do Processo n.v 001'29-73,
do Ministério das Comunicações.
Art. 39 Fica a Companhia TeJeJônica de Minas Gerais autorizada a
prumo ver a desaproprfaçâo da referitia área de terreno e respectivas ben;
fettorias na forma da legislação vigente COm seus recursos próprios.
Art 4.9 Nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei n.c 3 _365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei r.úmero 2.788, de 21 de maio de 195-8, a
desapropriação é declarada de earáter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.

81

EXECUTIVO

Art. 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasrha, 23 de julho de 1973;
152. 9 da Independência e 85.9 da
República.
EMILIo G. MÉDICI
Hygino C. corse'tt
DECRETO N° 72.509 JULHO DE 1973

DE

23

DE

Declara de utilidade pública para fins
de âeeaprapríação, uma área Ui::. ter ~
rena rural e respectiva faixa de
acesso, sem
benteitortae, sZl.Il,adas
no município de São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, destinadas à
instalação de uma estação repetidora de microondas, torre e serviços afins, pela Companhia Telefônica Brasileira - CTB.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constatuíçâo,
e tendo em VIsta o disposto nos Mtigos 5°, letra Uh", e 6" do Decretolei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1° São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação uma área de terreno rural. me,
dindo 9UO,Oüm2
(novecentos metros
quadrados), e
respectiva Iarxa de
acesso com 16.029,20m2 (dezesseis mil,
vinte e nove metros quadrados e vinte
decímetros quadrados), ambas sem
benfeitorias, a serem desmembradas
de maior porção, situadas no lugar
denominado "Sítio São Geraldo", 1°
Distrito do mumcipío de Bác f'ide~
Iís, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no INCRA sob o numero .....
32.08007.01.244, de propriedade de Antonio Maia Filho, destinadas a u.sta.,
Iação de uma estação repetidora de
microondas, torre e serviços afins,
pela Companhia Telefônica Brastleíra - CTB.
Art. 2° A área de terreno tem a
forma de Um quadrado e apresenta
as seguintes dimensões e caracterlstícas: o lado que coincide com o final
da faixa de acesso,
e constae-ado
como linha de frente, mede 30,Uüm
(trinta metros) no rumo 49°30'NE; o
lado direito faz uma deflexão de ..
90°00' à direita, mede 30,00m (trinta
metros) no rumo de 400 3 0 ' S E ; a linha
de fundos faz urna deflexão de 90"00"
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à direita mede 30,GOm (trinta metros) no rumo de 49°30' SW; o lado
esquerdo faz uma deflexão de fJO"OQ'
à direita, mede SO,GOm (trinta metros) no rumo de 400 3 0 ' N W , e final-

mente faz uma derlexão de 9no()o> à
direita, confrontando por todos os lados com o remanescente de maior

porção do "Sítio São Geraldo", propriedade de Antônio Maia Filho. A
faixa de acesso à área antertoru.ente
descrita, possui extensão de 1.602,92

(um mil seiscentos e dois metros e
noventa e dois centímetros), largura
de 10,00

fi

(dez metros), e lrnc'a-se

no final da Avenida Roberto Silveira,
limite entre as zonas urbanas e "T::aI,
em ponto distante 52,OOm (cinqüenta
e dois metros) da rua Projetada. e
5,lOm (cinco metros e dez centlmetros) do poste existente na entrada
da sede do "sitio S. Geraldo". ~ par..
tir deste ponto, o 1° segmento faz
uma deflexão de 14°4S' à direita, mede
7S,SOm (setenta e cinco metros e cínqüenta centímetros) no rumo de ...
S030'SW; em prosseguimento faz uma
deflexão de 11°00' à esquerda, mede
71,20m (setenta e um metros e vinte
centímetros) no rumo
5°30'SE; em
prosseguimento faz uma deflexão de
S030' à esquerda, mede 13.29m <treze
metros e vinte e nove centímetros) no
rumo de 11°00'SE; em prosseguimento faz uma deflexão de 7"4f)' '1 es.
querda, mede 36,65m (trinta e seis
metros e sessenta e cinco centímetros)
no rumo de 18°45'SE; em prosscguí ,
mento faz uma deflexão de BOOO' á
direita, mede 31.0Bm (trinta e um me ,
tros e oito centímetros), no rumo de
10045'SE; em prosseguimento faz uma
deflexão de 10°30' à direita, mede ..
63,BOm (sessenta e três metros e oitenta centímetros) no rumo de ....
00015'SE; em prosseguimento faz uma
deflexão de 14°30' à esquerda, mede
24,30m (vinte e quatro metros e trinta centímetros) no rumo de 14°45'SE;
em prosseguimento faz uma der.exãe
de 44°15' à direita, mede 30,30m
(trinta metros e trinta centímetros)
no rumo de 29°30'SW; em prosseguimento faz uma deflexão de 22°30' à
direita, mede 33,87m (trinta e três
metros e oitenta e sete centímetros)
no rumo de 52°00' SW; em prosseguimento faz uma deflexâo de 3°00' à
esquerda, mede 48.15m (quarenta e
oito metros e Quinze centímetros) no
rumo de 49°00'SW; em prosseguimento faz uma deflexão de 2°00' à direita, mede SO,OOm (cinqüenta metros)

no rumo de 51°00 SW; em prosseguimento faz uma deflexão de 4"15' à
direita, mede 26,33m (vinte e seis metros e trinta e três centímetros) no
rumo de 55°15' SW: em prosseguimento faz uma deflexão de 8°30' à
esquerda, mede 15,35m (quinze metros e trinta e cinco centímetros) no
rumo de 46°4S' SW; em prosseguimento faz uma deflexâo de 21°30' à
esquerda, mede 14,02m (quatorze metros e dois centímetros) no rumo de
2S"IS' SW; em prosseguimento faz
uma deflexão de 6°4S' à esquerda,
mede 68,05m (sessenta e oito metros
e cinco centímetros) no rumo de ....
18°30' SW; em prosseguímenr-: faz
uma defIexão de 7°30' à esquerda,
mede 14,S3m (quatorze metros e ctnqtienta e três centímetros) no rumo.
de 11°0u' SW; em prosseguimento faz
uma deflexão de 20°30' à esquerda,
mede 60,08 m (sessenta metros e oito
centímetros) no rumo de 9°30' SE' em
prosseguimento faz uma deflexã(~ de
5°30' à esquerda, mede 23,15m (vinte
t: três metros e quinze centímetros)
no rumo de 1s000' SE; em prosseguimento faz uma deflexão de 11°00' à
direita, mede 38.22m (trinta e oito
metros e vinte e dois centímetros) no
rumo de 4°00' SE; em prosseguimento
faz uma deflexão de 4°30' à esquerda,
mede 24,00m (vinte e quatro metros)
no rumo de 8°30' SE; em prosseguimento faz uma deflexão de 9°00' à
direita, mede 12,2Sm (doze metros e
vinte e cinco centímetros) no rumo
de 00\>30' SW; em prosseguimento faz
uma deflexão de 8°30' à direita, mede
7S,88m (setenta e cinco metros e 01tenta e oito centímetros) no rumo de
goOO'SW; em prosseguimento faz uma
deflexão de 3°30' à esquerda, mede
24,70m (vinte e quatro metros e setenta centímetros) no rumo de 5°30'·
SW; em prosseguimento faz uma deflexão de 18°00' à esquerda, mede .. ,
33,17m (trinta e três metros e dezessete centímetros) no rumo de ....
12°30' SE; em prosseguimento faz uma
deflexão de 8°00' à esquerda, mede
22,50m (vinte e dois metros e clnqüen;
ta centímetros) no rumo de 20°30'
SE; em prosseguimento faz uma detleção de 1°IS' à esquerda, mede 22 D~'
(vinte e dois metros e cinco centímetros) no rumo de 21"45' SE; em
prosseguimento faz uma deflexão de17°00' à esquerda, mede 9,46m (nove
metros e quarenta e seis centímetros,
no rumo de 3B045' SE; em prosseguimento faz uma deflexão de 1BoOO' à
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esquerda mede 11,30m (onze metros
6 trinta 'centímetros) no rumo de ...
56945' SE; em prosseguimento faz
uma deflexão de 11°30' à esquerda,
mede 25,75m (vinte e cinco metros e
setenta e cinco centímetros: no rumo
de 68°15' SE; em prosseguimento taa
lima deflexão de 16°15' à esquerda,
mede 54,aOm (cinqüenta e quatro metros) no rumo de 84°30' SE; em prosseguimento faz uma deflexão de 9°45'
à esquerda, mede 26,15m (vinte e seis
metros e quinze centímetros) no rumo
de 85°45' NE; em prosseguimento faz
uma deflexão de 16°30' à esquerda,
mede 78,lOm (setenta e oito metros
e dez centímetros) no rumo de 69°15'
NE; em prosseguimento faz uma deflexão de 2°00' à esquerda, mede ...
27,05m (vinte e sete metros e cinco
centímetros) no rumo de 67°15' NE;
em prosseguimento faz uma der.exão
de 3°00' à direita, mede 57,43m (cinqüenta e sete metros e quarenta e
três centímetros) no rumo de
.
70°15' NE; e prosseguimento faz
uma deflexâo de 10°00' à esquerda,
mede 19,45m (dezenove metros e quarenta e cinco centímetros) no -umo
de 60°15' NE; em prosseguimento faz
uma deflexão de 8°15' à esquerda,
mede 12,34m (doze metros e trinta e
quatro centímetros> no rumo de , .. ,
52°00' NE; em prosseguimento faz
uma deflexão de 8°30 à esquerda, mede
10,74m (dez metros e setenta e quatro centímetros) no rumo de 43°3U'NE;
em prosseguimento faz uma deüexâo
de 25°45' à esquerda, mede 118,35m
(cento e dezoito metros e trinta e cinco centímetros) no rumo de 17°45'
NE; em prosseguimento faz uma
deflexão de 12°30' à esquerda, mede
12,90m (doze metros e noventa centímetros) no rumo de 5°15' NE; em
prosseguimento faz uma de flexão de
22°30' à esquerda, mede 12,08m (doze
metros e oito centímetros) no rumo
de 17°15' NW; em prosseguimento faz
uma deflexão de 17°00' à esquerda,
mede 1l,90m (onze metros e noventa
centímetros) no rumo de 34°15' NW;
em prosseguimento faz uma deflexão
de 25°30' à esquerda, mede 10.95m
(dez metros e noventa e cinco centímetros) no rumo de 59045' NW; em
prosseguimento faz uma deflexão de
15°45' à esquerda, mede 23,75 m (vinte
e três metros e setenta e cinco cent'metros) no rumo de 75°30' NW; em
prosseguimento faz uma deflexão de
8°15' à esquerda, mede 22,95 m (vinte
e dois metros e noventa e cinco centí-

metros) no rumo de 83°45' NW;ero
prosseguimento faz uma deflexão oe
11°30' à esquerda, mede 15,10 m .quinze metros e dez centímetros) no rumo
de 84"45' SW; em prosseguimento t",-z
uma deflexão de 1J015' à esquerda,
mede 33,90 m (trinta e três metros e
noventa centímetros) no rumo de
73°;:30' SW, em prosseguimentos faz
uma deflexão de 26°30' à esquerda,
mede 31,85m (trinta e um metros e
oitenta e cinco centímetros) no rumo
de 47"00' SW; em prosseguimento faz
uma deflexâc de 15°00' à esquerda,
mede 25,00m (vinte e cinco metros)
no rumo de 32°00' SW; onde atinge
o terreno descrito no artigo ~", tudo
de acor~o com a planta TET-31-0ó5,
e demais documentos constantes do
processo nv 004301-73 do Ministério das
Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica Brasileira --'--- CTE autorizada a
promover a desapropriação da referida área de terreno e respectiva faixa de acesso, na forma da legislação
vigente, com seus recursos próprios, ou,
para a faixa de acesso, a instituição
de servidão de passagem.
Art. 4° Nos termos do artigo 15 :10
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n'' 2.786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente
para efeito de imediata imissão d~
posse.
Are: 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contc s.rlo,
Brasília, 23 de julho de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 72.510 JULHO DE 1973

DE

23

DF.

Declara de utilidade pública. para
fins de desapropriação, uma área
de terreno rural e respectiva faixa
de acesso, sem benfeitorias situada
no Mumu-iino de Ponte Nova. Bstu.:
do de Minas Gerais, destinada à
instalação de uma estação refJ·~fjrio_
ra de microondas e serviços afins,
pela Companhia Telefônica de 1lfinas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere C, ar-
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tigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos
5°, letra "h". e 61' do Decreto.lei número 3.365, de 21 de junho de lS41,

decreta:

Art. 1<) São declaradas de utilidade pública para fins de desapropria.

çâo. uma área de terreno rural sem
benfeitorias, medindo 1.62ü,Oom2· trrul
seiscentos e vinte metros quadrados)
e respectiva faixa de acesso com área
de 11.110,00 m2 (onze mil, cento

e

dez metros quadrados). a serem uesrnembradas de maior porção de terras
Iocanzadas no lugar denominado
"Santa Rita, na Fazenda da vargem".
Município de Ponte Nova, Esta.ío de
Minas Gerais, de propriedade de José

Maria Martins Soares,

João

Mucci

Daniel, fdamo Iacomini e Leonel lacominí, destinadas à instalação de

uma estação repetidora de microondas, torre e serviços afins. pela Com-

panhia Telefônica de Minas Gerais.
Art. 2" A aludida área de terreno
será desmembrada de maior porção
de terras de propriedade de José Maril';! Martins Soares. tem o formato "e~
tangular, área de 1.620,00 ma (mil
seiscentos e vinte metros quadrados),
confronta em três de seus lados com
a referida propriedade e, do outro
lado, através de um valo de drvisa,
com propriedade de ídamo jacomíní
e Leonel Iacominí e apresenta. 8,S se~
gumtes caracteristícas: inicia-se na
estação topográfica Ml, um dos vértices da área retangular maior, com
declinação magnética de 18° 30'; a
partrr desta estação, faz um ângulo
de 36" 40' com o "norte verdadeiro"
e segue uma extensão de 27.00 m
"(vinte e sete metros) no azimute de
18". 10' NO confrontando com a porção maior, até encontrar o valo de
divisa dessa propriedade com a de
1damo Iacomíní e Leonel Iacomíní ;
'daí, com uma deflexão à díreus de
'90° 00', prossegue pelo valo divisório
'6 mede 60,00 m (sessenta
metrcaj ,
com azimute de 71° 50' NE; ao fim
dessa extensão faz uma deflexão a
direita de 90° DO', deixando de acompanhar o valo de divisa e mede ...
27,00 In (vinte e sete metros) 1'10 azimute de 18" 10' SE, confrontando com
a porção ma'or, até atingir a E,~tá.'
ção Topográfica M4, outro dos vértices da referida área retangular; a
partir dessa estação faz uma derlexão à direita de 900 00' e mede .. ,
SO,oo m (sessenta metros) no azimute

de 711' 50' SO, confrontando ainda
com a porção maior e atingindo finalmente a Estação Topográfica MI,
ponto inicial desta descrição. A faixa de acesso ao terreno compreende
uma área ce 11. 110,00 m2 (onze mil,
cento e dez metros quadrados" será
desmembrada de maiores porções das
propriedades de Joào Mucci Daniel,
fdamo laca mini e Leonel Iacommí,
em dois trechos distintos, assim desorltos: 1° Trecho (na propriedade de
Joâo MUCCl Daniel, no munícípto de
Pon te Nova). O 1° trecho da Ja1Xa
de acesso, com largura de 10,UO m
(dez metros), inicia-se num ponto da
cerca que divide a área onde acha-se
Instalada a Estação de Tratamento
D'água de Ponte Nova 6 a propriedade de João Mucci Daniel, ponto
este. distando de, aproximadamente,
6,00 m (seis metros) de um canto da
Caixa D'água da Estação de Tratamento. mais precisamente, do canta à
esquerda da saída do duto. Assim, a
partir do aludido ponto, medem-se
60,00m (sessenta metros), no aztmu..
te de 22" 47' SO, até encontrar a estaca 12
9; daí, em deflexão a esquerda, no azimute de 14° 23' SE, medem-se 111,00 m (cento e onze me,
tros) até a estaca 18; dai, em deflexãc a esquerda, no azimute de 72°
53' SE. medem-se 114,00 m (cento e
quatorze metros) até a estaca 23
14; daí, em deflexão à esquerda
no
azimute 89" 07' NE, medem-se
46,00 m (quarenta e seis metros) até
a estaca 26; daí em deflexão .» dí.,
reita, no azimute de 45° 52' SO, medem-se 80,00 m (oitenta metros) até
a estaca 30; daí, em deflexão á esquerda, no azimute de 28" 52'80,
medem-se 60,00 m (sessenta metrosj ,
até a estaca 33; daí, em deflexâo à
esquerda, no azimute de 22° 52' 80,
medem-se 80.00 m (oitenta metros)
a té a estaca 37, onde termina, perfazendo uma área de 5,510,00 mã
(cinco mil quinhentos e dez metros
quadrados), confrontando com o 2°
trecho da faixa, na propriedade de
tôa-oo Iacomtnt e Leonel Iacomíní,
também no município de Ponte Nova;
2" Trecho (na propriedade de tdamc
Iacomíni e Leonel Iacomírrí. no município de Ponte Nova). Em prosseguimento ao término do 1° trecho da
faixa de acesso na propriedade de
Joâo Mucci Daniel. o 2° trecho, com
10,00 m (dez metros) de largura. inicia-se na estaca 37, na propriedade

+

+
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de ídamo Iacominí e Leonel racomtni. A partir dessa estaca, medem-se
80,00 m (oitenta metros), no azimut~
de 46" 52' 80, até a estaca 41; daí,
em deflexão
esquerda, no azimute
de 23° 52' SO, medem-se 4000 m
(quarenta metros) até a estaca 43;
dai, em deflexão à esquerda, "10 azimute de O" 08' SE, medem-se 40.00 m
(quarenta metros) até a estaca 4?;
dai em detlexão
esquerda, no aZImute de 12(> 08' SE, medem-se 40,00 m
(quarenta metros) até a estaca 47;
daí, em deflexão à direita. no az.mute
de 11(> 52' 50, medem-se 2000 m
(vinte metros) até a estaca 48; daí,
em deflexão à esquerda, no azimute
de 1(> 08' SE. medem-se 40.00 m (qua:renta metros) até a estaca 50; daí,
em deflexão à direta. no azimute de
14(> 52' 80. medem-se 60,00 m (sessenta metros) até a estaca 53; dai,
em derlexão à esquerda, no azmiute
de 31(> 08' SE. medem-Se 20.00 m
(vinte metros) até a estaca 54; daí,
em deflexão à esquerda, no azimute
de 68(> 06' 8E. medem-se 197.00 m
(cento e noventa e sete metros) até
a estaca 63 + 17; daí. em deflexão à
esquerda, no azimute de 86(> fi2' NE,
medem-se 23.00 m (vinte e três metros) até a estaca 65, onde termina,
atingindo um dos lados da área retangular no platô do morro. perfázendo uma área de 5.600,00 m2 (cinco
mil e seiscentos metros quadrados),
no município de Ponte Nova. Imóveis estes registrados sob os números 14.611, Livro 3~J. fls. 97. da.te de
7 de janeíro de 1955, 18.910, Livro
3-M. fIs 95 (lata de 3 de dezemb-o
de 1960 e 3.175 Livro 3-E, fls. 154,
data de 22 de outubro de 1936. no
Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ponte Nova, Estado de
Minas Gerais. tudo de acordo com a
Planta 8P n- 3572072 e demais documentos constantes do Processo número 8.602-72, do Ministério das Comunicações.
Art. 3(> Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação da ref~
tida área de terreno e respectiva faixa de acesso, na forma da le~islação
vigente. com seua recursos próprios,
ou, para a faixa de acesso a Instituíção da servidão de passagem.
Art. 4" Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n'' 3.365. de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956. a deá

à

sapropríação é declarada de caráter
urgente, para efeito
de
imediata.
imissão de posse.
Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1973;
152(> da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 72.511 JULHO DE 1973

DE

23

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação. uma area
de terra rural e respectiva faixa de
acesso. sem »enteitoríae, âestmruías
à instalação ae uma estação repetidora de microondas e serviços afins.
pela Companhia Telefônica de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artig-os
5.°, letra "h". e 6.(> do Decreto-lei número 3.365 de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1(> São declaradas de utilidade pública para, fins de desapropriação uma área de terra rural, sem
benfeitorias, medindo 750.00 m2 (setecentos e cinquenta metros quadrados), e respectiva faixa de acesso com
a área de 25.326,50 m2 (vinte e cinco
mil, trezentos e vinte e seis metros
quadrados e clnquenta decímetros
quadrados). a serem desmembradas
de maior porção, da Fazenda São José
do Manso. situadas no lugar Jenomtnado "Morro dos Cachorros", munl-ípio de Ouro Preto. Estado de Minas
Gerais, de propriedade de Edelweiss
Moretzsohn de Andrade e seus filhos,
Raymundo Guido de Andrade Melo,
Ana Marta Moretzsohn Andrade 'I'hata
Moretzsohn Andrade e José Sales Andrade Filho, destinadas à instalação de uma estação repetidora de
microondas e serviços afins. pela Companhia Telefônica de Minas Gerais.
Art. 2° O aludido terreno tem o
formato retangular, com área de .. ,
750.00 m2 rsetecentos e cinauenta ruetros quadrados) e será desmembrad9
de maior porção da Fazenda São Jose

86

ATOS

DO

PODER

de Manso, de propriedade de Edel-

'weíss Moretzsohn de Andrade e seus
filhos, Raymundo Guldo de Andrade

Neto, Ana Maria Moretzsohn Andra-

de, Thaís Moretzsohn Andrade e José
Sales Andrade Filho, confronta por

um lado com terras de quem de direito através do divisor de águas do

espigão mestre, e assim se descreve:
inicia

na

Estação Topográfica l\II2

um dos vértices da área retangular
referida anteriormente com declinação magnética de 18° 00'; a partir
dessa. estação faz ângulo de 35° 24'
em relação ao "Norte Verdadeiro" e

m-ete 50,00

fi

(cinquenta metros) no

azimute de 17° 18' NO, confrontando

com o terreno remanescente de Edelweíss Moretzsohn de Andrade, até
atingir

a

Estação Topográfica M3,

outro dos vértices da referida área
retangular; dessa estação, faz uma
deflexâo à direita de 90° 00' e mede
15,00 m (quinze) metros) no azimute
de 72° 42' NE, até encontrar a estaca
2 + 10, ponto da divisa natural do
espigão mestre que separa as proprtrdades de Edelweiss
Moretzsohn
de Andrade e outros, de quem de direito: dai. em uma deflexão à direita
de 90° 00' acompanha o divisor natural das águas e mede 50,00 m (clnquenta metros) no azimute de 170 18'
SE, atingindo a estaca O (zeroj , daí,
em uma última deflexão à direita de
90° 00' mede 15,00 m (quinze metros)
no azimute 72" 42' SO, deixando de
acompanhar o divisor
natural de
águas e confrontando com o remanescente até atingir a estação tcpográfica M2, ponto onde se inicia a
presente descrição. A faixa de acesso a desapropriar de, aproximadamente 25.326,50 m2, (vinte e cinco
mil. trezentos e vinte e seis metr-is
quadrados e ctnquenta decímetros
quadrados) para acesso ao platô do
"MOlTO dos Cachorros", será desmembrada de maior porção das terras da
"Fazenda São José do Manso" de propriedade de Edelweísa Moretzsolm de
Andrade, situada no munlclpio de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
em seis trechos descritos a seguir: O
10 trecho. com largura de 10,00 m
(dez metros) sendo 5,00 m (cinco metros) de cada lado do eixo, Inicia-se
na estaca O (zero), cravada a 5,1 km
do Trevo Belo Horizonte - Saramenha - Mariana da rodovia MG56, na estrada que leva à Carvoeira
Saramenha, utilizada pela ALCAN Alumínio do Brasil S. A. e moradores
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da região; a referida estaca inicial
dista de 6,00 m (seis metros) de canto direito da primeira casa situada
às margens da estrada, pertencente à
Fazenda São José do Manso; assim,
a partir do aludido ponto medem-se
40,00 m (quarenta metros), .'10 aaímuta de 37° 00' SW até a estaca
2 = PCE, e dai prossegue em um caminhamento topográfico .com 11 (onze) curvas, caracterizadas por raios e
desenvoívtmentoa variados. e com 11
ton",l:;) tangentes intercaladas a essas
curvas, até atingir a estaca número 69
= PCE, perfazendo uma área de ...
13.800,00 m2 (treze mil e oitocentos
metros quadrados); o 2° trecho da
faixa de acesso, possui larguras vartaveís e é parte da faixa de 10.00 m
(dez metros) de largura de 110.00 m
(cento e dez metros) de extensão, que
se inicia na estaca nv 69 = PCE e
segue em curva e tangente até o ponto ':'4
lO, onde termina, confrontando de um lado, através de um valo
divisório, com propriedade da AIJCAN
- Alumínio do Brasil S. A. e cerrazendo uma área de 580,00 m2 <quinhentos e oitenta metros quadrados j ;
O 3~ trecho da faixa de acesso, com
largura de 10,00 m (dez
metros),
sendo 5,00 m (cinco metros) de cada
lado do eixo, Inicia-se no ponto -14
10 e segue um caminhameutc topográfico com 12 (doze) curvas, caracterizadas por raios e desenvolvimentos variados, e com 12 (doze)
tangentes Intercaladas a essas curvas,
até atingir a estaca ns 102. perfazendo uma área de 5.500,00 m2 (cinco
mil e quinhentos metros quadrados)
e onde ganha o divisor de águas do
espigão mestre, sendo à esquerda,
propriedade de Edelweiss Moretzsohn
de Andrade e à direita, propriedade
de José Ferreira Teotonio; O 4° trecno ; com largura de 5,00 m (cinco
metros) e à esquerda do divisor de
águas, inicia-se na estaca n" t02 e
prossegue em um caminhamento topográfico com 3 (três) curvas, caracterizadas por raios e desenvolvtmentos variados, e com 2 (duas) -angentes intercaladas a essas curvas, até
atingir a estaca n- 113, onde deixa o
divisor de propriedades, perfazen-íc
uma área de 1.100,00 m2 (mil e cem
metros quadrados); O 5° trecho, com
largura de 5,00 m (cinco metros) e à
esquerda do divisor de propriedades.
sendo à direita. terras de Jose Ferreira 'reotonto, inicia-se na estaca

+

+
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119 = PT, e segue um caminhamento com 2 (duas) curvas, caraccertzadas por raios e desanvolvímentos variados, e com 3 (três) tangentes íntercaladas a essas curvas até atlng'ra estaca 127 = PCE. onde deixa o
divisor de propriedades, perfazendo
uma área de 800,00 m2 (oitocentos
m-tros quadrados); O 6° trecho. com
5,00 m (cinco metros) de largura e
à esquerda do divisor natural rk propriedades, sendo à direita, terras de
José Ferreira Teotônio. inicia-se na
estaca 148 = PCD e prossegue em um
caminhamento topográfico cem 4
(quatro) curvas, caracterizadas por
raios e desenvolvimentos variados, e
com 3 (três) tangentes tntercaradas a
essas curvas. até atingir uma cerca
de arame, que determina a di visa de
propriedades à direita do divisor de
águas, ou sejam. terras de José P'erreira Teotonio e terras de quem de
direito e onde prossegue à esquerda
do divisor de águas, com largura de
5,00 m (cinco metros), confrontando
com terras de quem de direito, em
um caminhamento topográfico eom 5
(cinco) curvas, caracterizadas por
raios e desenvolvimentos variados. e
com 5 (cinco) tangentes, até atingir c
alinhamento dos marcos Ml e M2, que
determinam um ·dos lados da área
retangular do platô, terminando ai o
6° trecho, perfazendo uma área de ,..
3.546,50 m2 (três mil, quinhentos e
quarenta e seis metros quadrados €
cinquenta decímetros quadrados). Os
seis trechos distintos da
faixa de
acesso e situados na "Fazenda São
José do Manso". de proprtedade de
Edelweiss Moretzsohn de Andrade, no
município de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, juntos, totalizam uma
área de aproximadamente
25.326,50 m2 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e seis metros quadrados e cinquenta decíme-tros quadrados), imóveis registrados sob o número 4.269, Livro 3-L, data de i2 de
maio de 1972, tudo de acordo com a
Planta SP nc 35.720-73 e 35.720 74 - 1, 2 e 3, e demais documentos
constantes do Processo nv 8.600-72, do
Ministério das Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação da referida área de terra e respectiva rarxa de acesso, na forma da legislação
vige-nte. com seus recursos próprios,
ou, para a faixa de acesso. a instituição da servidão de passagem.

Art. 4° Nos termos do artigo ::i 5 do
Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786. 'de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito
de
ímcdíata
ímíssão de posse.
Art. 5" Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygmo C. Corsetti

DECRETO N.? 72.512 JULHO DE 1973

DE

23

DE

Aprova o Estatuto da Empresa Pública Banco Nacional da Habitação.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constdtuição, e
tendo em vista o disposto no § 1.0. do
artigo 2.°, da Lei n.v 5.762, de 14 de
dezembro de 1971,_ decreta:
Art. 1,0 E, aprovado o Estatuto da
Empresa Pública Banco Nacional da
Habitação, que com este baixa, asuínado pelo Ministro de Estado do Interior.
Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na .data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 23 de julho de 1973;
152:' da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

JOsé Costa Cavalcanti

ESTATUTO DA EMPRESA
Pf!BLICA BANCO NACIONAL
DA HABITAÇÃO (B. N. H.)

CAPITULO I
Nome, Sede e Duração

Art. 1.0 O Banco Nacional da Habitação (B. N. H.) é empresa pública
vinculada ao Ministério do Interior,
regida pelo presente Estatuto e pelas
disposições legais que lhe -forem aplicáveis, nos termos da Lei n.« 5.762, de
14 de dezembro de 1971.
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Axt. 2.° O B. N. H. tem sede e foro
no Distrito Federal e atuação em todo

o território nacional, podendo insta-

lar e manter, no País e no exterior,
órgãos e setores de operação e representação previstos no seu Regimento
Interno.
Art. 3.° O prazo de duração do
B. N. H. é indeterminado.
CAPíTULO II
Capital

Art. 4.° O capital inicial do BNH.
é de Cr$ 1.000.000.000,00 (um b.ll-ão
de cruzeiros) dividido em 1.0oo.noo.ooo
(um bilhão) de ações de valor u-ritá.,
rio de Cr$ 1,00 (um cruzeiro), ner,

tencentes, na sua totalidade. à União
Federal;
Art. 5.° O Capital do B.N .H. pode-

rá ser
ração
deste
que a

aumentado mediante a incorpode lucros e reservas, na forma
Estatuto, e de outros recursos
União destinar a esse fim.
CAPíTULO III
Objeto e Competência

Art. 6.0 O B.N.H. tem como obje-

tivo promover o desenvolvimento urbano integrado, de acordo com a politica estabelecida pelo Governo Federal, e exerce, simultaneamente. as
funções de:
I - órgão central do sistema Financeíro da Habitação (S.F.H.) do Bistema Financeiro do Saneamento ....
(8. F. 8.) e dos sistemas financeiros
conexos, subsidiários ou complementares daqueles, constituídos ou a serem
criados;
II - órgão gestor do Fundo de Garantia do Tempo de serviço
.
(F.G.T.S.J;
lU - órgão de crédito responsável
pelo estímulo e controle da formação,
mobilização e aplicação de poupanças
e outros recursos no financiamento
de:
a) planejamento produção e comercialização de habitações;
b) planejamento e
realização de
obras e serviços de infra-estrutura urbana e comunitária especialmente os
relativos a saneamento básico;
c) indústria de materiais de construção e mdústrta de construção civil;

EXECUTIVO

d)
estudos, pesquisas, assistência.
técnica e demais serviços correlatos às
atividades tndícadas nas alíneas e
itens precedentes.
A'i"t. 7.° Compete ao B.N .H.
I - como órgão central dos sistemas
de que trata o item I do artigo 6°;
a) baixar as normas gerais de ergantzação e operação dos sistemas COf1trolando e fiscalizando a respectiva.

execução ;

b) disciplinar a constitução, o reconhecimento. o credenciamento e o
funcionamento dos agentes dos sistemas, fiscalizando-lhes a atuação e
aplicando-lhes sanções;
c) esta belecer as condições gerais e
especiais para captação mobilização e
aplicação de poupanças e outros reCUTsos, inclusive no que respeita a objetivos, limites ativos e passivos, prazos
e garantias, juros, encargos, sanções e
demais asr-ectos técntcos administraUvas, econômicos e financeiros;
dI manter ou escrpurai serviços de
caução ou refinanciamento de liqu idez e de seguros, para garantia das
aplicações e poupanças vinculadas aos
sistemas.
TI como órgão gestor do ....
F,G.T,S., exercer as atribuições previstas na Lei nv 5.107. de 13 u-: se.,
tembro de 1966, legislação e regulamentos complementares;
.

TIl - .como órgão de crédito, para
os fins previstos DO item IH, do artigo 6°;
a) realizar operações ativas e pas..
sivas, em moeda nacional e esu-an,
geíra, de depósitos, inversões financeiras "underwrttdng", fínanctamenco.
rerínanclamento, aval, fiança, seguros, aquisição e venda de créduos e
títulos hipotecários e imobiliários e
quaisquer outras que se coadunem com
seua cbjetívos:

b) disciplinar, pro-mover, realizar é
fiscalizar a captação e aplicação de
poupanças e outros recursos. tnclusí-:
ve oriundos do F.G.T.S., nas 0iJe1'Uções de que trata a alínea precedente;
c) estabelecer as prioridades, limites, prazos, juros, encargos, garantias
e outros requisitos técnicos, econômicas e financeiros que devam ser atendidos nas operações ativas e pesaivas, realizadas pelo próprio B. N ,1. e
por outras instituições na qualidade
de agentes dos sistemas de que trata
o ítem"!" do Art. 6°.
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Al"t. 8.9 Nos termos de sua legislação básica e segundo prioridade fi..
xadas pelo Governo Federal, o B.N.H.
observará os seguintes prtncípíos run,
damentals: .
I - atuação através de slst smas
auto-sustentáveis com vistas a asse...
gurar permanente equilíbrio entre necessidades e recursos, nos programas
a seu cargo;
Ir - descentralízacâo das atividades
de execução e da decisão de casos individuais, respeitadas as normas, exceções e mecanismos de controle instituídos pela Administração;
III - execução indireta de programas mediante contratos e convênios,
ou através de agentes, estímuíandose a .crtação e desenvolvimento de entidades públicas ou privadas capacitadas a receber a delegação;
1V - correcâo monetária nas operações ativas -e passivas;
V - garantia de retorno das aplicações;
VI - prazos e ônus financeiros estabelecidos com caráter universal e
em função da renda ou da capacidade de pagamento dos beneficiários
finais das operações;
VII - prioridade a programas, sub,
programas e projetos
habitacionais
destinados às famílias de menor nível de renda;
VIII part'cipaçâo, no financiamento de habitações, na razão inversa
do investimento unitário correspondente;
IX preferência a programas,
subprogramas e projetos de maior im,
pacto na absorção de mão-de-obra;
X - estímulo permanente à elevação da produtividade, com vista à.
redução de custos, em seus diversos
campos de atuação.
Art. 90 O B.N.H. poderá organizar empresas subsidiárias para realização de serviços auxiliares e afins
dos seus objetivos,

CAPíTULO IV
Administração
SEÇÃO I

Disposições Gerais
Art. 10 A administração superior
do B. N. H. compete aos seguintes
órgãos:
I - Conselho de Admtotet-acãc;

II - Diretoria.
Art. 11 A definição dos demais ôrgãos componentes da Admints: .ecao
do Banco e respectivas atribuições serão estabelecidas no Regimento Interno e em atos complementares.
Art. 12 Os órgãos da administração superior do B, N. H. ater-se-ão
às tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle gerais, delegando as tarefas propriamente executivas a unidades setoriais e regionais, ressalvadas as exceções previs-.
tas neste Estatuto e em atos complementares.
SEÇÃO II

Conselho de Administração

Art. 13 O Conselho de Admlnlstra-.
ção é composto de:
I - Presidente do B. N. H.;
II - Diretores do B. N. H;;
III - Nove Conselheiros não Diretores, nomeados pelo Presidente da República, para mandato de três anos,
podendo ser reconduzidos.
Art. 14 Ao Conselho de Adminlstração correspondem as funções de:
I - órgão normativo e de controle
superior dos sistemas de que o Banco é órgão central;
II - órgão normativo superior da
admíriístração e das operações do>
Banco;
III - órgão de controle e físcallzaç â o gerais do
Banco.
Art. 15. Para os fins do artigo anterior. compete ao Conselho de Administração:
I - aprovar o Regimento Interno,
do B. N. H. e o Regimento do próprio Conselho;
II - baixar as normas gerais necessárias ao exercícío, pelo B.N.H.,
das funções Indicadas nos itens I e
III do artigo 60 ;
IH - aprovar os orçamentos e os.
programas anuais, plurianuais e especiais du B. N. H., a serem submetidos às autoridades competentes.
IV - tomar conhecimento das balancetes mensais, bem como das relatórios periódicos ou eventuais que
solicitar sobre a evolucão dos sistemas
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de que o Banco é órgão central, õu
sobre o andamento das operações -3
serviços do Banco;
V - aprovar os balanços patrimoniais e financeiros do B. N. H., decidir sobre a aplicação dos resultados

operacionais e determinar sua íncorporaçàn total ou parcial ao capital;
VI -- deliberar sobre as contas da
Diretoria, emitindo parecer, e enca-

minhá-las ao órgão competente, para
que este as submeta ao Tribunal de
Contas da União, na forma da legtsIaçâo em vigor;

VII - estabelecer as sanções a que
estarão sujeitas as entidades agentes
dos sistemas de que o B. N. H. é órgão central e os dirigentes daquelas
entidades. especificando as que devam
ser aplicadas pelo próprio Conselho
e as que o devam ser pela Diretoria;
VIII - mediante proposta do Presidente, definir e rever, quando necessário, a área de supervisão de cada
Diretor e distribuir outros encargos
aos Diretores;

IX - estabelecer o regime de alçadas operacionais da Diretoria e de . .
mais órgãos do Banco;
X - designar substitutos para os
membros da Diretoria, em seus ímpedímentos temporários, e, no caso de
vaga. até o preenchimento desta pelo
Presidente da República;
XI - conceder licenças aos Conselheiros;
XII - aprovar o Quadro. o sistema de provimento de cargos, o regime de trabalho e as tabelas de retrtbuiçãc do pessoal do Banco;
XIII - estabelecer as normas gerais sobre aquisição. alienação e oneração de bens do Banco e sobre transigência. renúncia e desistência de direito e ação;
XIV - decidir sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela
Diretoria f' -pinar sobre as que devam
ser submetidas no Ministro do Interior.
XV - efetuar ou autorizar, quando necessário, a contratação de auditoria externa para assessorá-lo no
desempenho da função que lhe cabe
nos termos do item III do artigo 14;
XVI exercer toda e qualquer
atribuição não expressamente prevista

EXECUTIVO

nos itens anteriores, compatível com
as funções indicadas no artigo 14;
XVII - resolver sobre os casos
omissos no presente Estatuto.
Art. 16. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por mês, e, extraoreünarla,
mente, quando convocado pelo Prestdente do Banco, e somente deliberará
com a presença de, pelo menos, cinco
Conselheiros não Diretores e quatro
membros da Diretoria, inclusive o
Presidente.
Art. 17. O Conselho de Administração deliberará habitualmente sobre propostas que lhe sejam apresentadas pela Diretoria ou sobre as quais
esta tenha emitido parecer prev.o.
§ 10 O disposto neste artigo não se
aplica aos casos em que a Diretoria
estiver impedida de opinar, nem ao
exame e decisão de matérias constdcradas neceesár.ías ao bom exercício
da função fiscalizadora e de controle, prevista no inciso III do artigo 14.
§ 2.0 O Presidente e os Diretores %~
tarào impedidos de votar as matérias
indicadas nos itens V e VI do artigo 15.
SEÇÃO

m

Díretoría

Art. 18. A Diretoria é composta de
I - Presidente;
II - seis Diretores, nomeados pelo
Presidente da República, para mandatos de 4 (quatro) anos, podendo ser
reconduzidos.
Art. 19 A Diretoria correspondem
as funções de:
I órgão executivo super ~c'r dos
sistemas de que o Banco é órgão central;
TI - órgão executivo superior da
administração e das operações do
Banco.
Art. 20. Para os fins do artigo anterícr e observado o disposto neste
Estatuto e no Regimento Interno.
compete à Diretoria:
I - assessorar o Conselho de Administração na formulação das normas gerais de que trata o artigo 15,
propondo as que julgar necessárias e
opinando previamente para efeito de
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apresentação ao Conselho sobre as
propostas que este tiver de aprecíat,
nos termos do artigo 17;
II - cumprir e fazer cumprir as
normas de que trata o item anterior
e as demais que forem baixadas pelo
Conselho de Administração, dentro de
sua competência;
III - regulamentar as normas de
que tratam os itens anteriores;
IV - proporcional ao Conselho de
Administração as informações e os
meios necessários ao eficiente exerci.cío de suas atribuições;
V - submeter ao Conselho de Administração, dentro de 30 (trinta)
dias após a data fixada para
res]Jectivo levantamento, os balanços
patrimoniais e financeiros do Banco;
VI - apresentar ao Conselho de Administração, no prazo legal e para os
fins previstos neste Estatuto, a ptes'taçâo anual de contas;
VII submeter ao Conselho de
.Admínístração os programas anuais e
plurianuais de atividades do Banco c
'os respectivos orçamentos;
VIII - exercer a direção geral das
atividades do Banco, de acordo com
os prtnciplos fundamentais fixados no

°

.arblgo 80

IX - decidir sobre as operações que
'forem de sua alçada e tomar conhe'cimento das que competirem aos demais órgãos operacionais do Banco;
X - autorizar aquisição, allena-ção, locação e oneração de bens do
Banco, bem como transigência, renúncia e desistência de direito e ação, observadas as normas gerais fixadas pelo
'Conselho de Administração;
XI - estabeleecr o sistema de ad'ministração de pessoal do Banco, observadas as disposições deste Estatuto;
XiI - estabelecer normas para
-contratação de serviços e estudos técnicos;
XIII - aprovar acordos, contratos,
convênios e quaisquer outros atos que
'Constituam ônus ou obrigações para
o Banco;
:xr '17 iomar providências .era aeeapropriação, pelo Poder Público .ompetente de bens imóveis necessários
~ realização dos objetivos do Banco;

XV - aplicar sanções às entidades
agentes dos sistemas subordinados ao
B~n('.O' e aos dirigentes daquelas entidades, de acordo com as normas fixadas pelo Conselho de Administração;
XVI ~ delegar, no todo ou em
parte, qualquer das atribuições indicadas neste artigo, nos termos e pela
forma constante das normas aprovadas pelo' Conselho de Administração;
XVII - conceder licenças e férias
aos Diretores;
XVIII - exercer quaisquer outras
atribuições não expressas neste Estatuto, que não sejam da competência
do Conselho de Administração e se
enquadrem nas funções previstas no
artigo 19.
Art. 21. A Diretoria reunir-se-á,
ordinariamente, pelo menos uma vez
por semana e, extraordinartamente,
quando convocada pelo Presidente ou
por três Diretores.
§ 10 A Diretoria somente deliberará com a presença de, pelo menos,
quatro de seus membros.
§ 20 As decisões da Diretoria serão
registradas em atas, lavradas em forma perm tida em Lei.
Art. 22, A remuneração do Presidente, Diretores e Conselheiros será
fixada pelo Conselho' Monetário Nacional, por proposta do Ministro do
Interior.
SEÇÃO IV

Presidente

Art. 23 O Presidente do B. N. H.
será de livre nomeação e demissão do
Presidente da República.
Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais, o Presid-ente será
substituído por um dos Diretores,
Art. 24 Compete ao Presidente:
r - representar o Banco em jutzo ou fora dele, podendo delegar esta
atribuição, em casos específicos, e, em
nome da entidade, constituir mandatários ou procuradores;
II - convocar e presidir as reuniões do conselho de Administração
e da Diretoria, com direito a voto de
qualidade;
IIr - Cumprir e fazer cumprir as
decisões do Conselho de Administraçâo e da Diretoria:
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Propor ao Conselho de Administração a distribuição de áreas de

supervisão e outros encargos entre os
Diretores;
V -

Encaminhar

ao Conselho

de

Administração as matérias oriundas
da Diretoria, que lhe devam ser submetidas;

EXECUTIVO

Art. 29. Os resultados apurados em,
balanço terão a destinação que o Conselho de Administração estabelecer,
fixada desde logo, prioridade para sua
utilização no aumento de capital e no,
reforço das reservas técnicas necessáfias a provar a liqüidez das operações.
e dos sistemas do Banco.

VI - Exercer a sunervisâo geral dos
negócios e serviços de Banco;
VII -----,- Admitir,

promover,

CAPÍTULO VI

punir,

dispensar e praticar os demais atos
compreendidos

na administração de

pessoal de acordo com as normas

e

critérios previstos em Lei ou aprovados
pelo Conselho de Administração e pe-

la Diretoria,

podendo

delegar

esta

atribuição no todo ou em parte;
VIII - Designar o Diretor que deve substitui-to em seus impedimentos
eventuais;

IX - Exercer e delegar quaisquer
outros poderes de representação e diT'2Ção não expressamente previstos
neste artigo.
Art. 25. Na formalização doe atos que
impliquem ônus e obrigações para o
B. N. H., este será representado pelo
Presidente e um Diretor, ou por dois
Diretores, permitida a constituição de
mandatários com poderes especiais.
SEÇÃO

v

Diretores
Art. 26. Compete a cada Diretor:
I - Partaclpar das deliberações e
decisões do Conselho de Administração e da Diretoria;
II - Supervisionar os assuntos da
área que lhe for atribuída especificamente pelo Conselho de Administração, com a colaboração de todos os órgãos da estrutura administrativa e
operacional do B. N . H. ;
III - Exercer outros encargos por
atribuição do Conselho de Admíntstração ou da Diretoria, ou por delegação
do Presidente.
CAPÍTULO V

Exercício Social

Art. 27. O exercício social do
B.N. H. corresponde ao ano civil.
ArL 28. O B,N H. levantará balanços gerais a 30 de junho e 31 de
dezembro de cada exercício.

Pessoal
Art. 30. O pessoal do B. N. H, será regido pela Consolidação das Leis
do Trabalho <C. L. T.) e Iegtsteçãc
complementar, sendo admitido mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos. observadas as normas
especiais expedidas pelo Conselho de
Administração.
§ 1" Para execução de tarefas de natureza técnica, poderá a Diretoria au-.
tortzar. em caráter excepcional, a ccntratação de pessoas físicas ou jurídi-cas, observados os preceitos da legislação civil ou da trabalhista.
§ 2" O ingr-esso do pessoal subalterno far-se-á mediante prestação de.
exame pstcotécnico e de provas de aptídâo profissional específica.
Art. 31. O B.N .H. poderá utilizar'
pessoal cedido pela União, Estados,
Municipios e respectivas entidades da.
administração indireta.
Art. 32. O regime normal de trabalho dos servidores do B. N. H. será
o de tempo integral e dedicação exclu-.
siva, observadas as normas e ressalvadas as exceções que vierem a ser estabelecidas no Regimento Interno e Atos.
Complementares.
CAPíTULO VII

Disposições Gerais a Transitórias
Art. 33. O B. N. H. está sujeito à.
supervisão do Ministro do Interior, tal
como definido no Titulo IV do Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967,.
sem prejuízo de sua subordinação técnica à autoridade monetária nacíonal.
Art. 34. O B.N .H. se articulará com.
o Banco Central do Brasil e outras entldades públicas, para melhor realização de objetivos comuns e em especial, para maior eficiência da ação nscalízadora ,

Art. 35. O B.N.H. poderá. quandonecessário, formalizar operações ban-.

Aros DO PODER EXECU'TIVo

cárías no exterior, estando autorizado

a aceitar cláusulas usuais em contrates internacionais, entre elas a do ar-

bitramento, e a conceder a garantia
da União, observadas as demais níe,
posições legais pertinentes.
Art. 36. Aplica-se ao B. N. H., no
que couber, o disposto no artigo 34, da
L2i n" 4.595, de 31 de dezembro de
1964.
Art. 37. O Conselho de Administraç â c do B. N. H. continuará exercendo as atribuições que a Lei lhe confere, em relação ao Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo (SERFHAU),
até disposição legal em contrário.
Art. 38. Continuam em vigor os
mandatos dos atuais Conselheiros e
Diretores do B. N. H. ficando extinto o cargo de Diretor Supermtendente,
cujo tdturar, sem prejuízo do respectivo mandato, passa a ocupar um dos
cargos de Diretor, referidos no artigo
18, inciso n.
Art. 39. O Regimento Interno do
B. N . H., aprovado pelo seu Conselho
de Administração, regulamentara o
presente Estatuto dispondo sobre estruturação, organização,
funcionamento dos serviços e outras matenae
ora não expressamente disciplinadas.
Parágrafo único. O Conselho de Administração e a Díretorra, na esfera de
suas respectivas competências, disporão sobre as normas complementares
a este Estatuto e ao Regimento Inter-

no.

Art. 40. Enquanto não for aprovado
o Regimento Interno de que trata o
artigo anterior, a estruturação e a administração do B. N. H. obedecerão
ao disposto no atual Regimento .n.ter.
no do Banco, salvo no que cont.raríar
este Estatuto. - JOsé Costa Caval'Canti.
DECRETO N.!? 72.514 -
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DECRETO N" 72.513 - DE 23 DE
JULHO DE 1973
Autoriza a permuta dos terrenos que
menciona, situados em Brasília, Distrito Federal.

O Presidente da República. usando
da atrfbuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, e de acordo com o artigo 195, do Decreto-Ieí n"
200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo de nv 900, de 29 de setembro de
1969 decreta:
Art. 1" Fica o Serviço do Patrimônio
da União autorizado a promover a permuta do terreno de propriedade da
União, designado por lote n" 7. da Super Quadra Sul 212, do Plano Piloto
de Brasília. Distrito Federal, com a
área de 902,80m2 (novecentos e dois
metros quadrados e oitenta decímetros
quadradosr, pelo lote n'' 10 da mesma
Super Quadra, com a área de
1.067,00m2 (hum mil e sessenta e sete
metros quadrados), de propriedade da
Companhia Urbamzadora da Nova
Capital - NOVACAP, de acordo com
os elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n'' 408.143, de 1972.
Art. 2" Os atos necessários à turma.
lização da permuta autonaada neste
Decreto serão lavrados em livro próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 3" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DE 23 DE

JULHO

DE 1973

Dispõe sobre a ctassitícação de cargo e tronstormaçôo de funções e encargos
para as Categorias Dl.reção Superior e AsseSsOramento Superzor do Quadro Permanente do Ministel'io da Marinha.

O Presioente da Repubhca, usando da atrtbutçào que lhe confere o artigo
SI, item LlI , da Constttuição e tendo em vista o disposto no artigo 181, ltens
r. II e Hl , do Decreto-lei n- 200, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 9" da Lei
n.c 5.843, de 6 de dezembro de 1972, no artigo 7.!? da Lei n.c 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e o que consta do Processo DASP-2.972, de 1973, decreta:
Art. -,0 .rtca ciaesrncado e sao transformados, na forma do Anexo 1, em
cargos em cormssác integrantes das Categorias Direção Superior DAS-10l e
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Assessoramento Supetíor Das-102, do Grupo Direção e Assessoramento Superrore., do Quadro Permanente do Ministério da Marinha, o cargo, fuucôes
e encargos de Gacinete constantes do mesmo Anexo.
Art. 2º Os cargos relacionados no Anexo II ficam suprimidos para o fim
de compensar a despesa decorrente da execução deste decreto
Art. 3° A transrormaçao de íunçôes gratificadas e encargos de Gabinete
DOS cargos em comissão de que trata este decreto somente se efetivara com
a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então, o preenchimento de tais funções e encarcos, constantes da situação anterior .tc
Anexo 1,

Art. 4° O provimento dOS cargos compreendidos no Anexo I da competência exclusiva do Presidente da República na forma dos artigos 5.'1. e 11 do
Decreto n'' 71.235, de 10 de outubro de 1972.
é

Art. 5° As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos próprios do Mimatérrc da Marinha.

Art . 60 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de jatnc de 1973; 152.Q da Independência e 855' da
Repúblíca .
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 29-7-73.

DECRETO NQ 72.515 - DE 23
JULHO DE 1973

DE

Aprova o Regulamento de Utüiormee
para os Militares da Aeronáutica
(RUMAER) .

o

REGULAMENTO DE UNIFORMES
PARA OS MILITARES DA
AERONAUTICA
(RUMAER)
PRIMEIRA PARTE

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da COnstituição,
decreta:

Disposições Preliminares

Art. 1Q Fica aprovado o .Regulamento de Uniformes para os Militares
da Aeronáutica que com este baixa,

ATt. 19 O Regulamento de Uniformes para os Militares da Aeronáutica

assinado pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica.
Art. 29 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, ficando revogados os Decretos números
41.660, de 7 de junho de 1957, e 70.3:04,
de 20 de março de 1972, e demais disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
J. Araripe Macêdo

CAPÍTULO I

Generalidades

(RUMAER) tem por objetivo estabelecer os uniformes dos militares da
Aeronáutica e regular seu uso, posse,
composição e confecção.
Art. 29 O militar da Aeronáutica
deve considerar o uso de seus uniformes como motivo de orgulho pessoal,
devendo apresentar-se com apuro e
correção, pois, o uniforme representa
o símbolo da autoridade rmlítar com
as prerrogativas que lhe são inerentes.
Art. 39 ~ dever do militar da Aeronáutica cumprir e fazer cumprir o
estabelecido neste Regulamento, devendo exercer ação fiscalizadora sobre
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os subordinados e exigir o uso dos
uniformes de acordo com o estipulado
neste Regulamento.
Art. 4 9 Os uniformes previstos neste
Regulamento são de uso privativo dos
militares da Aeronáutica.
Parágrafo úrzíco. :É: vedado a estranhos à Aeronáutica a utilização de
peças de fardamento ou a adoção de
uniformes ou trajes que 30 assemelhem às características fixadas neste
Regulamento.
Art. 59 Os uniformes de acordo com
o previsto neste Regulamento são de
posse obrigatória, para todos os militares da Aeronáutica, ressalvadas as
exceções estabelecidas.
§ 19 Os uniformes dos Cadetes, Alunos, Cabos, Soldados e 'I'aáfeiros -fornecidos gratuitamente - constam
das Instruções para a Distribuição
Gratuita de Fardamento GDGF) ,
aprovadas por ato Ministerial.
§ 29 A Diretoria de Intendência providenciará o fornecimento, mediante
indenização, dos itens padronizados
constantes deste Regulamento.
Art. 69 Para os fins deste Regulamento, estende-se aos Aspirantes-aOficial as prescrições referentes aos
Oficiais, salvo quando expressamente
consignada a exceção.
Art. 79 Os uniformes previstos neste
Regulamento são fixados:
1 - Para uso externo:
a) Pelo Chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica, na sede do Ministério da
Aeronáutica;
b) Pela autoridade da Aeronáutica,
de maior grau hierárquico em exercício de função, nas demais localidades.
2 - Para uso interno:
Pelos Comandantes, Diretores ou
Chefes d8S respectivas Organizações.
Art. 89 O USO do traje civil será
estabelecido em ato do Mir&stro da
Aeronáutica.
Art. 9(1 Não é permitido alterar as
características dos uniformes, nem
sobrepor aos mesmos objetos de qualquer natureza, não previstos neste Regulamento.
Art. 10. As peças de uniformes e os
equipamentos considerados absolutamente necessários ao cumprimento das
missões relacionadas com Atividades
Aéreas ou com Operações Especiais,
podem ser criadas, extírrtas ou modí-

ficadas .e ter seu uso regulado por ato
do Ministro da Aeronáutica. Art. 11. Dentro de 90 (noventa)
dias, a contar da data da publicação
no Diário Oficial, deste Regulamento,
a Diretoria de Intendência deverá
providenciar:
1 - a confecção de Album conberrdo
as gravuras coloridas dos Uniformes,
Peças, Insígnias, Distintivos e Acessórios previstos no presente Regulamento, para distribuição às Organizações da Aeronáutica e, mediante índenlzaçâo, aos interessados.
2 - a confecção e distribuição às
Organizações da Aeronáutica, para
divulgação, dos seguintes Mapas de
Uniformes:
a - Mapa I
- Oficiais;
b -

c d e -

Mlapa II

-

Subofíclals e

Sar-

gentos;
Mapa III - Cadetes e Alunos;
Mapa IV - Cabos, Soldados e
Taifeiros;
Mapa V
- Insígnias e Distintivos.
CAPÍTULO l i

Classificação dos uniformes
Art. 12. Os uniformes dos militares
da Aeronáutica são classificados:

19 uniforme A

(Gala)

-

Oficiais

-

Oficiais e Cadetes

19 Uniforme B
29 uniforme -

-

(Gala)

(Branco Rigor)

Oficiais, Suboficiais, Sargentos e
Cadetes

3S' Uniforme A -

(Baratéia Rigor)

-

Oficiais, Suboficiais, Sargentos,
Cadetes e Alunos
39 uniforme B (Baratéía Social)
- Oficiais, Suboficiais, Sargentos,
Cadetes e Alunos
49 Uniforme - (Branco Social)
- Oficiais, Buboficiais, Sargentos e
Cadetes
59 Uniforme A -

-

(Baratéia)

Todos os militares

59 uniforme B - (Baratéia Trânsito)
- Oficiais, Subofícíais e Sargentos
69 uniforme -

-

(Interno)

Todos os militares
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79 uniforme A
(Canícula extemov
_ Oficiais, Suboficiaís, Sargentos,
Cabos. Soldados e 'I'aífeíros

-

mternov

-

-

Todos os militares

-

-

89 Uniforme A (VÔO)
Oficiais, Suboncíais, Sargentos,

-

Cadetes e Alunos funcionalmente
obrigados ao vôo.

-

79 uniforme B -

(Canícula

S'? uniforme B (Trabalhos de
manutenção)

- Suboflciais, Sargentos, Alunos da
EüEIG e da EEAer, Cabos e Soldados.
99 uniforme - (Educação Ftsica)

-

Todos os militares
109 Uniforme A -

-

Uniforme B -

-

-

-

(Campanha)

-

Todos os militares, exceto para
Cadetes

Art. 13. Os uniformes IQA e 19B

(Gala) são facultativos para os Ofi-ciais Superiores, intermediários e
subalternos .
A pelerlne azul-ferrete e o Capote
azul-baratéia são facultativos para todos os militares.
§ 1Q Os Oficiais que servem nos
Gabinetes da Presidência e da VicePresidência da República, do Ministro
d8J Aeronáutica e os Ajudantes-deOrdem devem possuir os uniformes
19A e 1QB (Gala) o
2(1 Os Oficiais em cargo de representação díplomátdca rso exterior, de
caráter permanente, devem possuir os
uniformes 19A e 19B (Gala) e o Capote azul-baratéia, este, quando o
clima comportar o
§ 39 Os cadetes, alunos do CFPM
e da EPCAR devem possuir 3J pelerine
azul-ferrete o
ê

SEGUNDA pARTE

Composição dos Uniformes

19 uniforme B - Gala (figo 2)
Boné com capa branca
Túnica branca, de gala
Passadeiras
Camisa bracrca de gala, com
colarinho removível
Colarinho bracco, duro, preso à
gola da túnica
Talim, sobre a túnica
Calça azul-ferrete
Cinto de lona azul (suspensórios
de USO facultativo)
Meia preta
Sap<lito preto
Luva de pelica, branca

2 -

(Instrução)

Todos os militares
10'~

Passadeiras
Camisa branca de gala, com
colarinho removível
Colarinho. branco, duro, preso à
gola da túnica
'I'alím, sobre a túnica
Calça azul-ferrete
Cinto de lona azul (suspensórios
de uso facultativo)
Mela preta
Sapato preto
Luva de pelica, branca

-

3 - 29 uniforme -

- Boné com capa azul-baratéía
- Túnica branca
- Camisa branca convencional
- Gravata horizontal preta
~ Calça aaul-baratéía
- Cinto de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
- Luva de pelica, branca, para uso
eventual
4 -

-

CAPÍTULO I

Dos Oficiais

Art. 14. Os uniformes dos Oficiais
são compostos das seguintes peças:
1 - 19 uniforme A - Gala (fig. 1)
- Boné com capa branca
- Túnica azul-ferrete, de gala

Branco Rigor

(fig. 3)

5 -

39 uniforme A (fig. 4)

Barateia RigOr

Boné com capa aaul-baratéda
Túnica azul-baratéia
Camisa branca convencional
Gravata horizontal preta
Calça azul-baratéía
Cinto de Iorea azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, preta, para. uso
eventual
3 uniforme B -

Barateia Social

(fig. 5)

- Boné com capa azul-baratéía
- Túnica azul-baratéía
- camisa branca convencional
- Gravata vertical preta
- Cadça azul-baratéla
- Cinto de lona azul
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6 -

Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, preta, para uso
eventual
49 uniforme Branco Social
(fig.

-

7 -

B-

59 uniforme A (fig. 7)

59 uniforme B -

9 -

10 -

Buratéià Trân-

8)

Gorro sem pala aaul-baratéía
Túnica azul-baratéta
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça aaul-baratéla
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro preta, para uso
eventual
Interno (fig. 9)
Gorro sem pala azul- baratéia
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça azul-baratéla
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto

-

12 -

13 -

-

7Q uniforme A 10)

14

~

~

-

Canícula Ex-

Boné com capa azul-baratéía
C2 mtsa azul-oxford, de can. cula,
com ombreiras e luvas removíveis
calça azul-baratéia
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto

8Q uniforme A

Vôo (fig. 12)
Gorro COm pala lararsj a- internacional
Macacão laranja-internacional
Meia preta
Sapato ou Meia-bota preta, tipo
pára-quedístn
Luva de couro, preta

99 uniforme (fig. 13)

Educação Física

Camiseta branca
Calção branco
Meia branca, par'a esporte
Tênis branco
Calção preto, tipo natação
Calça e suéter, tipo olímpico, na
cor azul-marinho para, uso eventual (fig. 14)

a - A critério dos Comandantes das
Organizações Militares, podem ser
autorizados diferentes uniformes para
os vários esportes, assim como distintivos e cores, variados, quando necessário.

69 uniforme -

terno (fig.

Canícula In-

Gorro sem pala" azul-baratéia
Cam'sa azul-oxford, de canícula,
com ombreiras e luvas removíveis
- Calça azul-baratéia
-, Cinto de lona azul
- Meia preta
~ Sapato preto

Barateia

Boné com capa azul-baratéia
Túnica azul-barateia
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça azul-baratéía
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro preta, para uso
eventual

79 uniforme B -

terno (flg . 11)

-

6)

Borsá com capa azul-baratéia
Túnica branca
Oamisa branca convencional
Gravata vertical preta
Calça azul-baratéía
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de pelica, branca, para US{)
eventual

sito (fíg .

-

11 -

15 -

-

10Q uniforme
(fíg . 15)

A -

Instrução

Capacete azul-escuro, complementado pela proteção de aço,
quando determinado. ou gorro
com pala azul-baratéía
Blusão de brim azul-baratéía
Calça de brim ou tecido misto
azul- baratéia, usada como bombacha
Cinto de 10Ha azul
Meia preta
Meia-bota preta
Luva de couro preta, para uso
eventual
1M uniforme E -

Campanha

(fig. 16)
Gorro com pala de tecido cor do
uniforme ou quando determinado, capacete de nylon azulescuro coberto com uma capa
de tecido da cor do uniforme,
complementado com capacete de
aço, verde
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Gandola de tecido de algodão
cinza-esverdeado
_ Calça de tecido de algodão
cinza-esverdeado, usada como
bombacha

- Cinto de lona verde
_ Cinturão de lona verde, com
porta-pistola de lona verde
- Meia branca
- Camiseta olímpica cínza-esverdoado

-

Meia-bota preta com cano de
lona verde
- Luva de lá verde, para uso
eventual
a - Nos climas frios é autorizado o
uso de forro de nylon verde acolchoado, preso no interior da gandola
(fig. 17)
b - Poncho cima-esverdeado
(fig. 18)

c - A critério dos Comandantes das
Organizações Militares, pode ser autorizado o uso deste uniforme sem gandola, ou com as mangas da mesma

dobradas até a altura dos cotovelos,
com o botão do colarinho desabotoado.
16 -

a
b
c
d
e

-

f -

Abrigos

Pelerine azul-ferrete (fig. 19)
Capote aaul-baratéía Uig. 20)
Japona azul-baratéla, (fig. 21)
Capa azul. impermeável <figo 22)
Casaco de vôo laranja-internacional (fig. 23)
Cachecol braTI'CO (fíg , 24)
CAPÍTULO II

Dos Subojiciais e Sargentos

Art. 15. Os uniformes dos Subofi-

ciais e Sargentos são compostos das

seguintes peças:
1 - 29 uniforme Branco Rigor
(fig. 25)
- Boné com capa azul-baratéla.
- Túnica branca
- Camisa branca convencional
- Gravata horizontal preta
- Calça aaul-baratéia
- Clrrto de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
- Luva de pelica, branca, para uso
eventual
2 - 3i,l uniforme A - Barateia Rigor
(fig. 26)

-

Boné com capa azul-baratéia
Túnica azul-baratéia

EXECUTIVO

3 -

Camisa branca convencional
Gravata horizontal preta
calça azul-baratéia
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, ereta, para uso
eventual
3Q uniforme B - Baratéui Social
(fig . 27)

4 -

Boné com capa aaul-baratéía
Túnica azul-baratéía
Camisa branca convencional
Gravata verncaa preta
Calça azul- baratéia
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, preta, para uso
eventual
4Q uniforme Branco Social
(fig. 28)

5 -

--.:....
6 -

7-

Boné com capa azul-baratéla
Túnica branca
Camisa branca corrvenclonal
Gravata vertical preta.
Calça azul-baratéia
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de pelica, branca, para. uso
eventual
59 uniforme A (fig. 29)

Baratéía

Boné com capa azul-baratéía
Túnica azul-baratéia
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça azul- baratéla
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, preta, para. uso
eventual
5Q uniforme B -

Borateía Trlln-

sito (fig. 30)
GOrro sem pala azul-baratéía
Túnica azul-baratéia
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça azul-baratéta
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto
6Q uniforme - Interno (fig. 31)
GOrro sem pala azul-baratéla
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
calça azul-baratéia
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--,- Cinto .de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
8 -

79 uniforme A terno (fíg . 32)

Canícula Ex-

--,- Boné com capa azul-baratéta
- Camisa azul-oxford, de canícula,
com ombreiras
--:- Calça azul-baratéia
- Cinto de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
9 - 79 uniforme B - Canícula In-

14 -

te11W (fig. 33)

-

Gorro sem pala azul-baratéia
Camisa azul-oxford, de canícula,
com ombreiras
- Calça asul-baratéla
- Cinto de lona azul
- Meia preta
- Sapato preto
10 - 89 uniforme A - Vôo (fig. 34)
- Gorro com pala laranja-internacional
- Macacão laranja-internacional
- Meia preta
- Meia-bota preta, tipo páraquedísta
- Luva de couro, preta
H, -

89 uniforme B - Trabalho de
Manutenção (flg , 35)

-

Gorro com pala aaul-baratéia
Camiseta' branca, olímpica
Calça de brim azul-baratéta
Cinto de lona azul
Meia preta
Sapato preto ou meia-bota preta

1Z -

9Q uniforme -

Educação Física

<figo 36)

-

Camiseta branca
Calção azul-mescla
Meia branca, para esporte
Tênis branco
Calção preto, tipo natação
Calça e suéter, tipo olímpico, na
cor azul-marinho, para uso
eventual (fig. 14)

a - A critério dos Comandantes das
Organizações Militares, podem ser
autorizados diferentes uniformes para
os vários esportes. assim como distintivos e cores, variados, quando. necessário.
13 - 109 uniforme A Instrução
(fig. 37)

-

Capacete azul-escuro, complementado pela proteção de aço,

quarsdo determinado, Ou gorro
com pala aaul-baratéta
Blusão de brim' aaut-baratéía
Calça, de brim ou tecido misto
azul-baratéía, usada como. bombacha
Cinto de lona azul
Meia preta
Meia-bota. preta
Luva de couro, preta, para usoeventual
10Q uniforme B Campanha
(fíg . 16)

Gorro com pala de tecido da cor
do uniforme ou quando' determinado, capacete de nylon azulescuro coberto com uma capa' de
tecido da cor do uniforme,' complementado com capacete de
aço, verde
--,- Gandola de tecido de algodão
cima-esverdeado
- Calça de tecido de algodão
-

cinza-esverdeado,

-

usada como

bombacha
Cinto de lona verde
Cinturão de lona verde, com
porta-pistola de lona verde
Meia branca
Camiseta olímpica cinza-esverdeado
Meia-bota; preta com cano de
lona. verde
Luva de lã verde, para uso
eventual

a - Nos climas frios é autorizado o
uso do forro de nylon verde' acolchoado. preso no interior da gandola
(fig. 17)
b - Poncho cinza-esverdeado
(fig. 18)

c - A critério dos Comandantes de
Organizações Militares, pode ser autorizado o uso deste uniforme sem gandola ou com as mangas da mesma
dobradas até a altura dos cotovelos,
com o botão do colarinho desabotoado.
15 - Abrigos
a ' - Capote azul-baratéla (fig. 38)
b - Japona asul-baratéía (fig. 39)
c - Capa azul impermeável (fig. 40)
d - Casaco de vôo laranja-internactonal (fig. 23)
e - Abrigo de manutenção (fig. 41).
f - Cachecol branco (fig. 2;4)

10a
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-

m

Dos Cadetes e Alunos

Art. 16. Os uniformes dos Cadetes
da Academia da Força Aérea (AFA)

são compostos das seguintes peças:
19 uniforme B

1 -

-

r: GaJa (fíg . 42)

Boné com capa branca
Túnica branca, de gala
Passadeiras
Camisa branca, com colarinho
removível
Colarinho branco, duro, preso à
gola da túnica
Talim, sobre a túnica
Espadim (exceto formaturas)
Calça azul-ferrete

-

-""""""""": Cinto de lona a.zul (suspensório

-

de uso facultativo)
Meia preta

-

Sapato preto

.- Polaina branca (para formatu-

ras)

-

Luva de algodão, branca
2 Q uniforme (flg . 43)

2 -

Branco RigO'T

-r- Boraé com capa azul-baratéla

-

Túnica branca
Camisa branca convencional
Gravata horizontal preta

-

Espadim
Calça azul-baratéia
Cinto de lona azul. com guia

-

para espadím
Meia preta

-

Sapato preto

3 -

Luva de algodão, branca
39

uniforme A -

Baratéia Rigor

(fig. 44)

-

4 -

-

-

Cinto de lona azul, com guia
para espadím
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro preta
3Çl uniforme B (fig. 45)

Baratéía Social

Boné com capa. azul-baratéía,
Túnica azul-baratéía
camisa branca convencional
Gravata vertical preta
Eapadim

5 -

(rig . 46)

-

-

Calça "azul-baratéia

Boné com capa. azul-baratéia
Túnica branca
Camisa branca convencional
Gravata vertical preta

-

Espadím

-

Calça azul-baratéia
Cinto de lona. azul, com guia
para espadim
Meia preta
Sapato preto
Luva de algodão, branca
51? uniforme A - Baratéia

-

6 -

(fíg . 47)

-

Boné com capa azul-marinho
'rurs ca azul-barazéía
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta

-

Espadím

-

Calça azul-baratéia
Cinto de lona azul, com guia
pera espadim

7 -

-

8 -

Boné com capa aaul-baratéia
Túnica azul-baratéía
Camisa branca corevenclonal
Gravata. horizontal preta

- Espadlm
----' Calça azul-baratéla

-

Cinto de lona azul, com guia
para espadlm
Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, preta
4Q uniforme Branco Social

-9 -

-

Meia preta
Sapato preto
Luva de couro, preta
6Q uniforme - Interno (fig. 48)
Gorro sem pala azul-baratéia
Camisa azul-oxford
Gravata vertical preta
Calça. azul-baratéía
Cinto de lona azul
Meia preta
Borzeguim preto
7Q uniforme B - Canunüa: Interno (fig. 49)
Gorro sem pala asul-baratéla
Camisa azul-oxford, de canícula
Calça azul-baratéia
Cinto de lona azul
Meia preta
Borzeguim preto
8 Q uniforme A - Vôo (fig. 50)
Gorro com pala laranja-internacional
Macacao laranja-internacicnal
Meia preta
Meia-bota preta, tipo pâraquedista

-

Luva de couro preta
Educação Píeica

10 "- 91? uniforme (fig. 51)

-

Camiseta branca

Aros

- Calção branco
_ Meia branca, para esporte
- 'I'ênís branco
_ Caução preto. tipo natação
- Calça e suéter, tipo olímpico, na
cor azul-marinho para uso eventual (fig. 14)

a - A critério do Comandante da
AFA, podem ser autorizados diferentes uniformes, para os vários esportes,
assim como distintivos e cores, variados, quando necessário.
H - 109 uniforme A Instrução
(fíg . 52)

-

12 a b -

cd -

e-

lUl
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Capacete azul-escuro, complementado pela proteção de aço,
quando determinado, ou gorro
com pala azul-baratéia
Blusão de brim aaul-baratéia
Calça de brim ou tecido misto
azul-baratéía, usada como bombacha
Cinto de lona azul
Meia preta
Th[eia-bota preta
Luva de couro, preta, para uso
eventual
Abrigos

Pelerme azul-ferrete (fig. 53)
Japona azul-baratéía (fíg . 54)
Capa azul impermeável (fig. 55)
Casaco de vôo laranja-internacional (fig. 23)
Cachecol branco (fig. 24)

Art. 17. Os alunos da Escola de
Oficiais Especialistas e de Infantaria
de Guarda (EOEIG), terão os seguintes uniformes: 39A, 3'?B, 59A, 69, 8QA
(somente para as especialidades que
tenham atividades aéreas), 9° e 10'?A.
previstos para os Cadetes, inclusive os
abrigos correspondentes (à exceção da
pelerine azul-ferrete) diferindo nos
distintivos e brasões e no fato de não
possuírem espadím.
Parágrafo único. Os alunos da
EOEIG têm, ainda, quando couber, o
uniforme 89B previsto no artigo 15
(Subofícíaís e Sargentos) .
Art. 18. Os alunos do Centro de
Formação de Pilotos Militares
.
(CFPM) , terão os seguintes uniformes,
previstos para Cadetes: 39A, 39B, '59A,
69, 79B, 89A, 99 e 109A, íncluslve os
abrigos correspondentes (à exceção da
peleríne aeul-ferrete) , diferindo nos
distintivos e brasões e no fato de não
possuírem espadím,

Art. 19. Os alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR)
terão os seguintes uniformes, previstos
para Cadetes: 39A, 39B, 59A, 69, 99 e
109A, inclusive os abrigos correspondentes (à exceção da pelerine azulferrete), diferindo nos distintivos e
brasões e no fato de não possuírem
espadim .
Art. 20. Os alunos da Escola 98
'Especialistas da Aeronáutica '. :
.
(EEAER) terão os seguintes uniformes, previstos para Suboficiais e Sargentes: 39A 39B 59A 69 79B8QA
(some~te pa:ra a~ €SPéciaIldad-es que
tenham atividades aéreas), 99 e l09A,
inclusive os abrigos correspondentes,
diferindo apenas nos distintivos.
Art. 21. Os alunos do centro de
Preparação de Oficiais da Reserva da
Aeronáutica (CPORAER) terão .os
seguintes uniformes: 3QA, 39B, 59A, 69,
79B, 99 e 10QA, previstos para Cadetes,
inclusive os abrigos correspondentes
(à exceção da pelerme azul-ferrete),
diferindo nos distintivos e no fato de
não possuírem espadírn.
Art. 22. A competência citada no
número 10 do artigo 16 deste Regu-'
lamento, é extensiva. aos .Comandantes dos seguintes Estabelecímerrtos de
Formação: EOEIG. CFPM, EPCAR,
CPORAER e EEAER.
CAPÍTULO IV

Dos Cabos, Soldados e Taifeircs

Art. 23. Os uniformes dos Cabos,
Soldados e 'I'alfeiros são compostos
das seguintes peças:
1 - 59 uniforme A - Baratéía
(fig. 56)

--.:...
2 -

Gorro sem pala azul-baratéía
Blusão externo azul-baratéla
Calça azul-baratéia
Cinturão de lona azul
Meia branca
Borzeguim preto
69 uniforme -

Interno (fig. 57)

Gorro sem pala azul-baratéla
Blusão interno de brim azulbaratéía
Calça de brim aaul-baratéía
Cinto de lona azul
Meia branca
Borseguím preto
Luva preta. de couro ou lã, para
uso eventual

10~

.3 -

-

Aros DO PODER

'lQ uniforme A terno (Iíg . 58)

Caniculà Ex-

-

Gorro sem pala azul-baratéía
Camisa azul-oxrord, de canícula,
com ombreiras
Calça azul- baratéía
Cinturão de lona. azul

-

Meia branca

-

---:- Borzeguím preto

4 -

.

-

79 uniforme B terno (fíg . 59)

Canfcula ln-

Gorro sem pala azul-baratéia
Camisa azul-oxfcrd. de canícula,
com ombreiras

-

Calça de brim ou tecido misto
asul-baratéla
---' Cinto de lona azul
- Meia branca
5 -

,....6 -

7 -

Borzegutm preto

8(1 uniforme B - Trabalho de
Manutenção (fig. 60)

Gorro com pala azul-baratéia
Camiseta branca, olímpica
Calça de brim azul-baratéía
Cinto de lona azul
Meia branca
Borzeguím preto
99 uniforme (Itg . 61)

EXECU'l'IVO

Educação Física

Camiseta branca
Calção azul-zuarte
Meia branca, para esporte
'I'enís branco
Calção preto, tipo natação
Calça e suéter, tipo olímpico, na
cor azul-marinho, para uso
eventual (fig. 14)
10Q uniforme A Instrução

-

cinza-esv~rdeado

-

Calça de tecido de algodão
cinza-esverdeado, usada como
bombacha
- Cinto de lona, verde
- Cinturão de lona verde, com
porta-sabre ou equipamento de
lona verde
- Meia branca
- Camiseta olímpica cinza-esverdeado
- Meia-bota preta com cano de
lona verde
- Luva de lã verde, para uso eventual
a - Nos climas frios é autorizado o
uso do forro de nylors verde acolchoado,preso no interior da gandola
(fig . 17)

Poncho cinza-esverdeado
(fig. 18)
c - A critério dos Comandantes das
Organizações Militares, pode ser autorizado o uso deste uniforme sem a
gandola ou com as mangas da mesma
dobradas até a altura dos cotovelos,
com o botão do colarinho desabotoado,
b -

9 a b -

CAPÍTULO V

Capacete a-zul-escuro, complementado pela proteção de aÇO,
quando determinado, ou gorro
com pala azul-baratéla
- "Blusão Interno de brim azulbaratéía

-

Calça de brim ou tecido misto
azul-baratéia, usada como bombacha
Cinto de lona azul
Meia branca
Meia-bota ou borzeguím pretos
Luva preta, de couro ou lã, para
uso eventual

8 -'- 10';1 uniforme B -

Campanha

(fig. 16)

-

Abrigos

Japona azul-baratéla (ffg . 63)
Capa azul, impermeável (fig. 64)
c - Abrigo de manutenção (fig. 65)
d - Forro de lã removível (flg. 66)
para uso eventual

(fig. 62)

-

-

escuro, coberto com uma capa
de tecido da cor do uniforme.
complementado com capacete de
aço, verde
Garxíola de tecido de algodão

Gorro com pala de tecido da cor
do uniforme ou quando determinado, capacete de nylon azul

Dos uniformes de Desfile e de Seroiç<J

Art. 24. Composição dos uniformes
para desfiles:
As Unidades da FAB, quando em
desfiles usarão as seguintes peças de
uniformes:
1 -

~

Para Oficiais (fíg . 67)
Capacete branco
Túnica azul-baratéía
Camisa aeul-oxrord
Gravata vertical preta
Calça azul-baratéía, usada 00000
bombacha
Cmto de lona azul
Meia preta
Meia-bota preta
Luva branca, de algodão

ATOS DO PODER EXECU'!'!VO
~

-

Cinturão, talabarte, porta-pistola ou guia para espada, de
couro branco
Cachecol, armado, branco, para
uso eventual

-

Para Suboficiais e Sargentos
(fig. 68)
Idênticas às dos Oficiais, sem
guia para espada e diferindo
quanto à cor do capacete, que
será azul

3: -

Para Cabos, Soldados e 'raarerros

-

Capacete azul
Blusão asul-baratéía do 5Q uniforme A
Calça asul-baratéía do 59 uniforme A
Meia preta
Meia-bota preta
Luva branca. de algodão
Cinturão e porta-sabre de lona

2 -

(fig. 69)

-

azul

-

Cachecol, armado, branco
Os Cadetes da AFA e alunos das
demais Escolas formarão com as peças
.constituintes dos s-eus umíormes e
constantes deste Regulamento.
5 - As praças da PA desfilarão com
as peças próprias previstas neste Regulamento.
6 - :É: vedado aos militares da F AB,
quando participarem em desfiles, o
uso d-e outras peças que não sejam as
estipuladas neste Capítulo.
Art. 25. Composição do uniforme
para o serviço:
O uniforme para serviço é o "Uniforme do Dia", armado. devendo o
equipamento ser usado com cinturão
azul, previsto neste Regulamento.
4 -

TERCEIRA pARTE
CAPÍTULO I

Das especificações das peças dos
uniformes

Art. 26. As peças dos uniformes dos
Oficiais têm as seguintes especificações:
1 - Túnica azul-ferrete do 19 uniforme (fig. 1)
- de tecido misto ou casermra azulferrete, trespasse, duas inglesas caseadas a pano, costura no meio das cos-

103

tas, com meios-quartos até a cínta,
nas costas abaixo da cintura, duas
carcelas, uma de cada lado embutidas
nas abas, tendo um botão dourado do
tamanho 1 em cada uma das duas
pontas internas; gola em pé, de altura
tal que não incomode o movimento
do pescoço; costura na frente, a meio;
duas ordens de sete botões de metal
dourado. tamanho 2, dispostos em
intervalos iguais, da cintura para
cima, formando linhas ligeiramente
curvas: o botão inferior é colocado
logo acima do talim; passadeiras, nos
ombros, afastadas 0,025 m da costura
das mangas; punhos retos, com canhões de 0,1 m de altura, com um
galão horizontal de r; 001 m bordado
a ouro, insígnias de posto e distintivo
de quadro, tamanho 2. bordados a
prata para os Oficiais-Generais e a
ouro para os demais Oficiais. aplicados nas mangas, 0.03 m acima do
canhão. O comprimento da túnica
deve atingir a dobra do dedo polegar,
quando o braço estiver sobre a perna,
na posição vertical.
a -

b -

Para os Oficiais-Generais:
gola. conforme figura 70
punhos. com botões, tamanho 1,
COnforme figura 71
passadeiras, conforme figura 72
Para. os demais Oficiais:
gola, conforme figura 73
punhos. com botões tamanho 1,
conforme figura 74
passadeiras, conforme figura 75

2 - Calça azul-ferrete (fig. 1)
- De tecido idêntico ao da túnica
azul-ferrete; de bainha lisa; bolsos
laterais e traseiros sem pottinholas ;
galão de seda preta, brilhante, com
O 03 m de largura, nas costuras laterais 'EXternas; a boca da calça varia
de acordo com o número do sapato,
mas não pode ter menos de 0,22 m.
3 - Túnica branca do 1Q uniforme B
(fig. 2)

- De brim lor~a.. de linho ou tecido
misto encorpado, não transparente,
branco, de feitio idêntico ao da túnica
azul-ferrete, exceto nos punhos que
não possuem galão horizontal nem
botões. c na gola que obedece aos seguín tes desenhos:
a b -

Of'ctals-Generaís (conforme figura 76)
Demais Oficiais (conforme figura 77)
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Camisa branca

a - convencional - De tricoline de
aJ.godão ou tecido misto branco, aberta
à frente, colarinho convencional, pontas de a,08 m de comprimento e com
um afastamento de '0,12 f i entre as
extremidades; botões pequenos, brancos, com 4 furos, mangas lisas com
punhos duplos e ligeiramente apertados; casas para receberem abotoaduras (fig. 78).
b - Gal-a - para os uniformes 19
e 29 - semelhante à convencional,
exceto quanto à gola que tem 0,015 f i
de altura. com uma casa atrás e duas
à frente para receberem botões volantes do colarinho (fíg . 79) .
15 -

Túnica azul-baratéía (fig. 7)

- De tecido misto azul-baratéia, de
gola aberta de paletó, sem trespasse;
folgada no peito e nos ombros, sem
enchimento e ligeiramente cíntada,
costuras a meio das costas, de alto a
baixo; aberta atrás, no centro de um
ponto a 0,03 m abaixo da cintura para
baixo; mangas com punhos retos, altos, de canhões de 0,1 m de altura,
nas costuras internas e externas; quatro bolsos retangulares; os bolsos superiores com as dimensões variando
entre 0,11 m de largura por 0,125 m
de altura e 0,13 m de largura por
0,145 m de alturac os bolsos inferiores
com dimensões variando eretre 0,16 m
da largura por 0,2 m de altura e
0,175 m de largura por 0,22 m de
altura, conforme o tamanho da túnica; as portinholas dos bolsos superiores têm um mínimo de 0,05 m de
altura e as dos bolsos inferiores um
mínimo de 006 m. ambas abotoadas
com botões de metal dourado, tama"nho 1, a túnica é fechada por meio
de quatro botões de metal dourado
tamanho 2, sendo o primeiro colocado
na linha das costuras das portinholas
dos bolsos superiores e o último na
linha des costuras das portinholas dos
bolsos inferiores; ombreiras fixas, do
mesmo tecido da túnica, partindo da
costura das mangas e abotoando na
túnica. em sua outra extremidade, por
meio de um botão de metal dourado,
tamanho 1; insígnias de posto e dístdrrbívó de quadro, tamanho 2, de metal. aplicados sobre as ombreiras, que
têm a largura de 0,055 f i na base e
005 m em cima.. Comprimento semelhante ao da túnica azul-ferrete.
a - Para Oficiais-Generais; um
'galão bordado a retrós cinzento-claro,

na costura dos punhos, com a largura
de 0,03 m (fig. 80)
b '- Para os demads Oficiais: sem
galão.
6 - Calça azul-baratéia (fig. '1)
- De tecido misto, azul-baratéia, de
bainha lisa; bolsos laterais e traseiros
sem portinholas; a boca; da calça varia
com o número do sapato, mas não
pode ter menos de 0,22 m; frente lisa
sem prega e, à frente, de cada lado,
um bolso com rasgo horizontal de
0,08 m.
7 - Túnica Branca (fig. 3)
- De brim lona de linho ou tecido
misto encorpado, não transparente,
branco, de feitio igual ao da túnica
aaul-baratéia , Exceto nos punhos para
Oficiais-Generais, que não possuem
galão bordado.

Camisa azul-oxford (fig. 81)
-- De tecido asul-oxford de algodão
ou misto, COlarinho convencional, com
pontas de 0.08 m de comprimento e
com um adastamento de 0,12 m entre
as extremidades; fechada com 6 (seis)
botões pequenos de jartna preta, aplicados sobre o macho de 0,035 m; dois
bolsos retangulares com portírsholas
abotoados com os mesmos botões e
com porta-lápis costurado inteiramente, como na figura 9, os bolsos com
as dimensões variando entre 0,12 m
de largura por 0,135 m de altura e
0,14 m de largura por 0,155 m de altura conforme o tamanho da camisa;
as portinholas têm um mínimo de
0,05 m de altura; os ângulos Inferiores
dos bolsos são quebrados conforme
mostra a figura; mangas lisas de punhos ligeiramente apertados e de pontas curvas, com um botão igual aos
outros; tem, no colarinho, à esquerda,
as insígrzlas de posto e, à direita, o
distintivo de quadro, ambos em tamanho 1, de metal.
8 -

9 Camisa azul-oxford, de canícula, externa, cem ombreiras (fig. 82)

- De tecido azul-oxford de algodão
ou misto, gola aberta, tipo esporte:
ombreiras com entretelas internas feitas do mesmo tecido da camisa, partindo das costuras das mangas e abotoando na camisa, em sua outra extremidade, por meio de um botão pequeno de jar-ína preta, com dimensões
de 0,055 m na base e 0,05 m em cima;
fechada com 5 (cinco) botões pequenos de jartna preta; dois bolsos retan-

Aros
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gulares com portinholas abotoadas em
ponta, com machos de 0,035 m e com
porta-lápis costurados inteiramente,
como na figura, oe bolsos com as dlmansões variando entre 0,12 m de largura por 0,135 m de altura e 0,14 m
de largura por 0,15'5 m de altura, conforme o tamanho da" camisa; as portinholas têm um mínimo de 0,Q5 m de
altura na ponta central, Os ângulos
inferiores dos bolsos são quebrados
conforme mostra a figura; mangas
curtas, pouco, acima do cotovelo (de
0,04 m a 0,0-8 mj . As ombreiras são
revestidas com luvas corzteccionadas
no mesmo tecido da camisa, com os
distintivos de posto e de quadro, tamanho 2.
10 - Camisa azul-oxford, de canícula interna, com ombreiras (fig . 83)
- Idêntica à camisa azul-oxford, de
canícula, externa, com ombreiras (fig.
82)

11 - Gravata vertical preta
- Gravata preta, de laço vertical,
em tropical.
12 - Gravata horizontal preta (fig.
84) ,

- Gravata preta de laço horizontal
(borboleta), em seda ou tropical; pontas retangulares.
13 -

Cinto de lona azul (fíg , 85)

De lona azul escuro, com 0·033 m

de largura e proteção de metal dourado na extremidade, fivela de metal
dourado com 036 m de largura e
0,048 m de comprimento, tendo gravado, em alto relevo, o símbolo da
FAB, tamanho 2,' bordos arredondados. Deve ser usado de modo a que a
ponta, não exceda da fivela mais do
que 0,05 m quando ajustado à cintura.

°

14 - Cinto de lona verde (fig. 86)
- Semelhante ao cinto de IOE'a azul,
porém confeccionado em lona verde e
com as ferragens oxidadas.
15 - Cinturão de lona azul (fig. 87)
- Cinturão de lona azul, com 0,05 m
de largura; duas ponteiras de metal;
carreiras doe três furos e respectivos
ilhoses de fixação; um gancho para
alongar e encurtar o cir..t urão: fecho
de metal; dois passadores de metal de
0,009 m de largura e 0,055 m de altura;
todas as peças metálicas são confeccionadas em metal domado.
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Cinturão de lona verde

105
(fíg .

88)

- Semelhante ao cinturão de lona
azul, porém confeccionado em lona
verde e com as ferragens oxidadas.
17 Cinturão de couro branco
(fig.89)

-

semelhante ao cinturão de lona

azul, porém confeccionado em couro

branco e com as ferragens douradas.
'I'alabarta de couro branco

18 -

(fig. 90)

- 'I'alabarte de couro branco de
0,035 m de largura, dividido em duas
partes, uma com 0,195 m de comprimento e outra com 0,985 rn, ambas
possuindo mosquetões que permitem
SUa fixação aos ilhoses do cinto de
couro branco; as duas partes se juntam por meio de uma fivela de metal
presa à parte menor; todas as peças
metálicas são confeccionadas em metal dourado.
19 - Guia de couro branco, para
espada (fig. 91)
- Guia de couro branco para espada, de 0.02 m de largura, presa à
corrediça de metal dourado, terminando por mosquetão do mesmo metal; passador na guia; o comprimento
da guia deverá permitir que a espada
dela pendente toque levemente o
chão; aplicado sobre a guia um gancho para suspender a espada.
20 -

Porta-pistola de couro branco

(fig. 92)

- Semelhante ao porta-pistola de
couro preto, confeccionado em couro
branco, peças metálicas douradas.
21 -

Porta-pistola de couro preto

(fig. 93)

- Coldre de couro, preto, envernizado, fechado por botão de pressão de
cabeça de pino metálico; bolso para
pente ou carga. extra, aplicado na
parte externa; na parte inferior, um
rabicho de couro, em duas tiras, para
prender o ecldre à perna, quando em
marcha, conforme mostra o desenho.
Preso ao cinto por uma alça de couro
na cor do coldre, com 0,05 m de largura e 0,008 m de altura: nessa alça
pode ser adaptado um gancho para
prender aos ilhoses do cinturão, de
lona azul, O tamanho do coldre será
competivel com o tamanho da arma
regulamentar usada.
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Porta-pistola de lona verde

(fig. 94)

- Semelhante ao porta-pistola de
couro preto, confeccionado em lona
verde, peças metálicas oxidadas.
23 - Boné (fig. 95)
-

Armação leve de palhinha ou

material semelhante, trançada e debruada em toda. a volta com oleado
branco, tendo preso, à parte superior
dianteira, um castelo de lona forrado
com oleado branco, com cerca de
0,015 m de largura por 0,07 m de altura; pala inclinada de 111 rccrsto e

onze) graus, capa com tampo redondo,
perfeitamente armada, com aro plástdco interno e borda arredondada, ultrapassando a armação de, pelo menos,
0,035 m; fita de 0,03 m de largura, de
gorgurâo de seda preta; jugular de
0,012 m de largura. presa por dois

botões de metal dourado, tamanho 1,
carneira de couro de O,04m.
a - Pala - de couro ou fibra. preta, bordada com fio dourado sobre o
pano azul-ferrete. para Oficiais-Generais (flg . 96), Cororeéls e TenentesCoronéis (fig. 97), Majores (fig. 98);
preta e lisa, para Os demais postos
(fig. 99).
b - Crachá - bordado com fios
dourados e prateados (fig. 100).
c - Jugular - de galão de fio de
ouro.
d - Capa do boné - confeccionada
em tecido misto azul-baratéia para a
capa azul-bar-atéia: em brim de lona
de linho. tecido misto ou em plástico
branco. para a capa branca; tampo
redondo. possuindo forro que conserve
sua forma original; cinto com 0,035 m
de altura. de modo a vestir a armação; anel em dois panos. com 006 m
à frente, 0,055 m dos lados e 0,05 m
atrás.
e - Capa impermeável para boné
- de plástico transparente incolor ou
outro material impermeável semelhante, também incolor.
24 - Gorro sem pala azul-baratéia
(fig. 101)

- De tecido misto azul-baratéía, em
feitio retangular, com as pontas superiores ligeiramente arredondadas, tendo a altura 1J'5 da circunsferência
mais 0.01 m, sem tampo, levando uma
tira externa do mesmo tecido, medindo de altura a metade da altura
do gorro mais 0,01 m, e sobrepondo-se
na parte dianteira para o lado esquer-

do, 1/6 da circunferência mais 0,01 m
e terminando em arco na borda inferior; Insígnia de posto, tamanho 1, do
lado esquerdo, friso de cordão dourado
de 0,002 m na. borda superior da 006tura externa.
25 - Gorro com pala aaul-baratéía
(fíg . 102)

- De brim aaul-baratéla, insígnia
de posto de tamanho 1, de metal, usada na frente, um pouco acima da
pala.
26 - Capacete branco (fig. 103)
- Confeccionado em fibra, nylon ou
material equivalente, tendo aplicado
o símbolo metálico da FAB, dourado,
com 0,076 m de largura, na frente do
capacete, e, pintada uma faixa na cor
azul-escuro de 0,03 m de largura, começandc nos dois primeiros rebites
laterais e circundando-o por trás.
27 - Capacete azul-escuro (flg. 104)
- Semelhante ao capacete branco,
sendo a faiXa na cor branca.
28 - Meia preta
- De algodão, seda ou "nylon"
29 - Sapato preto (fig. 105)
- De couro ou vaqueta, sem enfeites, biqueíra com costura na parte
externa; atacado com cordão preto,
com cinco furos de cada lado; sola
preta de couro ou material semelhante, podendo possuir salto de borracha
preto.
30 - Meia-bota preta (fig. 106)
- De vaqueta, com canhão do mesmo couro com 0,12 m a 0,18 m de altura; sola preta de couro ou material
semelhante e salto de borracha preta;
com 12 furos com ílhoses, atacado com
cordão preto; biqueira redonda pespontada; proteção no calcanhar, conforme a figura.
31 - Meia-bota; preta, tipo páraquedlsta (fig. 107)

- Idêntica à meia-bota preta. com
fecho-eclair, aplicado trontalmerrte
sobre o fole, atacado aos Ilhcses da
guarnição de arremate da bota, por
meio de cordão preto.
32 - Meia-bota preta, com cano de
lona verde (fig. 108)
- De feitio igual ao da meia-bota
preta, com sola e salto de borracha
preta, injetados à parte superior da
bota, a qual é, confeccionada em va-
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queta preta, à exceção do cano que é
feito em lona verde. No arco interno
da gáspea há duas válvulas para ventdlaçâo ,

33 - Sapato tênis, (fig. 109)
- De lona de algodão, braoco, sola
de borracha branca.
34 - Pelerine azul-ferrete (fig. 19)
- De pano azul-ferrete, roda igual
a 3/4 do círculo; comprimento até
0,05 m abaixo do joelho; fechamento
no pescoço por um colchete grande e
no peito, na altura das cavas, por
meio de cordões de seda azul-ferrete,
formando alamares; gola redonda de
veludo preto de 0,1 m de largura.
A pelerine deve ser forrada, no interior, rendo lateralmente uma faixa de
0,3 m do tecido da pelerme: na gola,
-ínsígmas de posto. do lado esquerdo
e distintivo de quadro do lado direito,
do tamanho 2, de metal.
35 -

Capote azul-baratéia (fig. 20)

- De tecido grosso de lã aaul-baratéta, próprio para .abrígo, impermeabilizado; folgado, ligeiramente cintado, ombros sem enchimento. Gola
deitada como mostra a figura; ombreiras do mesmo tecido, com a largura de 0,06 m raa base e 0.055 m em
cima, abotoadas com botões médios
de jarinn, preta, de quatro furos e
nelas aplicados Insígnias de posto e
distintivo de quadro, de metal, tamanho 2; peito de trespasse abotoando
do lado direito; duas ordens de 4 botões grandes de jarina preta de quatro furos, dispostos em linha reta; um
botão médio de jaa-ína preta, debaixo
da lapela; mangas lisas; dois bolsos
laterais com portinholas de um míreimo de 0,06 m de largura; costas
lisas, de costura central; aberto nas
costas desde cerca de 0.3 m da extremidade inferior do capote; meio cinto,
do mesmo tecido, nas costas, com
0.06 m de largura. cosido ao capote e
terminando nas suas costuras laterais;
comprimento abaixo da articulação do
joelho cerca de 0,05 m. O capote deve
ser forrado de tecido azul-escuro,
36 -

Japona azul-baratéia (fíg . 21)
tecido grosso de lã azulbaratéia, próprio para abrigo, impermeabilizado, folgado, ligeiramente cíntada; ombros sem enchimento; gola
deitada como mostra a figura; ombreiras do mesmo tecido, com a largura de 0,06 m na base e 0,055 m em
-

De

-
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cima, abotoadas com botões médios de
janna preta, de quatro furos e nelas
aplicadas insígnias de posto e distintivo de quadro, de metal, tamanho 2;
peito de trespasse, abotoando do lado
direito; duas ordens de três botões
grandes, de jarina preta, de quatro
furos, dispostos em linha reta; um
botão médio de jarína preta, debaixo
da lapela; mangas lisas, de costura
central. A japona deve ser de 0,05 m
mais comprida do que a túnica e forrada de tecido azul-escuro.
37 - Capa azul impermeável (fíg.
22)

- De tecido azul-escuro impermeável; comprimento até 0,05 m abaixo
do joelho; abotoando, a frente, sem
trespasse, com cinco botões grandes.
de jarina preta, de quatro furos, embutidos; gola simples; costas constituídas por dois conjuntos ligados, sobrepostos, de modo a estabelecer, no terço
superior uma área de ventilação; o
primeiro desses conjuntos não tem
costuras e compreende a parte superior das costas; o segundo, cosido
atrás, forma o resto da capa e é de
rede na área coberta pelo primeiro,
costura a meio das costas; aberta nas
costas de 0,035 m a 0,40 m da extremidade inferior da capa; com dois
bolsos laterais com aberturas para
dentro; mangas lisas; área de ventilação sob as axilas; ombreiras entreteIadas fixas na costura do ombro com
as mesmas dimensões do capote; insígnías de posto e distintivo de quadro, tamanho 2, de metal, aplicados
sobre as ombreiras.
38 - Macacão de Vôo (fig. 12)
- De tecido leve de algodão laranjainternacional, tratado quimicamente
contra combustão; gola com pontas
da 0.10 m fechada ao pescoço por
fecho-ecladr oxidado, com puxador duplo situado em toda a extensão da
parte dianteira. do macacão; nas costas, sanfonas internas da altura dos
ombros até a cintura; meio cinto costurado nas costas, as extremidades
soltas e abotoadas em botões médios
de jarina da mesma cor do tecido com
dispositivo que permita apertar na
cintura; pala dupla aplicada desde a
altura da linha das axilas ao peito até
a mesma linha das costas e costurada
em pespontos cruzados, conforme a
figura, visando aumentar a resistência do tecido; seis bolsos, sendo dois
na altura do busto em diagonal e quatro nas pernas, todos com fecho-eclair
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oxidado e aplicadas conforme a figura; punhos fechados com dois botões médios de jartna da mesma cor

do tecido aplicados sobre as mangas

e com proteção interna na abertura;
porta-lápis aplicados externamente na
parte superior da manga esquerda;
posto '8 nome de guerra em letras de
forma, pretas, de O01 f i de altura,
sobre o cadarço de tecido idêntico ao
do macacão, costurado acima e paralelamerete ao fecho-eclalr do bolso do

peito, do lado direito. Todas as cos-

turas são duplas. Levará, ainda, fechoeclair oxidado nas bocas das pernas.
39 - Gorro com pala, laranja-internacional (fig. 110)
De tecido de algodão laranja-

internacional;

insígnia de posto de

tamanho 1, de metal. usada

um pouco acima da pala.
40 -

r~OJ

frente,

Casaco de Vôo (Jlg . 23)

De tecido leve de algodão, da

mesma cor do macacão. tratado quimicamente contra a combustão; sanfonas de lã na cor do tecido formando
a cinta e os punhos; porta-lápis aplicados externamente sobre a parte superior da manga esquerda; costas lisas: dois bolsos laterais com portdnholas abotoadas por botões de pressão, de metal oxidado; sem ombreiras; acolchoado de lã ou material similar, com gola de pele na cor do tecido; posto e nome de guerra confeccionados de forma idêntica à do macacão de vôo e costurado acima e paralelamente à costura da portinhola
do bolso do lado direito.
4,1 - Cachecol branco (fíg . 24)
- Peça de seda ou tecido misto
branco liso, embainhado; com 1.20 m
de comprimento e 0,25 m de largura.
42
Cachecol, armado, branco
(fig. 111)
- Peça de seda ou tecido mista
branco, de forma to retangular, com
0,35 m de comprimento, por 0,20 m de
largura, presa a uma tira do mesmo
tecido, de comprimento total variando
erztre 0,40 m e 0,46 m (conforme o
pescoço) e com a largura de O03 m,
em cujas extremidades existem botões
pequenos de jarlna branca, para ajustagem ao pescoço.

43 -

Camiseta branca (fig. 13)

De malha de algodão, sem man-

gas, com o símbolo da F AB, em cor
azul, tamanho 4, sobre o peito.

44 -

Calção branco (rig . 13)
De brim branco, com uma lista
azul-marinho, de 0,02 m de largura
em cada lado; cadarço ou elástico invisível na cintura.
-

45 Meia" branca, para
(fig. 13)

esporte

- Tipo soquete, de malha grossa de
algodão.
46 - Calção preto, tipo natação.
-- De malha, liso, preto, com cadarço invístvel na cintura.
47 - Calça e suéter. tipo olfmpico
(fig. 14)

- De lã de algodão azul-marinho;
gola olimplca, sanfona: na gola, na
cintura e nos punhos do suéter: as
calças adaptando-se na cintura e nos
tornozelos por meio de elástico invisível; símbolo da FAB, em cor branca,
tamanho 4, sobre o peito.
48 Peças do uniforme 109B Campanha (fig. 16)
a: - Gandola dê tecido de algodão
cinza-esverdeado;

- Gandola de tecido leve de algodão
ou tecido misto cinza -esverdeado, talho folgado, abotoarado até a gola, esta
virada de pontas, de 0,07 m de comprimento e 0,12 m de afastamento entre
as pontas. fechada por botão médio,
de jarma preta com quatro furos, com
caseado externo colocado a 002 m
abaixo da. gola; a gandola termina
com corte reto; costas inteiras lisas,
encimadas por pala reta; mangas inteiras e folgadas, com punhos de canhão. ligeiramente apertados, fechados
por botão médio de -jarina preta com
quatro furos, todas as costuras das
costas e das mangas são duplas; abotoando na frente por cinco botões
médios, de jarina preta, com quatro
furos. embutidos; na frente, na altura
do peito, dois bolsos superpostos, inclinados para frente 709, retangulares,
de 0.145 m de largura por 0,175 m de
altura. com foles, machos inte-rnos e
portinholas trapezoldaís abotoadas por
dois botões médios, de janna preta,
com quatro furos, embutidos, medindo
nos lados do trapézio, respectivamente,
0,09 m e 0,07 m e dispondo, em cada
portinhola, na parte superior, tange nclando o macho interno, de caseado
que possibilite o uso do lápis; ombreiras do mesmo tecido, com a largura de 0,06 m na base e 0,05 m em
cima, partindo da costura da manga
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e abotoarrdo na outra extremidade por
um botão médio, de j arina preta, com
quatro furos, posto e nome de guerra
confeccionados e aplicados de forma
semelhante ao macacão de vôo.
b Calça de tecido de algodão
cinza-esverdeado (flg . 112)
- Confeccionada em tecido leve de
algodão ou tecido misto cinza-esverdeado, bainhas lisas, com cadarço
tubular, opcional, para ajustamento às
pernas; passadeiras de largura suficiente para receber o cinto de lona
verde. bolsos laterais convencionais,
com rasgos de 0,15 m, inclinados 6\1
para a frente; dois bolsos traseiros
embutidos com rasgos horizontais de
0,15 m e portinholas trapezoidaís abotoadas por um botão médio de jarma
preta com quatro furos, medindo os
la-dos do trapézio, respectivamente.
0,07 f i e 0,05 m; à frente, de cada
lado, um bolso com rasgo horizontal
de 0,08 m.
c - Gorro com pala de tecido de
algodão cinza-esverdeado (fig . 113)
~ Em tecido leve de algodão ou
tecido misto, rza cor cinza-esverdeado,
constdtuido por pala, parte cilíndrtca
e tampo, possuindo na parte cníndnca,
internamente, uma aba que pode ser
abaixada para resguardo da nuca;
pala retangular de cantos arredondados. com 0,07 m de desenvolvimento;
er..tretelada e toda pespcntada a
0,005 m paralelamente ao rebordo;
parte cilíndrica com 0,08 m de altura
à frente e 0,095 m atrás, entretelada
em toda altura e revestida na parte
interna, com o mesmo tecido externo;
de cada lado dois ilhas-as metálicos de
respiração, com 0.01 m de diâmetro e
separados entre si de 0,03 mo; tampo
cobrindo a parte cilíndrica; aba presa,
na parte cil.ndrica, internamente, a
partir das Inserções da pala, com a
largura de O08 m. confeccionada do
mesmo tecido do gorro.
d - Camiseta, olímpica cinza-esverdeado (fig . 112)
- De malha de algodão cinza-esverdeado, gola olímpica de malha reforcada, de mangas curtas.
Art. 27. As peças dos uniformes dos
Bubofíciais e Sargentos têm as seguintes especificações:
1 - Túnica Aeui-eçroteta (fig. 29)
- De tecido, talhe e feitio semelhante aos da túrsíca dos Oficiais com
distintivos próprios, sendo os' dos
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Suboficiais colocados nas ombreiras e
os dos Sargentos nas mangas, 0,1 m
abaixo -da costura dos ombros.
Túnica Branca (fíg . 28)
De tecido, talhe e feitio seme-

2 -

lhante aos da túnica dos Oficiais, com
distintivos próprios, sendo os dos
Subofíciais colocados nas ombreiras e
os dos Sargentos nas mangas, 0,1 m
abaixo da costura dos ombros.
Calça Aeul-Baratéia (flg , 29)

3 -

- Semelhante a dos Oficiais, confeccionada no mesmo tecido.
4 - Camisa Azul-Oxjord (fig. 81)
- Semelhante a dos Oficiais, confeccionada no mesmo tecido com distintivos próprlcs, sendo os dos Suboficiais em metal, tamanho 1, colocados
no colarinho e os dos Sargentos bordados em linha preta tamanho 2, sobre
o fundo de tecido igual ao da camisa
aphcados nas mangas, 0,1 m abaix~
da costura dos ombros.
5 ~ Camisa Aeui-Oxtorâ, de Canícula Externa com Ombreiras (fig . 82)

- Semelhante à dos Ofíciads, confeccionada no mesmo tecido, com distintivos próprios, sendo os dos Subofiei ais bordados em linha preta, tamanho 2, aplicados de forma semeIhant.e à dos Oficiais; e, os dos Sarcentos bordados em linha preta, sobre
fundo de tecido igual ao da camisa,
aplicados- na-s mangas, 0,07 m abaixo
da costura dos ombros.
6 - Camisa Azul-Oxjorã, de Canícula Interna, com Ombreiras (fig. 83)

- Semelhante à dos Oficiais, confeccionada, no mesmo tecido, com distintivos próprios, sendo os dos Subofícials bordados em linha preta, tamanho 2, aplicados de forma semeIharzte à dos Oficiais; e, os dos Sargentos bordados em linha preta, sobre
fundo de tecido igual ao da camisa,
aplicados nas mangas, 0,07 m abaixo
da costura dos ombros.
7

~

Camzm Branca Convencional
(fig. 78)

Br melhante a dos Oficiais,
confeccionada no mesmo tecido.
8 ~

9

Gravata Vertical Preta

Semelhante à dos Oficiais
Gravata Horizontal Preta
(fig. 84)

semelhante à dos Oficiais
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lO -

Cinto de Lona Azul (fig. 85)

23 -

-

Semelhante ao dos Oficiais
Cinto de Lona Verde (fig . 86)
Semelhante ao dos Oficiais

-

11 -

12' -

cinturão de Lona Azul
(fíg . 87)

13 -

Semelhante ao dos Oficiais
Cinturão de Lona Verde
(fig. 88)

-

Semelhante ao dos Oficiais

14 -

Cinturão de COUTO Branco

(fig. 89)

Meia-Bota Preta (fig. 106)

25 -

semelhante à dos Oficiais

26 -

27 -

Semelhante ao dos Oficiais

-

Talabarte de Couro Branco

28 -

-

17 -

Semelhante ao dos Oficiais
Porta-Pistola de COUTO Branco
(fig. 92)

Semelhante ao dos Oficiais
POrta-Pistola de COUTO preto

(fig. 93)

18 -

19 -

Semelhante ao dos

onctezs

Porta-Pistola de Lona Verde
(fig. 94)

Semelhante ao dos Oficiais
Boné

Semelhante ao dos Oficiais,

exceto:
a - pala - de couro ou fibra,
preta e lisa (fíg . 114)

b 20 -

crachá -

tampado

em metal es-

para Suboficiais (fig. 115)
para Sargentos (fig. 116)

Gorro sem Pala Azul-Baratéia
(fig. 1I7l

- semelhante ao dos Oficiais,
sem o friso dourado nas costuras; com
distintivos próprios, sendo os dos
Bubofíciaís em metal, tamanho 1 e os
dos Sargentos bordados em linha
amarelo-ouro, também tamanho 1,
com 0,03 m de largura, colocados em
lugar idêntico ao dos Oficiais.
21 -

Gorro cOm Pala Azul-Baratéta
(fig. 102)

- semelhante ao dos Oficiais,
com insígnias de graduação
22 --.:. Meia Preta

-

semelhante à dos Oficiais

dos Oficiais

24 -

-

16 -

Semelhante ao
(fig. 105)

15 -

(fig. 90)

Sapato Preto

Meia-Bota Preta, tipo
Quedista (fig. 107)

pára~

Semelhante à dos Oficiais
Meia-Bota preta, COm Cano
de Lona Verde (fig. 108)

Semelhante à dos Oficiais
Sapato Tênis (fig. 109)

Semelhante ao dos Oficiais
Capote Azul-Baratéia (fig. 38)

- Semelhante ao dos Oficiais,
com distintivos próprios, sendo os dos
Buboriciaís, nas ombreiras, em meial,
tamanho 2, e os dos Sargentos nas
mangas, também tamanho 2, 0,1 m
abaixo da costura dos ombros, bordados em linha amarelo-ouro, tamarsho
1, sobre o fundo de tecido igual ao
do capote.
29 -

Japona Azul-Barateia
(fig. 39)

- semelhante à dos Oficiais,
com distintivos próprios, colocados
como os do capote, em metal, tamanho
2, e Os dos Sargentos nas mangas,
0,1 m abaixo da costura dos ombros.
bordados em linha amarelo-ouro, também tamanho 2, sobre o fundo de tecido igual ao da japona.
3D -

Capa Azul-Impermeável

Uig. 40)

- Semelhante à dos Oficiais e
confeccionada no mesmo tecido, distintivos colocados como os do capote.
31 -

Macacão de Vôo (fig. 34)

- Semelhante ao macacão de
vôo dos Oficiais, confeccionado no
mesmo tecido, com graduação e nomede guerra; confeccionados e colocados.
de forma idêntica à dos Oficiais.
32 - Casaco de Võo (fig. 23)
- Semelhante ao dos Oficiais,
confeccionados no mesmo tecido. com
graduação e nome de guerra corríecclonados e cotooados de forma idêntica à dos Oficiais.
33 - Gorro com PaUL Laranja- Internacional

- Semelhante ao dos orícíaís,'.
com dístdntivo de graduação.
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34 -

Cachecol Branco (fig. 24)
semelhante ao dos Oficiais

c d -

35 -

Cachecol, Armado, Branco
(fig. 111)

e -

-

semelhante ao dos Oficiais

36 -

Camiseta Branca Olímpica
(fig. 35)

- De malha de algodão branca,
gola olímpica de malha reforçada, de
mangas curtas, tendo no peito do lado
direito graduação e nome de guerra
em letras de forma, pretas com 0,01 m
de altura.
37 -

Abrigo de Manutenção
(fig. 41)

- De lá ou lá de algodão azulescuro; sanfona na cintura e nos punhos; gola «rolet": graduação e nome
de guerra escritos em letras brancas
de forma com 0.01 m de altura, em
urna peça de tecido da mesma cor do
abrigo costurada 110 peito, no lado
direito.
38 - Camiseta Branca (fig. 36)
- Semelhante à dos Oficiais
39 -

Calção Azul-Mescla (fig. 36)

- Calção de brim, azul-mescla,
com uma listra branca de 0,02 m de
largura em cada lado, confecção semelhant-e à dos Ofícíads,
40 -

41 -

-

42 -

Meia Branca, para Esporte

(fig. 36)
Semelhante à dos Oficiais
Calção Preto, Tipo Natação
semelhante ao dos Oficiais
calça e Suéter, Tipo Olímpica
(fig. 14)

43 -

Semelhante à dos Oficiais
Capacete Azul-Escuro
(fig. 104)

- Semelhante ao dos Oficiais
44 - Peças do uniforme 10QB
- semelhante à dos Oficiais
Art. 28. As especificações das peças
dos uniformes dos Cadetes são as seguintes:
1 - Peças semelhantes às dos Oficiais, com distírztdvos próprios, quando
for o caso:
a - Calça azul-ferrete do 19 uniforme - Gala
b - Túnicas: azul-baratéla e
branca

f g -

h i j -
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Calça azul- baratéía
Camisas brancas: convencional
e gala
Gravatas pretas: horizontal e
vertical
Cinto de lona, azul
Boné com capas: branca e
azul- baratéla
Meia preta
Sapato preto
Meia-bota preta, meia-bota tipo
pára-quedlsta

1-

m n o p q r -

s t u -

vx 2 -

Sapato tênis
Japona aaul-baratéia
Macacão de vôo laranja-internacional
Gorro com pala laranja-internacional
Casaco de vôo
Camiseta branca
Meia branca, para esporte
Calção preto, tipo natação
Calça e suéter, tipo olímpico
Pelertne azul-ferrete
Capa azul impermeável
Gorro com pala azul-baratéía
Túnica Branca do 19 Uniforme
- B - Gala (fig. 118)

- Semelhante à dos Oficiais, sendo
que a gola é em pé e a passadeira
idêntica à dos Oficiais - Capitães e
Subalternos.
3 -

Camisa Azul-Oxtorâ (fig. 119)

- Semelhante à dos Oficiais, confeccionada no mesmo tecido, com distintivos próprios, bordados em ombreiras removíveis, do mesmo pano.
4 - Camisa Azut-Oetorâ, Canícula
Interna (fig. 120)

- Semelhante à dos onerais. confeccionada no mesmo tecido, com distintivos próprios, bordados em ombreiras removíveis do mesmo pano.
5 -

GOrro sem pala Azul-Baratéia

(fig. 117)

- Semelhante ao dos Sargentos,
confeccionado no mesmo tecido, com
dístintlvos próprios, tamanho L
6 - Polaina Branca (fig. 121)
- De brim de lona de algodão branco, de feitio igual à usada em traje
civil, uma ordem de cinco botões brancos, forrados, dispostos em linha reta.
para abotoar a polaina pelo lado de
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fora do pé; os botões são cosidos na
parte de trás da polamw. Uma alça
do mesmo tecido com O012 f i de largura, passarxto por baixo do calçado,

com uma fivela niquelada, como mostra a figura.
7-

Calção Branco (fig. 51)

- Calção de brim, COm duas listras
de 0,01 f i de largura de cor azul-marinho com 0,01 f i de distância entre

as duas, aplicadas nos lados; cadarço
ou elástico invisível na cintura.
S-

Borzeçuim Preto

(ffg . 122)

- Com sola de couro ou material
semelhante e salto de borracha preta.
conforme modelo da figura.
9 -

metal.
Art. 29. As peças dos uniformes dos

alunos da EOEIG. do CPORAER, do
CFPM e da EPCAR, têm as mesmas

especificações constantes do artigo 28,
anterror, quando for o CaBO.
Art. 30. As peças dos uniformes dos
alunos da EEAER tem as mesmas especificações constantes do artigo 27
deste Regulamento, quando for o caso.
Art. 3,1, As peças dos uniformes aos
cabos. Soldados e 'I'aueiros são assim
especificadas :
1 - Peças semelhantes às dos Oficiais, Suborícíaís e Sargentos, com distintivos próprios, quando ror o ca-so:
a - Cinto de lona azul (fig, 85)
b - Cinto de lona verde (fig. 86)
c - Cinturão de lona azul (fig, 87)
d - Cinturão de lona verde (fig.88)
e - Cinturão de couro branco
(fig, 89)
f - Talabarte de
couro branco
(fig, 90l
g - Porta-pistola de couro branco
(fig. 92)
h - Porta-pistola de lona verde
(fig. 94)
1 - GOrro com pala azul-barateia
(fig.

10~)

Abrigo de manutenção (fig. 65)

Sapato tênis (fig. 109)
Japona aaur-baratéta (fig, 63)
n - Capa azul, ímnermeaver
I -

fi -

(fíg . 64)

o -

Calção preto, tipo natação

Calça e suéter, tipo olímpica
(fig. 14)

Meia branca (fíg . 61)
Camisa azul-oxford, canícula
interna (fíg . 83)
S - Peças do uniforme 109B Campanha (fig. 16)
t - Camiseta olímpica cinza-esverdeado (fig, 112)
u - Boraeguim preto (fig. 12~) c
Meia-bota. preta (flg. 106)
v - Cachecol branco. armado
q -

r -

(fig. 111)

x -

Capacete azul-escuro (flg. 104)

z -

Camíseta branca olímpica,
(fig. 35)

2 -

Btusão Externo Azul-Baratéía

Crachá (fig. 100)

- Semelhante ao dos Oficiais, podendo, também, ser confécclorsado em

j -

p -

(fig. 56)

Blusão de tecido misto azulbarateia, clntado abotoando ate a gola,
esta virada de pontas com 0,07 m de
comprimento e 0,09 m de afastamento
entre as pontas e fixada, na parte
ínterrsa, por um colchete de gancho e
por um passador do mesmo tecido coeturado num lado e fechado no outro
por um botão de jarma preta, tamanho 1, com quatro furos; o blusão
termina corno uma camisa comum e é
sempre usado por dentro das calças;
costas inteiras e lisas; manga-s inteiras, folgadas, com punhos de canhão
ligeiramente apertados, fechados - r;or
um botão de metal dourado, tamanho 1; abotoado na frente por tr-ês
botões de metal dourado, tamanho 2,
externos e um preto comum, para ficar
abaixo d-o c:inturao,' por dentro da
calça; o primeiro botão dourado fica
colocado a 0,1 m abaixo da gola: dois
bolsos médios, retangulares, com portinholas retangulares: OB bolsos têm
dimensões variando entre 0,12 m de
largura por 0,145 l i de altura e 0,14 m
de largura por 0,155 m de altura, conforme o tamanho do blusão; as portinholas têm um mínimo de 0,05 m de
altura e são fechadas por botões de
metal dourado, tamanho 1; a lirzha
superior da portinhola dos bolsos deve
ficar à altura das axilas; os ãnguloa
inferiores dos bolsos são quebrados,
conforme mostra a figura: ombreiras
do mesmo tecido, com a largura -de
·0,055 m na base e 0.05 m em cima,
partindo da costura da manga e abotoando, na outra extremidade, por um
botão de metal dourado, tamanho 1;
na gola, símbolos da FAB, em metal
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dourado, tamanho 2; distintivos de
graduação e de quadro, tamanho 2,
bordados a linha amarelo-ouro, sobre
fundo de tecido igual ao blusão, aplicados nas mangas, 0,1 m abaixo da
costura dos ombros.
3 - Blusão Interno Azul-Buratéià
{fig. 57)
Blusão interno de

brim azulbaratéia de confecção semelhante ao
blusão externo; ombreiras abotoadas
com botões de -jarina preta, tamanho
2; gola aberta, tipo esporte, sem o
símbolo da FAB; abotoado na .rrente
e nos punhos por botões de jarma
preta, tamanho 1; distintivos de graduaçâo e de quadro, bordados .a linha
amarelo-ouro, sobre fundo de tecido
igual ao do blusão, aplicados nas
mangas, 0;1 m abaixo dos ombros.
4 - C-amisa .Azul-Oxtorâ, de Camcula Externa, com ombreiras (fi&". 82)
- Semelhante à dos Ofíclads e Bar-

gentes, confeccionada no mesmo
cido e com distintivos próprios,
manho 2, bordados a linha preta
bre fundo de tecido igual ao da
misa, aplicados nas mangas 0,07
abaixo da costura dos ombros.

e

'5 57)

te-

tasocarn

Calça Azul-Baratéia (fígs . 56

- Confeccionada em tecido de brim
ou misto aaul-baratéia, de bainhas
lisas, bolsos Iaterads, bolsos traseiros
sem portinholas, abotoados com botão
de jarína preta, tamanho 1, frente
lisa, sem pregas e sem bolsos para
relógio; passadeiras com largura suficiente para receber o cinto ou cinturão, conforme o caso. A calça para
.()S uniíormes Bvà e 7 QA será de tecido
misto, com passadeiras para uso do
cinturão; a calça para os uniformes
6'?, 7'?B, S'?B e lO'? será de 'tecido de
brim ou misto, com passadeiras para
1lSO do cinto de lona.

,6 -

Camiseta Branca (flg . 61)

- Semelhante à dos Sargentos, sem
-o símbolo da F AB.
7 - Gorro sem pala Azul-Barateia
(fig. 117)

Semelhante ao dos Sargentos,
confeccionado no mesmo tecido. sem
qualquer distintivo.
8 - Meia-Bota Preta (fig. 106)
- Semelhante à dos Oficiais. Sempre que usada a meia-bota preta, a
calça deve ser usada como bombacha.
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9 - Meia-Bota, com cano de lona
verde (fíg . 108)

- Semelhante à dos Oficiais
10 -

Calção Azui-Zuarte (fig , 61)

- Calção de brim azul-zuarte para
educação física, com cadarço ou elástico Invisível 'na cintura.
11 - Porta-sabre de couro branco
(rig . 123)

- Confeccionado em COuro branco,
conforme modelo da figura.
12 - Forro de lá rerrwvivel (fig. 66)
Confeccionado em gabardine
azul-baratéia; abotoado na frente sem
trespasse, com 4 botões de jarina pretos, tamanho 3, a partir da gola. GOla
sem abas, costurada diretamente ao
capuz; costas lisas de costura central,
sem abertura; mangas lisa-s com punho sanfonado; aberturas laterais
para a passagem das mãos. Capuz
cobrindo lateralmente a cabeça,' com
trespasse rsa frente, da direita para
a esquerda, para fechamento, abotoado com botão de jarina preta, cobrindo o queixo. Capuz de fechamento ao
redor do rosto, por cordão corrediço.
O capuz é forrado externamente 'com
o mesmo tecido da capa, forro este,
cuja borda externa cai livremente sobre a capa, ultrapassando a gola em'
0,10 m, para evitar infiltrações de
água da chuva.
Art. 32. AJ3 peças suplementares
abaixo têm as seguintes especificações:
1 -

Camisa Aflanelada

- De tecido aftanelado aeulescuro; mangas compridas, com sanrenas nos punhos; comprimento da
camisa comum.
2 - Ceroula Attoneuuta
- De tecido aflanelado branco
3 - Cueca (fig. 124)
- Em malha de algodão, confeccionada com fio penteado, cós de
malha sanfonada com elástico, reforço
frontal com duas aberturas partindo
do cós até as pernas.
4 -

Toalha

- De tecido de algodão branco,
felpuda, com 1,5 m dê comprimento e
0,8 m de largura.
5 -

-

Lenço

De tecido de algodão branco,
com 0,43 m de iacc.

CAPÍTULo
Das

Art. 33.

São as seguintes as

1 - - Stmoolo da FAB (fig.

Insígnias,

(6 )

(6)
(7)
(8)
(9 )

(lO)
(11)

Largura

O,0135m
0,019m
0,027 m
O,03Sm
0.054 m
O.076m
0,108 In
0,1'52m
figuras geométricas, neste

Regulamento,

tem

S€u

para Oficiais

a -

(3)
(4)

Acessórios

Altura

.

OBS.: O símbolo da FAB, quando inscrito em
tamanho limitado pelas dimensões das mesmas.

(2)

e

especificações das insígnias, distintivos e acessórios:
125)

1
2
3
4

(1)

~

:;:

dos Distintivos

Tamanho

2 -

li

e

o

Insígnias de posto:
Tamanho 1

Marechal-do-Ar (fíg , 126)
Tenente-Brigadeiro (fig. 127)
Major-Brigadeiro (fig , 128)
Brigadeiro (fig. 129)

Coronel (Hg , 130)
Tenente-Coronel (fig. 131)
Major (fig. 132)
Capitão (Iíg . 133)
Primeiro-Tenente (rlg . 134)
Segundo-Tenente (fíg . 135)
Aspirante-a-Oficial (fig. 136)

~

i

Tamanho 2

r

Diâmetro da
Diâmetro da
Estrela 1,3cm
Estrela 2cm
(Para todos os Postos)

,..
,......
.........

OBS.: As insígnias dos ortciaís-ocneraís são
dourado, com a estrela prateada.

Tamanho 1
Altura
Largura

Tamanho 2
Altura
Largura

1,9 em
1,6 em
1,4 em
0,8 em
0,5 em
0,45cm
Diâmetro.

3,9cm
3,6em
3,2em
1,6cm
1 cm
ú.ncm
Diâmetro

2,25cm
2,25em
2,25cm
2,25cm
2,25cm
2,25em
1,3 em

4,5em
4,50m
4,5cm
é.õcm
é.ôcm
4,5crn
1,7cm

conrecctonadas em metal prateado; os demais, em metal

~

b -

Distintivo de quadro
Tamanho 1

Tamanho 2
Largura

Altura

Largura

Altura

1,35cm
1,25cm

i.sem
Lâcm

2,7cm

3,8cm

..

2,5cm

2,4cm

(1)

Aviadores (fig. 137)

(2)

Engenheiros (Iíg . 138)

(3)

Intendentes (fig. 139)

.

2,0 em

0,9cm

3,5em

1,7cm

(4)

Médicos (Iíg . 140)

.

2,0 em

0,6cm

3,Sem

1,Oem

.

.

1,5 em

0,9cm

ã.ücm

i.sem

2,0 em

0,7cm

3,3em

1,2cm

~
~

Infantaria de Guarda (fig. 143;) ••••.............

1,05cm

i.sem

2,lem

a.acm

1,05cm

1,9cm

2,lcm

a.acm

s

Administração (fig. 144)

em

t.ocm

3,Oem

2 em

(5)

Farmacêuticos (fig. 141)

(6 )

Dentistas (fig . 142)

(7)
(8 )

(9)

Capelães (fig. a5)

.

1,5

Tamanho.l

Tamanho 2

Diâmetro

Diâmetro

nt»

Especialistas em Avião (fig. 146)

.

1,2cm

a.ecm

(11)

Especialistas em Comunicações (fig. 147)

.

i.acm

a.ecm

(12)

Especialistas em Armamento (Iíg . 148)

.

1,2em

2,4cm

(13)

Especialistas em Fotografia (fig. 149)

.

1,2cm

2,4cm

.

(14)

Especialistas em Meteorologia (fig.' 150)

..

(15)

Especialistas em. Controle de Tráfego Aéreo (fig.151)

.

(16)

Especialistas em Suprimento Técnico (fig)

152)

.

'"d

o

~
I>l
~

i'l

"~

o

2,4cm

1,2cm

t.zcm

I>

a.ecm

1,2cm

2,4cm
~

OBS.: Os distintivos dos onciais-oenereís são prateados e os dos demais Oficia!s, dourados.

~

'"

,--'"

c .-Dis.tintivos de Curso de Formação.•
(1)

~

Brevê de Oficial-Aviador da ativa (fig. 153)

(2)

Distintivo de Piloto Militar (fig.

(3)

Distintivo. Especial em

metal

15~)

dourado,

para,

identificação do Quadro

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Curso de Oficiais Engenheiros (fíg . 155)
Curso de Oficiais Intendentes (fig. 156)
Curso de Oficiais Médicos (fig.. 157)
Curso de Oficiais Farmacêuticos (fig. 1'58)
Curso de Oficiais Dentistas (fíg . 159)
(f)
Curso de Oficiais de Infantaria de Guarda (flg . 160)
(g) Curso de Oficiais de Administração (fíg . 161)
(h) capelães (fíg . 162)
(i)
Curso de Oficiais Especialistas em Avião (fig. 163)
(j)
Curso de Oficiais Especialistas em Comunicação (fig. 164)
(l)
Curso de Oficiais Especialistas em Armamento (fig . lêS)
(m) Curso de oncteís Especialistas em Fotografia (fig . 166)
(n) Curso de Oficiais Especialistas em Meteoro logta (fig. 167)
(o) Curso de Ofícíads Especialistas de Tráfego Aéreo (flg . 168)
(p) curso de Oficiais Especialistas em Suprimento Técnico (fig 169)
d -

Distintivos

de

Cursos

de

Estado-Maior e de Aperfeiçoamento

( 1)
(2)

Curso' Superior de Comando (fig. 170)
Curso de Estado-Maior (fig , 171)

( 3)
(4)
( 5)

Curso de Direção de Serviços (Engenheiros) (fig. 172)
Curso de Direção de Serviços (Intendentes) (fig. 173)
Curso de Direção de Serviços (Médicos) (fig. 174)

(6)

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (fig. 175)

,.

~
in
o

o

~
M

~

'~"
~
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e - Distintivo para uso em Capacete (fig. 176)
- Simbolo da F AB em metal dourado ou pintado em amarelo-ouro.
tamanho 3
f - Botões
(1)
Em metal de cor dourada, tendo
em relevo o símbolo da FAB estiliz~o, circunda:do por 231 estrelas; alça
nxa na parte mfenor; convexos; Iígeí..
racnente abaulados; de duas dímen..
sões:
- Tamanho 1 (pequenos) (fig. 11]7)
- O,015m de diâmetro
- 'I'amarzho 2 (grandes) (fig. 178)
- 0,022 m de diâmetro
(2) Em jarina preta, tendo 4 furos
de três tamanhos (fig. 179)
,
- 1 pequeno: 0,012 m de diâmetro
- 2 médio: 0,0105 m de diâmetro
- 3 grande: 0,026 m de diâmetro
g -

Espada (fig. 180)

- De punho branco, com friso
dourado em volta; rematando com o
globo da Bandeira Nacional, em metal
dourado; guarda formada pela cabeça
e asas da águia; lâmina chata e díreíta com 0,025 m de maior largura,
comprimento de 0,85 m ou de 0,95 m;
bainha de couro preto, envernizado.
com bocal de 0,12 m; braçadeira de
O,OS m e ponteira de 0,2 m. tudo em
metal dourado; no bocal há um aro
circular móvel, onde é presa ao mos"
quetâo da guia do talim, e outro retangular, fixo, para prendê-la ao gancho da mesma guia.
h - Alamares
(1)
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NI? 1 - Externos (fig . 181)
- Formados por duas tranças
douradas e três voltas de cordão dourado de 0,005 m de diâmetro; as tranças e os fios presos pela parte ínfe..
rior por galão dourado; colchete para
segurar ao ombro; as duas extremídades das tranças ligadas a uma alça,
pendentes, doís fios com agulhas, cada
uma com 0,08 m de comprimento; os
dois fios têm comprimentos destguars
(0,12 f i e 0,14 m, respectivamente),
com três nós de cinco voltas cada
um. As três voltas de cordão dourado
devem ficar aproximadamente a
0,03 m, 0,06 m e 0,09 m acima do
cotovelo.
(2) NI? 2 - Internos (fig. 182)
- Formado de três cordões de
retr6s azul e fio dourado, trançados,

de 0,005 m de diâmetro e dois cordões
dourados de igual diâmetro, intercalados, presos pela parte superior por
uma fita azul-baratéia; um colchete
para segurar ao ombro; as voltas de..
vem ficar aproximadamente entre
0,03 m e 0,09 m acima do cotovelo.
Talim
Guia
- Cinturão de 0,04 m de largura,
forrado na parte interna de veludo
azul; fechamento por meio de fivela,
arrematada por uma chapa- circular
dourada, tendo no centro da chapa o
símbolo da FAB estilizado, circundado
por 23 estrelas; passadeiras de metal
dourado de cada lado da fivela; uma
guia dupla, forrada de azul na -parte
interna, presa. à corrediça de metal
dourado, terminando por mosquetão
do mesmo metal; passador na guia;
o comprimento da guia é tal que a
espada dela pendente toque levemente
o chão; aplicado sobre a guia um gancho para suspender a espada.
(1) Oficiais-Generais (Iíg . 183)
- Cinturão e guia de galão de
seda azul com dois frisos dourados.
(2) Para os demais Oficiais. (fig. 184)
- Cinturão e guia de galão de
seda azul com um friso dourado.
j - Fiador (fig. 185)
i -

é

- De cordão dourado com O 005m
de diâmetro; pera de fio dourado: formando losangos intercalados. Ao meio
do cordão, uma volta de fiel. Comprimento do fiador em volta. excluída a
pera: 0,28 m.
I - Passadeiras

Oficiais-Generais (fíg . 186)
- Armação forrada de pano azulferrete, circundada por bordado dourado, estrelas ladeadas por duas folhas de carvalho; símbolo da. FAÉ,
tamanho 2, bordado a ouro.
(2) Demais Oficiais (fíg , 187)
- Armação forrada de pano azulferrete. circundada por bordado dourado; símbolo da FAB. tamanho 2,
. bordado a ouro.
fi Ombreiras
( 1) Marechal-do-Ar (fig. 188)
( 2) Tenente-Brigadeiro (fig. 189)
( 3) Major-Brigadeiro (fig. 190)
( 4) Brigadeiro (fig. 191)
( 5) Coronel (fíg . 192)
(1)
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( 6)
( 7')
(8)
(9)
(lO)

Tenente-COronel (fig. 193)
Major (fig , 194)

(l1)

Aspirante (fig. 198)

DO PODER EXECUTIVO

(a) Quadro de Mecânicos de
Avião (fig. 214)
o» Quadro de Mecânicos de
Rádio (Iíg . 215)
(c) Quadro de Mecânicos de
Armamento (fig. 216)
(d) Quadro de Fotógrafos (fíg .

Capitão (fig. 195)
lt;) Tenente (ffg . 196)
29 Tenente (fig. 197)

(12) confeccionadas nas mesmos tecidos das túnicas
n - Luvas das camisas azul-oxford,
de canícula externar e interna
(1) Do mesmo tecido da camisa;
(2) Distintivos de posto e de quadro,
tamanho 2, bordados em linha

preta
(3) a - Marechal-do-Ar (fíg . 199)

b - 'I'enerrte-Brigadelro (fig 200)
c - Major Brigadeiro (fig , 201)
d -

e f
g
h
i

-

(f)

(2)

Usado de. maneira idêntica aos

Primeiro Sargento (fig. 21l)
- Bordados em linha amareloouro, em galão dourado de metal ou
seda, sobre tecido idêntico ao das Tú-,
nlcas, do Capote, da Japona ou da
Capa azul-impermeável.
(3)
Segundo Sargento (fig. 212)
- Bordados em linha amareloouro, em galão dourado de metal ou
seda, sobre tecido idêntico ao das Túnicas, do Capote, da Japona ou dai
Capa azul-Impermeável.
(4)
Terceiro Sargento (fig. 213)
- Bordados em linha amareloouro, em galão dourado de metal ou
seda, sobre tecido idêntico ao das Túnicas, do Capote, da Japona ou da
Capa azul-impermeável.
b - Distintivos de Quadros
- Bordados em linha amareloouro

Quadro de

Escreventes-Al-

Ramo de Infantaria de Guarda

(a) Quadro de Infantaria de Guarda (flg . 220)
- Músico (fig. 221)
Ramo de Serviços

(3)

(a)
(4)

dísbíretívos de posto dos Oficiais.
Tamanho 1
Tamanho 2
Altura 0,55 em
1,1 em
Largura 2 em
4 em

(fig .

moxarífes (fig. 219)

Tenente-Coronel (fíg . 204)

Suboficía.ís (fíg . 210)

-

Artífices

218)

222)

3 - Para Suõoiíciais e Sargentos
a - Distintivos de graduação
(1)

217)

(e) Quadro de

Brigadeiro (fíg . 202)
Coronel (fig . 203)

Major (fig. 205)
Capitão (fíg . 206)
19 Tenente (fig . 207)
j - 29 Tenente (fig. 208)
i - Aspirante (fig. 209)

(2)

Ramo de Aeronáutica

(1)

Quadro de Enfermeiros (fig.
Ramo de Taija

(a) Quadro de Ta.ífelros (fig. 223)
OBS.: 1) Os Suboficiais usam de
maneira idêntica aos Oficiais os seus
distintivos de quadro, em metal dourado.
2) Os distintivos de graduação e de
Quadro dos Sargentos, para a camisa
azul-oxford, são confeccionados no
mesmo tecido das camisas e têm as
mesmas dimensões dos dístírstdvos das
túnicas, porém são bordados em linha
preta.
3) Os distintivos de graduação e de
quadro dos Sargentos, devem ser bordados sobre uma única peça, de tecido.
c - Distintivo de Curso de Formação
(a) Mecânico de Avião (fig. 224)
(b) Mecânico de Rádio (fig.· 225)
(c) Mecânico de Armamento (fig.
226)
(d) Fotógrafo (rig. 227)
(e) Artífice (Iig . 228)

gsorevente-Almoxarife (fig. 229)
Infantaria de Guarda (fig. 230)
(h) Músico (fig. 231)
(i) Erdermeiro (fig. 232)
(j) Supervisor de Taifa (fig . 233)
d - Distintivo de cenacete <fig.
(f)

(g)

176)

-

e -

Idênticas às dos Oficiais
Botões
Idêntico ao dos Oficiais

Aros

f -

Ombreiras

(Subofíciais)

DO

PODER EXECUTIVO

(fig .

234)

_ Idêntico ao dos Oficiais
Luvas das camisas azul-oxford,
de canícula externa e interna
(gubofícíaís) (fig. 235)
- Idênticas às dos Oficiais
h -, Talim Músicos da AFA

g -

(fig. 236)

i -

-

Semelhante ao dos Cadetes,
porém' confeccionado em galão
de seda azul.
Charlateira (fig. 237)
Em metal dourado

4) Para Cadetes e Alu1Ws da Escola
de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda, do Centro de Preparação de O ficíais da Reserva da Aeronáutica, aa Centro de Formação de
Pilotos Militares e da Escola Preparatória de Cadetes-do-Ar.

a -

Distintivos

(1) cadetes da Academia da Fôrça
Aérea
_ Símbolo da FAB, tamanho 2,
tendo ao centro uma estrela, para
todas as peças, exceto a túnica do
1Q Uniforme B, macacão de vôo e
gorros com e sem pala, quando usarão
o tamanho 1.
1Q Ano (fig. 238)
- Símbolo dourado e estrela prateada, quando metálico; quando bordado, símbolo em linha preta e estrela
em linha branca.

29 Ano (fíg . 239)
- Quando em metal, símbolo prateado e estrela dourada; quando bordado, símbolo branco e estrela, em
linha preta.
39 Ano (fíg . 240)
- Quando em metal, todo prateado;
quando bordado, em linha branca,
(2) Alunos da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda
- Símbolo da FAB, tamanho 2,
tendo ao centro uma estrela, inscrita
em uma roda dentada, para todas as
peças, exceto macacão de vôo e gorros
com e sem pala, quando usarão o tamanho 1.
19 Ano (fig. 241)
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_ Quando em metal, distintivo todo
dourado e, quando bordado, distíntlvc
em Iírsha preta.
2' Ano (fig. 242)

- Quando em metal, todo prateado
e, quando bordado, todo em linha
branca.
(3) Alunos do centro de Preparação
de. Oficiais da Reserva da Aeronáutica
- Símbolo da FAB, inscrito num
polígono regular em forma de estrela,
tamanho grande para _todas as peças,
exceto macacao de vôo e gorros com
e sem pala que usam o tamanho pequeno.
19 Ano (fig. 243)
- Quando em metal, todo dourado
e, quando bordado, em linha preta.
29 Ano (fig, 244)
- Quando, em metal, todo prateado
e, quando bordado, em linha branca,
(4) Alunos do centro de Formação de
Pilotos Militares (fíg . 245)
- Símbolo da FAB, dourado, tendo
ao centro uma estrela também dourada, quando metálicos; quando bordados, em linha preta, tamanho 2 para
todas as peças, exceto macacão de vôo
e gorros com e sem pala, que usam
tamanho 1.
(5) Alunos da Escola Preparatória de
Cadetes-do-Ar
- Símbolo da FAB, tendo ao centro
uma estrela. inscrito num polígono
regular em forma de estrela, tamanho
grande para todas as peças, exceto os
gorros com e sem pala, que usam o
tamanho pequeno.
P Série (fíg . 246)
-- Quando em metal, símbolo, estrela central prateados e polígono est~elard(} dourado.
Quando bordados,
símbolo, estrela central em linha
branca e polígono estrelado em linha
preta,
21). Série (fig. 247)
- Quando em metal, símbolo e polígono estrelado em dourado, estrela
central prateada. Quando bordados
símbolo e polígono. em linha preta:
estrela central em hnha branca.
3~ Série (fig, 248)
- Quando em metal, todas as partes douradas e, quanto bordado, todas
em linha preta.
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b -

Distintivos do Capacete
176)

DO

PODER EXECUTIVO

(Iig .

,

_ Semelhante ao dos onerais
c - Crachá do Boné (fig. 100)
.,....- Idêntico ao dos Oficiais, podendo

ser confeccionado em metal.
d e -

Botões (figa. 177 e 178)
Idênticos aos dos Oficiais
Espadim (fig. 249)

-

Punho branco, com friso dourado
em volta, terminando por uma cabeça
de águia; guarda formada por duas

asas; lâmina chata; direita, de 0,02 f i
de maior largura; bainha de couro,

envernizada de preto, com bocal, braçaõeira e ponteira de metal dourado;
na face anterior da guarda, 813- Armas
da República e, na face posterior, o

globo da Bandeira Nacional. No bocal,

assim como na braçadeira da bainha,

há um aro circular móvel, para fixação aos mosquetões das guias do
talim.
f -

'I'aüm e Guia (fíg . 25U)

- Semelhante aos dos Oficiais, sendo a guia e o portar-sabre de tecido de
seda azul, simples.
g - Passadeiras (fig. 75)
- Idênticas às dos Oficiais
h -~ Ombreiras das túnicas
- Dos mesmos tecidos das túnicas
e com os distintivos de ano.
i - Ombreiras removíveis
- Do mesmo tecido da camisa. e
com os distintivos de ano .
j - Distintivo do Curso de Piloto
Mihtar (fig. 154)
- Em metal dourado, semelhante
ao dos Oficiais.
5 -

Para Alunos da Escola de Sepeciatistas da Aeronáutico:

a - Distintivos de série dos Alunos da.. Escola de Especialistas da Aeronáutica.
- Roda dentada, com 0,03 m de
diâmetro, tendo ao centro umn estrela
com 0,02 m de diâmetro, encimando
uma a quatro barras horizontais, com
a dimensão de 0,03 m de comprimento
por 0,005 m de altura, indicando estas,
respectivamente, da 11} à 4'!- série.
(1) H- Série Em linha. amareloouro, para os uniformes e os abrigos,
bordados em tecidos correspondentes
aos mesmos. Uma barra horizontal

(fig. 251)

(2) 2~ Série - Em linha amareloouro, para os uniformes e QS aungos,
bordados em tecidos correspondentes
aos mesmos. Duas barras horizontais
(fig. 252)
(3) 3~ Série _..- Em linha amarelo..

ouro, para os uniformes e os abrigos,
bordados em tecidos correspondentes
aos mesmos. Três barras horizontais
(fig . 253)

(4) 4:). Série - Em linha amareioouro, parra os uniformes e os abrtgos,
bordados em tecidos corresponderetes
aos mesmos . Quatro barras horizontais (fig. 254)
OBS.: Os distintivos de série dos
alunos da EEAer, para as camisas
azul-oxford, são bordados sobre os
mesmos tecidos das camisas, têm as
mesmas dimensões e compostção dos
distintivos das túnicas e são contecdanados em linha pret.a..
b - Distintivo do capacete (flg.
c -

176)
Idêntico ao dos onctais
Botões (fíga. 177 e 178)

- Id-ênticos aos dos Oficiais
d - Crachá do Boné (fig. 116)
- Idêntico ao dos Sargentos
6 -

Para Cabos. sozdcecs e

Tat~

teiroe
a - Distintivos de graduação
(I) Caco (fíg . 255)
(2) Soldado de 1:). Classe (fig.
(3) Soldado doe 21} Classe (fíg .
(4) Taifeiro-Mór (Iíg • 258)
(5) 'I'aifei.ro de H Classe (fig.
(6) Taifeiro de 21). Classe (fíg .

b
(1)
(2)

(3)
(4)

256)
257)

25H1
260)
- Distintivos de Subespecialídaoe
Infantaria de Guarda (fig . 261)
Enfermeiro (fig. 262)
Escrevente-Almoxarife (fig. 263)
Manobra (fig. 264)

(5) Radiotelegrafista-Auxiliar
(fíg , 265)

(6) Músico (fig. 266)
QBS.: Os distintivos acima serão
bordados em linha amarelo-ouro sobre
tecido idêntico ao do blusão externo
azul-baratéía, japona e capa, e em
linha preta sobre tecido idêntico ao da
camisa de canícula, externa e mterne..
c - Botões (fíga. 177 e 178)
- Idênticos aos dos Oficiais
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d e -

DO

PODER

Talim - Músico da AI"A
Idêntico ao dos Suboríciats e
Sargentos Músicos da AFA
(fig. 236)
Charlateira - Músico da AFA
Idêntica à dos Sargentos Músicos da AFA (fíg . 237)
QUARTA pARTE

Uso
CAPÍTULO I

Dos trnuorme«

Art. 34, Os uniformes quanuo previstos na forma do artigo 79 deste
Regulamento, são usados:
1 - l<.JA e 1QB Uniformes - Gata
- Solenidades otíciais, recepções
de gala, reuniões Ou cerimônias em
que se exija "casaca" ou "fraque" aos
civis ou reuniões solenes de caráter
particular.
OBS,: Os cadetes usam o Iv uneforme B - Gala, além das ocasiões
acima citadas, em paradas, formaturas
ou outras ocasiões expressamente determinadas ,
2 - 29 Uniforme - Branco Rtg01'.
- Reuniões, solenidades. cerimônias ou atos em que se exija "Smokíng" aos civis ou quando expressemente determinado.
3 - 39 Uniforme A Baratéta
Rigor
- Reuniões, solenidades, cerimônias ou atos em que se exija, "Summer" aos civis ou quando expressamente determinado.
4 - 39 Uniforme B
Barateia
Social

- Reuniões, solenidades, cerimônias ou atos em que se exija "passeio
completo" aos civis. Apresentações
individuais ou coletivas,
5 - 40 Uniforme - Branco Saciar
- Reuniões, solenidades, cerimônias ou atos em que se exija" passeio
completo" aos civis. Apresentações
individuais ou coletivas.
6 - 59 Uniforme A - Barateia
- Trânsito, a passeio, apresentações individuais ou coletivas, solenidades, reuniões e viagens. Serviço externo e interno, com o equipamento
determinado. Servira Aéreo, em casem
especiaís ,

EX~CUTIV0

7 - 5Q
Trânsito

Uniforme B
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- Trânsito, a passeio, apresentações individuais e viagens.
OBS.: :E vedado o uso deste uniforme em formaturas, solenidades e
cerimônias públicas ou militares, interrras ou externas que exijam o comparecimento incorporado.
8 - 69 Uniforme - Interno
- Serviços diários, de escala, revistas e formaturas internas. Serviço
aéreo, em casos especiais.
9 - 79 Uniforme A - canícula Ex-

terno

- Trânsito, a passeio, apresentações individuais ou coletivas, solenidades, reuniões e. viagens. serviço
externo, com o equipamento determinado. Serviço Aéreo. em casos especiais.
OBS.:
É vedado o uso deste uniforme
em cerimônia civil ou mnítar,
em que é exigido "passeio completo" aos civis.
2 - Somente será permitido neste
uniforme o usado Distintivo de
Curso de Formação, previsto
no artigo 33, item 2, alínea c,
para, Oficiais e art. 33, item 3.
alínea c, para Suboficiais e
Sargentoa.
10 - 79 Uniforme B Canícula

1 -

Interno

-- serviços diários, de escala, revistas e formaturas internas. serviçO
Aéreo, em casos especiais.
11 - 8Q Uniforme A. - Vôo
- Uso a ser fixado na forma.
prevista pelo art. 10 deste Regulamento.
12 - 8 9 Uniforme B - Trabalho da
Manutenção

- Trabalho de hangares, pistas,
oficinas, armazéns, garagens ou atividades similares.
13 Física

Paxína
99 Uniforme

Educacllo

- Na prática de ginástica ou
desportos
14 - 10 9 Uniforme A - Instrução
Em instrução de campo
15 - 109 Uniforme B - Campanha
- uso a ser fixado na forma
prevista pelo art. 10 deste Regulamento.
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Abrigos
a - Pelertne Azul-ferrete
~ Com os Uniformes 1QA e
19B para Oficiais
- Com os uniformes 1I?B,

tares da Aeronáutica, na forma abaixo
especificada:
1 - Insígnias de Posto e Distintivo
de Quadro
a -- Oficiais-Generais

b -

gula invisivet, são aplicadas sobre o

29, 39A, 3 QB, 49
para Cadetes

e 59A,

Capote azul-baratéia
Com os uniformes 39A,
3 QB, '5QA e 5 9B, para Oficiais, Suboficiais e Sar-

gentos

c -

-

Japona azul-baratéía

Com os Uniformes 59A,

'SQB, 69

e

!09A

OBS.: Os militares de serviço usam
o equipamento por cima da japona
d - Capa azul-impermeável
- Com 00 uniformes 29, 3 QA,

39B 4 9 5 QA 59B 69 79A
79B: 89:8 e 1'09A'
•
,

e -

Casaco de Vôo
Somen te com o 80 Uni-

forme A
f -- Cachecol (para uso eventual)

- Branco - com o capote
azul-baratéía, a japona
azul-baratéia e o 89 Uniforme A.

-

Branco, armado, com o
Uniforme de Desfile

g -

Abrigo de Manutenção
Somente com o 89 Uniforme B
h - Forro de lã removível
- Para ser usado sob a
capa aeul-ímpermeável.
nos climas frios, somente
pelas praças escaladas
para a Guarda-da-Quartel.
Art . 35. Os militares da Reserva,
quando convocados, usam os mesmos
uniformes, Insígnias, distintivos e
acessórios dos militares da ativa, exceto quanto ao distintivo de curso, que
deverá ser daquele que tiverem realizado, desde que previsto no Capitulo
II, Terceira Parte, artigo 3;3.
CAPÍTULO II

.Dcs Insígnias, dos Dístíntiocs e

Acessórios
Art . 36, As insígnias, os distintivos
e acessórios são usados, pelos müí-

(1) 'I'amarcho 1 (fig-. 267)
As insígnias, utilizando

suporte-

colarinho esquerdo, obedecendo as
especificações das figuras: os distintivos de quadro, aplicados sobre a
bissetriz do ângulo do colarinho direito e afastados de seu vértice (ponta
do colarinho) de 0,025 m, conforme as
figuras.
(2) Tamanho 2
- Aplicados nas ombreiras conforme figuras.
b - Oficiais
(1) Tamanho 1 (fíg . 268)
- As insígnias e os distintivos de
quadro, na mesma posição que os distintivos de quadro de Oficiais-Generais, respectivamente, no COlarinho
esquerdo e direito.
(2) Tamanho 2
- Aplicados nas ombreiras conforme fíguras.

2 - Dístérctívos de Graduação e de
Quadro dos Suboftciads e Sargentos
a -

Suboficials

Metálicos, tamanho 1 (fig. 269)
- Usados da mesma forma que as
ínsígnías de posto e os distintivos de
quadro dos Oficiais.
(2) Metálicos, tamanho 2
- Aplicados nas ombreiras conforme figuras
b - Sargentos
O) Tamanho 1 (fig. 117)
- Bordado nos gorros sem pala
conforme figura.
(2) Em tecido, tamanho 2
- usados nas mangas das túnicas.
dos abrigos, das camisas, aplicados a
0,1 m da costura dos ombros, quando
a manga for comprida e a 0,07 fi,
quando manga curta.
3 - Distintivos de Graduação e de
Subespeclalidade dos Cabos, Soldados
e Taifeiros.
- Usados n8JS mangas dos blusões,
dos abrtgos e das camisas azul-oxford,
de forma idêntica à dos Sargentos,
tamanho 2.
(1)

ATOS DO PODER EXECUTI\'O

4 - Distintivos de Curso de Formação
a - Brevê de Oficial Aviador da
Ativa
(1) Usado com a parte inferior das
Armas da República, tangerzcíando a
linha superior da portinhola do bolso
superior direito ou em lugar correspondente nos uniformes 19A.e 19B.
Nenhum outro brevê ou distintivo
pode ser usado nesse lugar ou acima
dele.

Usado nos uniformes: PA, 19B,
29, 39A, 39B, 49, 59A, 59B, 79A e 79B.
b - Distintivo de Piloto Militar
- Usado de forma idêntica ao brevê
de Oficial Aviador da Ativa e nos
mesmos uniformes.
c - Distintivo Especial
- Usado de forma idêntica ao brevê
de Oficial Aviador da Ativa e nos
mesmos uniformes.
15 -, Distintivo de Cursos de Aperfeiçoamento e de Estado-Maior:
a - Usados sobre o bolso superior
direito, a 0,02 m aoaíxo da portinhola
respectiva ou lugar correspondente,
nos uniformes 1ÇlA e I~B.
.b - O distintivo do Curso de Escola
de Aperfeiçoamento de Oficiais da
Aeronáutica é substituído pelo Curso
de Estado-Maior e este pelo Curso
Superior de COmando, à medida que
o Oficial neles se diplomar.
c - Usados nos uniformes: 19A, 19B,
29, 3ÇlA, 39B, 4Çl, 5ÇlA e 59B.
(2)

-6 - Distintivos do Curso da Escola
Superior de Guerra,
a - Usados nos uniformes: 19A, 19B,
29, 39A, 39B, 49, 59A e 59B, colocados
no mesmo alinhamento vertical do
Distintivo do Curso de Aperfeiçoamento, fora do bolso, tangenclando a
linha inferior do mesmo ou em lugar
-correspondente nos uniformes 19A e
19B.
b - Apenas um distintivo pode ser
usado neste lugar, de cada vez.
7 - Distintivos de Cursos realizados em outras Forças Armadas, Nacionais ou Estrangeiras ou em Organismo Internacional do qual o Brasil
seja membro.
a - Em formato de escudo
O) Usados sobre o bolso superior
esquerdo a 0,02 m abaixo da portinhola, ou lugar correspondente nos
uniformes 19A e 19B.
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(2) Apenas um distintivo pode ser
usado, neste lugar, de cada vez.
(3) Usados nos uniformes: 19A, 19B ,

2 9, 39A, 39B, 49, 59A e 59B.

b -

Em formato de brevê
Usados em posição simétrica em
relação ao Brevê de Oficial Aviador
da Ativa, lado esquerdo,
(2) 'É permitido o uso de, apenas,
um dos distintivos citados.
(1)

(3) Quando usado juntamente com
as barretas, o distintivo é colocado
a 0,005 m acima das mesmas.

(4)

Usados nos uniformes: PA, 19B,

29, 39A, 39B, 49, 59A e 59B.
OBS.: 1 - Para o uso dos distin-

tivos de que trata este item é neceesério o registro na Organização competente do Ministério da Aeronáutica.
2 - As disposições citadas neste
item são também aplicadas aos Brevês
"Honoris Causa".
8 - Alamares
a - Usados pelos Oficiais no exercicio dos seguintes cargos:
- Oficiais do Gabinete Militar da
Presidência da República
- Oficiais do Gabinete do vicePresidente da República
- Chefe, Sub-Chefe e Oficiais do
Gabinete do Ministro da Aeronáutica
- Adidos Aeronáuticos e seus Adjuntos

- Assistentes de Ministro do Supe :
rror Tribunal Militar
- Ajudantes-de-Ordens e
- Oficial à disposição cte Autoridade estrangeira civil ou militar em
caráter de Assistente ou Ajudantede-Ordens.
b - No CMO da primeira, função
citada na alínea "a" anterior, os alamares são usados presos por colchetes
de gancho ao ombro direito e, pelas
duas extremidades, ao botão superior
da túnica. Nos uniformes PA e 19B
as duas extremidades das tranças são
presas ao segundo botão do lado direito. Nas demais funções os alamares são usados presos da mesma. forma,
do lado esquerdo.
c - São usados
- O de nv 1 "externo": em serviço
externo com os uniformes: 19A, 19B,
29, 39A, 39B, 49 e 59A, e Internamente
com os uniformes lOA e IºB quando
expressamente determinado.
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O de nv 2 "interno": usado Inter-

namente nos uniformes 59A e 7 9A e
externamente no 79 uniforme A.
d - Os alamares são usados, obrigatoriamente, pelos militares nas fun-

ções constantes da alínea" a", nas seguintes condições:

- em todas as ocasiões em que estíverem no desempenho de suas funções
- quasido acompanharem ou representarem a autoridade a que estiverem subordinados
- quando incorporados, comparecerem a cerimônia, recepção ou solenidade civil ou militar.
e - O uso dos alamares somente é

permitido com Os uniformes em cuja
composição está previsto o boné.
9 - Condecorações
a - O uso das condecorações obedece, genericamente, ao estabelecido
no Decreto nv 40.556, de 17 de dezembro de .1955 (e suas modificações) .
b - As condecorações (medalhas,

comendas, etc.) são usadas, obrigatoriamente, nas paradas e desfiles externos, nas recepções e cerimônias em
que assim for determinado ou quando
o uniforme prescrito para o ato ou
solenidade fixar expressamente tal
exigência.
c - Os uniformes 1'?A e 19B, exigem,
sempre, o uso das condecorações.
d - Sempre que for determinado
o porte da espada, em principio, são
usadas as condecorações.
e - As condecorações usadas no
peito são colocadas em linha horizontal a O,Oa5 m acima do bolso superior, esquerdo, ou/em lugar correspondente nos uniformes 19A e 1ºB,
a partir da linha dos botões, em fileiras de, no máximo, quatro medalhas
cada uma e, nesse caso, suas fitas ficam parcialmente superpostas, com
exceção daquela que ficar mais próxima da linha de botões (fig. 270),
podendo, nesse caso, ser usado broche
apropriado.
f - Quando houver mais de uma
fileira de medalhas o intervalo entre
elas e tal que as condecorações de uma
fileira não fiquem completamente encobertas pelas medalhas da outra imediatamente superíor ,
g - As barretas são usadas, em
substituição as condecorações nos uniformes 29, 39A, 39B, 49, 59A e 59B. São
usadas em fileiras com, no máximo,
três barretas em cada uma (fig. 270)

EXECUTIVO

iniciando-se a colocação da P fileira
0,002 m acima do bolso superior esquerdo. As barretas devem ser confeccionadas nas fitas das medalhas correspondentes.
h - As comendas <insígnias de pesCOço) podem ser usadas até um máximo de três. Nos uniformes que possuam gravata vertical, as fitas são
colocadas por baixo do colarinho e as
medalhas por cima do nó da gravata.
i - As placas são usadas, no máximo 4 (quatro) no lado esquerdo e
2 (duas) no lado direito (Ordem Nacional do Mérito e Mérito Aeronáutico). No lado esquerdo, sendo uma
só, é colocada na altura do coração,
logo abaixo das condecorações, sem
tocá-Ias , Se duas, a segunda um centímetro abaixo da primeira. Se três,
arrumadas em forma de triângulo e,
quando em número de quatro, arrumadas em cruz.
10 - Espada
a: - Usada nas apresentações ao
Presidente da República.
b - Em formaturas, solenidades e
desfiles internos e externos, quando
expressamente determinado.
c - Usada, ainda, nas seguintes
ocasiões: em exéquias oficiais; pelo
agraciado e pelo paranírzfo, em presença" de tropa armada, na entrega de
medalhas nacionais, em solenidades
matrimoniais e pelo Aspirante-a-Oficial, na cerimônia de declaração.
11 - Espadim
- Usado pelos Cadetes, com os uniformes 19B, 29, 39A, 39B, 49 e 59A.
OBS.: 1t dispensado o uso do espadim no interior de salões em que se
realizam bailes.
12 - Luvas
a - São usadas, obrigatoriamente.
com os uniformes: 19A, 19B e 89A (em
vôo); são também usadas obrigatoriamente pelos Cadetes e Alunos, com os
uniformes: 19B, 2Q, 39A, 39B, 49, 5'lA
e 89B (em vôo). Eventualmente com
os uniformes especificados no Art. 16
deste Regulamento, quando for o caso.
b - Nos demais uniformes, são usadas sempre que o Oficial conduzir
espada; na eventualidade de haver
manejo de armas devem estar calçadas: nesta situação, o Oficial não descalçara as luvas para o cumprimento
com o aperto de mão.
c - Quando o Oficial estiver sem
espada, as luvas podem estar calçadas,
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ou então descalçadas seguras pela mão
esquerda.
d - Desarmado e sem cobertura, Q
militar não conduz luvas.
QUINTA PARTE

Uniformes Especiais
Composição, Bepeciticaçôee e Uso

Art. 37. Para: os diversos serviços
especializados. são usados os uniformes
e peças especiais abaixo especificados:
1 -

Uniforme de uso interno para

os Militares do Serviço de Saúde e

aemais Militares que exerçam atividades em Laboratórios Especializados.

a - Para Oficial (fig . 271)
- Blusa branca de tecido misto,
fechada na frente por uma linha de
sete botões brancos, de quatro furos;
costuras laterais; cinto do mesmo
tecido da blusa; gola em pé, de altura
tal que não incomode o movimento do
pescoço, com as pontas arredondadas;
mangas curtas, pouco acima do cotovelo; na parte dianteira, chapados,
dois bolsos inferiores, grandes, retanguiares: bolso superior menor; à esquerda, chapado, retangular, com os
vértices inferiores quebrados; neste
bolso são aplicados o distintivo de
quadro e as Insígnias do posto, tamanho 2, bordados com linha preta e as
estrelas em branco. Plaqueta com o
posto e nome de guerra sobre o peito,
lado direito. Para os Oficiais-Generais as estrelas são bordadas em linha
preta.
- Calça de brim de lona de algodão
(ou linho) ou tecido misto encorpado,
branco. não transparente.
- Meia branca
- Sapato branco. liso, tipo esporte,
sem cadarço (fig. 272)
b - Para Suboüciais e Sargentos
(fíg . 273)

-

Idêntico aOS dos Oficiais, sendo

os distintivos de quadro e graduação
dos Sargentos bordados a preto sobre
fundo branco, tamanho 2, e aplicados
nas mangas, 3J 0,07 m da costura dos
ombros; para os Subofíclaís, os dístdnUvas são usados sobre o bolso, como os
dos Oficiais.
c - Para as demais Praças (Iíg .
274)

-

Idêntico aos dos Sacgeratos
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d - Abrigo (figo. 275)
- Casaco de lã ou tecido misto, de
cor branca, comprimento até o terço
superior da coxa; sem gola; possuindo,
na frente, ao lado esquerdo, a altura
do peito, um bolso sobreposto, retangular, com as dimensões compreendidas entre 0,12 m e 0,14 m de largura
e 0,14 m e 0,16 m de altura; fechado
com três botões grandes, de jarina,
brancos, com quatro furos; mangas
fechadas, com becas de 0,15 m a
0,17 m; costas lisas, com costuras a
meio das costas. Plaqueta com posto
e nome, usado sobre o peito, lado direito. Insígnias de posto ou distintivo
de graduação e de quadro, como na
blusa branca.
OBS.: Jt vedado o uso dos uniformes previstos neste item, fora do âmbito das Organizações Militares.
e - Capacete de campanha (fig.
276)

- Quando usado o uniforme 10QB ,
o capacete obedecerá às convenções
internacionais.
2 - Uniforme de uso Interno dos
'I'aiteiros em Trabalhos de Comissário
de Bordo, Copa, Cozinha e Barbearia

a -

Comissário de Bordo e Copeiro

(fig. 277)
- Dólmã para servir, de brim branco, sem trespasse, folgado, ligeira-

mente cintado; com comprimento até
a dobra do. polegar quando o braço
estiver sobre a perna, na posição vertical; gola em pé, de altura tal que
não incomode o movimento do pescoço com as pontas arredondadas.
Uma ordem de cinco botões de metal
prateado, com 0,022 m de diâmetro,
chapados e sem furos externos, dispostos em linha reta, abotoados em
casas abertas do lado esquerdo do
dólmã. Sem bolsos: costas, com duas
costuras em forma de meios-quartos,
mangas lisas, de punhos retos, com
canhões de 0,1 m de altura.
- Calça preta de tecido misto, bainha lisa sem bolsos traseiros; boraeguim preto, meia branca.
UBS.: Este uniforme poderá ser
usado pelos Comissários de Bordo, com
a calça do 59 Uniforme A
"b - Cozinheiro "<figo 278)
- Jaqueta de brim branco; frente
aberta, sem gola: comprimento abaixo
do plano da cintura; fechada na frente por cinco botões grandes, de janna
preta, com quatro' furos, terminando a
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ligeiramente em ponta" e as
retas. com costura no meio;
de cozinheiro; calça e calçado
uniforme.
Barbeiro (fíg . 279)

- Casaco de barbeiro, de cretone
branco; comprimento até a dobra do
polegar, quando o braço estiver sobre
a perna na posição vertical; calça e
calçado do 69 uniforme.
d - Nos trabalhos de faxina e serviços normais de cozinha, pode ser
usado o 8Q uniforme B, com avental
de brim branco e tamancos.
e - Os taifeíros em trabalhos de
copa

E'O

Gabinete do Ministro, pode-

rão usar uniformes especiais, a crítério do Ministro.
3 - Jaqueta para pátio de manobras
(fig. 280)

-

Jaqueta confeccionada, conforme

figura, em tecido de Iorrlta, .quadrí-

culado na frente em amarelo e preto;
costas e frente lisas, fechadas na
frente, por cadarços, usada sobre os
uniformes {)9, 79B, 89B e 10-9A pelos
militares em serviço nas equipes de
pista.
4 281)

Policia da Aeronáutica (fig.

a -

Capacete branco (fíg . 103)
semelhante à dos Oficiais
b - Cinturão, porta-pistola e talabarte, de couro branco
- Semelhante aos dos sargentos
c - Capacete de motociclista (fig.
282)

- Confeccionado COm fibra sintética, com proteção interna de cortiça
ou espuma de borracha', ajustável, por
meio de tiras de couro, uma pala arredondada aplicada na frente; em cor
branca, tendo a partir das extremidades da pala, circundando-o por trás,
uma faixa de cor azul escura.
d - Blusão de motociclista (fig.
283)

- Blusão de nylon na cor azulescuro, confeccionado de forma idêntica ao casaco de vôo laranja-internacional.
e - Luva, para motociclista (fig.
284)

- Luva branca de couro, ajustável ao pursho por meio de uma. tira
com fivela, de cano alto, possuindo a
parte correspondente à palma, em
pelica preta.

f - Cordão com apito (Jtg . 285)
- De couro ou plástico trançado.
na cor branca, com O,003m a O;OOSrn
de diâmetro e de comprimento correspondente ao braço. lt usado circundando o ombro esquerdo e terminando
no bolso superior do mesmo lado.
g - Cachecol, armado, branco (fig.
111)

- Semelhante ao dos Oficiais.
SOmente será usado em serviço.
5 286)
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Uniforme

de

Bombeiro

(fig.

Capacete vermelho (fig. 287)
De formato e confecção idên-

ticos ao capacete azul-escuro, mas na
cor vermelha, tendo aplicado o símbolo metálico da FAB, tamanho 3,
dourado, na frente do capacete e, pintada, uma faixa brarca de O,OSm de
largura, começando nos dois primeiros
rebites Iateraís e circundando-o por
trás.
b - Cinturão (fig , 2.88)
- De lona vermelha. com O,08m
de largura, terminando em uma das
extremidades por duas fivelas presas
ao cinto por guarnição de couro, que
se aplica também ao cinto com feitio
especial; as guarnições de couro preto
estendem-se a ü.ãam cada uma na.
extremidade que tem as alhetas, prende-se uma peça grarrde em metal cromado, denominada argola de salvação,
para sustentar cabos. Uma alça, em
couro preto, correndo ao longo do
cinto, com duas argolas em metal oromado, destina-se a servir como portachave de mangueira.
c - Em serviço de pista os bombeiros usam as peças previstas neste inciso sobre o uniforme 109A.
d - As praças de subespecíalídade
de bombeiro usam um cordão com
apito, vermelho, semelhante ao da
Polícia da Aeronáutica, em serviço e
com os uniformes 5QA e 79A.
6 - Braçadeira de Serviço (fig.
289)

- Confeccionada em tecido resistente, plástico ou couro, branco, preso
à ombreira do uniforme por uma alça
ou colchete de gancho, ajustável à largura do braço, por três fileiras de colchetes de pressão; símbolo da FAB,
tamanho 2, ocupando o terço superior
da braçadeira e brasão da Unidade no
terço médio. Usada no braço esquerdo
com os uniformes e abrigos.
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7 - Braçadeira 00 polícia da,
náutica (fig. 290)

-

xero-

Semelhante a Braçadeira de

servtço com as letras PA em aubsti-

tuíçâo ao Brasão ou Símbolo da Unidade.
.
Art. 38. As praças da Policia da
Aeronáutica usam, em serviço externo,
solenidades e alas de honra, as seguintes peças complementares, com os
uniformes 59A e 7QA:
- Braçadeira de PA
- Cordão com apito
- Luvas de motociclista
- Cachecol, armado, branco (para
uso eventual)
QBS.: 1 - Em serviço interno, as
praças da PA usam os mesmos uniformes das demais praças acrescidos
da braçadeira de PA, do cordão com
apito, do porta-pistola e do portacassetete de couro branco.
2 - As praças da PA usam o cordão com apito externamente, com os
uniformes 5QA e 7QA.
3 - Quando não estão de serviço;
as praças da PA usam os uniformes
do dia determinados para as demais
praças.
Art. 39. O Uniforme de Gala dos
Músicos da Academia da Força Aérea
é composto das seguintes peças: (fig ,
291)

-

Boné com capa branca
Túnica branca, semelhante a dos
Cadetes do Ar
- Oharlateira
- Camisa branca de gala, com
colarinho removível
- Colarinho branco
- Talim sobre a túnica
- Calça azul-ferrete
- Meia preta
- Sapato preto
- Polaina branca
úBS.: 1 - Este uniforme somente
pode ser usado em desfiles ou solenidades em que os Cadetes estejam com
o 19 uniforme B Gala, ou quando expressamente determinado pelo Comandante da AFA.
2 - Nos demais desfiles e solenâdades (externos e internos), os músicos
usam os uniformes correspondentes
aos dos Cadetes.
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Art. 40. As peças do uniforme de
Gala dos músicos da Academia da

Força Aérea são assim especificadas: ;
1 - Túnica branca, (fíg . 291)
- De brim lona de algodão bran.,
co, semelhante a dos Cadetes, distin_
tívo de quadro, tamanho 2, de metal
dourado, na gola, charlateíra nos omb.!os; distintivos de quadro e gradua;
çao nas mangas, a O,lm da costura
dos ombros. bordados em linha amarela no mesmo tecido da túnica, sendo
que os Subofícíaís usam distintivos
bordados a ouro, tamanho '2 a O,03m
acima do canhão.
2 - As demais peças, abaixo relacionadas, são semelhantes às dos Oapetes:
- Calça azul-ferrete
- Meia preta
- Sapato preto
- Polaina branca
úBS.: Os músicos das demais b9Jn!..
das de música usam uniformes idênticos aos das praças que lhes correspendem em graduação, com dístíntí-,
vos próprios.
SEXTA PARTE

Disposições Transitórias e Finais
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias

Art. 41. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação do presente Regulamento, a
Diretoria de Intendência, através de
seu órgão especializado, deve organizar
e submeter ao Ml':JJStt:0, através do
escalão competente, as novas Instruções para a Distribuição Gratuita de
Fardamento (IGDF) ao pessoal subalterno que faz jus a essa distribuição.
Art. 42. A Diretoria de Intendência,
através de seu órgão especializado,
deve estabelecer um sistema de distribuição imediata que permita o aproveitamento do estoque existente das
peças para as quais O presente Regulamento prevê substituição.
Art. 43. É concedido o prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de publicação deste Regulamento para o pessoal militai!' da
Aeronáutica usar as peças substituídas e adquirir aquelas ora estabelecidas, considerando o disposto no artigo
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'anterior, para os militares que recebem uniforme gracuítamente por conta do Estado.
CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 44. O uso da plaqueta de idere'tificaçâo com o posto e nome de
guerra é obrigatório para todos os militares da Aeronáutica, nos uniformes
69 e 7QB e, quando determinado, nos
uniformes 5'?A, 5'?B, 7QA e lOQA. A
plaqueta obedece a seguinte especificação:
- material plâsttco, cor azul.EáP,
comprimento O,07m e altura 3,015m;
abreviatura do posto, sendo a letra
inicial maiúscula e as demais minús-

culas, e nome de guerra em letras
maiúsculas; as dimerzsões das letras
são as seguintes: para as maiúsculas
O,007m de altura e para as minúsculas O,004m de altura, conforme a
figura 292, fixada por meio de pinos
e clips de pressão.

Art. 45. É permitido usar com os
uniformes:
1 - peça de tecido azul-baratéia,
bordada com a palavra Brasil circundada por frisos bordados verde-amarelo, para uso em território cstran,
geiro; aplicada conforme a figura, nos
uniformes 5°A, "5QB, 8QA e 10ÇlB, no
capote azul-baratéia, nBJ japona azulbaratéía, no casaco de vôo e na capa
azul impermeável (fig. 293)
2 - capacete de segurança - modelo exigido pelo Código Nacional de
Trânsito, na cor branca, quando dirigindo motoneta ou veículo similar.
Art. 46. O Ministro da Aeronáutica
baixará Portaria regulamentando a
correspondêrxna entre os uniformes
dos Militares da Aeronáutica e das
demais Forças Armadas .
Art. 47. OS CMOS omissos serão re~
solvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
-- Joelmir Campos de Araripe Macedo,

Ministro da Aeronáutica.
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DECRETO N° 72.516
JULHO DE 1973

DE

23

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante. para o Quadro de Pessoal
do Ministério da Educaçâo e Cultura e dá outras providências.

Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 23 de julho de 1973;
152° da. Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Jarbas G. Passarinho
Hygino C. Corsetti

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 99, § 2°,
do Decreto-leí-n- 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistrfbuído, do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos, atual
Empresa Brasileira de correios e 'I'e,
légrafos, para o Quadro de PeSSQd.l Parte Permanente - do Míntstertc da
Educação e CUltura, um cargo de Telegrafista, código CT-207 .14. B. com a
respectiva ocupante, Altair Silva,Gar~
valhaes transformando-o, simultaneamente, em Oficia] de Administração,
código AF-201.14.B.
Art. 2° O disposto n-este Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nura. ilegal ou contra- .
ria as normas administrativas em ví,
goro
Art. 3° A ocupante do cargo ora redistribuído continuara a perceber seus
vencimentos e vantagens pelo órgão de
origem, até que o orçamento do Ministério da Educação e Cultura consigne
os recursos necessários ec pagamento
das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 4° Os assentamentos funcionais
da servidora de que trata o presente
Decreto serão enviados. no prazo de 30
(trinta) dias. a contar da publicação
deste decreto, ao órgão de pessoal do
Ministério da Educação e Cultura.

DECRETe N° 12.518 -
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bECRETü NI' 72.,)17 JULHO DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o Juncwnamento aos cursos
de Ciências Contábeis e Administração de Empresas, da FaCUldade de
Ciências Econômicas de Marília,
mantida pela Associação de Ensino
de Marília, com sede na cidade de
Marília, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constdtuiçao, de
acordo com o artigo 47, da Lei nv 5.540,
de 28 de novembro de 1968. alterado
pelo Decreto.Iei nv 842, de 9 de serem,
bro de 1969, e tendo em vista o que
consta do Processo n'' 265.000-71 do
Mínístérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Ciências contá,
beís e Administração de Empresas. da
Faculdade de Ciências Econômlcaa de
Marília, mantida pela Associação de
Ensino de Marília, com sede na cí.,
dade de Marília, Estado de São Paulo.

Art. 2" Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de julho de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Jarbas G. Passarinho

DE

24

DE JULHO DE

1973

Retifica o Decreto n 72.362. de 14 de junho de 1973, que abre à Justiça
do Trabalho, em uioor de Tribunal Superior do Traba.lho, o crédito1
suplementar de Cr$ 250.000,00.
l'

o Presidente da. Repúbur-a. usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, Item IIl, da Constitutçâo, decreta:
to

Art. 1° Fica retificado, na form.a abaixo, o artigo 2\> do Decreto uúme,
de 14 de ruonc ce Ul73, que abre à Justiça do Trabalho. em

72.36:~,
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favor do Tribunal Supertcr tio Trabalho, o crédito suplementar de ._ ... ,
Cr$ 250.000,00 (duae.ntos e c-nquenta mil cruzeiros).
Onde se lê:
crs 1.00
Atividade - 0801. 0106.2161. 001
3.1.2.0 - Material 'íe Consumo

3.1.5.0 Leia-se:

o •••••••••••••••••••••

Despesar de gxercícíos Anteriores ....•...••

10'1.000

15u 000

Atividade - OSQ1.0106.2J61.001
3.1.2.0 ~ Metert,., CF' Consumo

.
1511.000
IOf) {)QQ
3.15:0 -- Despesas de Exercicíos Anteriores
-. "
Art. 20 Este Decreto e-ntrara em vigor na data de sua pubucacáo,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília,
República.

24 de julho de 1973; 152,0 da Independência e 85,<- da

EMÍLIO G

MÉDICI

Alfredo Bv.zata
Antônio Dettvm Netto
João Pauto dos

Rezs venoso

DECRETO N'" 72 519 - DE 24 DE JULHO DE 1973
Ab1'e ao Ministério da E:ducaçiJ,o e Cultura o crédito suplementar de .
Cr$ 1.914.400,00, para
reforço de dotações consignadas no ouiente
Orçamento

O Presidente d.i Repúbnca, usando da atribuição que lhe conte-e o
artigo 81, Item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
9
6 , da Lei '1" 5.847, de 6 -te cezembro de 1972, decreta:
Are 1" Fica aberto ao Mrnísterro da Educação e Cultura o cre-nte
suplementar :10 valor de Cr~ 1.914.400,00 (um milhão, novecentos e ouatorae mil e quatrocentos -iruzeirosj , para reforço de dotações orçarnen,
tárías consignadas M suba nexo 15.00, a saber:
15.00
15.02
1502.0901. 2004
009
3

1.3.~

15.13 1513.0901.2020 -

MINlST"kJO DA

EDUCAÇAO E CULTURA

Secretaria Geral
Coordenaçac e Manutenção de Serviços 'I'écmcos e Aumínístratrvos
Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e
órgãos Regtonais
Outros Serviços de 'I'ercetros
Comissão Nacional de Moral e Civismo

.

Coordenacac de Serviços Auxiliares de órgãos
de Deliberação Coletiva
3.1.1.1 - Pessoa, Otvü
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.

3 1.3 1 - Remuneraçãc de Serviços Pessoais
.
3.1. 3."2; -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.U - Encargos Diversos
'
3.2.3,3 - SalàrtoFamnía
.
3.2.5.0 - Contribuicóes de Previdência Social
.
15.14 - Departan.ento de Administração
1514.0101.2004: - Ooordenaçâc e Manutenção de Serviços Téc.,

1. 000 úOO

236 7GO
.~5.

1('

uoo

ooo

ll'.OOO
2"000
',00

ntcos e Admfnístratívcs
3.2.7.6 .~ Pessoas
15.20 - Departamento de Desportos e
síca

.
Educação

Fl~

150"ono
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<'Jr$1,00

1520.0901.2004 3.1.1.1 02 3.2.33 -.
3.2.5. O 15.23 1523.09m .2208 3.1.1 1 --

Coorrleneçãc e Manutenção de Serviços 'I'ée;
ntcos e Administrativos
Pessoa! Clvít

.

12 "500

Be Iàrto.Pamífía
...................••••• : •••Contrfbuíçôes de Previdência Social ••...•. ~
Departamento de Ensino Médio
Coordenacàc e Supervísâo do Ensino
Pessoa' ClViJ
O' - Despesas FIxas
•.••........••..............
3.2.3_3'_ Sarárto.Famina
,
.
15.25 - Instituto Nacional do Livro
1525.09012004 ~ Ooordenaçâc e Manutenção de Serviços Téc..

4.500
3.UOO

Despesas variáveis

rríccs e Admmistratívos

4.1.3 O
1525.0911.2261 -

<-

Equipamentos

e Instaíaçoes
de Obras de

Ed-ção f' Difusão

..

3W"00
10.000

5~ 000

Interesse

Cultural

3.1. '1.O --Eucargos Diversas

80 (JOO.

r O T A L
1. tll~ 1:00
Art. 21 nio. recursos necessários á execução deste Decreto decor- erac
de anulação parcia; dI' dotações orçamernartas consignadas no .vraente
Orçamento acs suoanexos 15 00 e 28.00, a sabere

crs
15 fJO - MJNISTEI-dO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.02 - Secretaria Geral
Ativid~J(. i~02. O!-JG1. 2004. 009
3.1 _3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais •••...•..'. '
15. fJ4 - Secretarta de Apoio Administrativa
Atividade - 1504.0HIO.?250.001
3.1.J.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ......•.•
j;).13 - con.•ssão Nacional de Moral e Civismo
Atividl1õ'"
l;jl~ (1!:J[iJ .2112(1
3.1.1.1 - Pessoal Civil
O~

- Despesc,s vanaveta

..•..... '

.

3 1.,,:.1} -- Mabmial
4 1 3 O-

4.1 4. O 15.20 -

O;, Consumo ...............••..•••
Equ.parnentos e Instalações •••...•.•...••••
Ma' f'ria; Permanente .........•.........•..•
Departamento de Desportes e Educação fi..

1;00

. 15U.000

·181.400
2U 000
25 000
10.UDO

SICa

Atlvtdeue
3.1.1.1
u1
15.25
Atividade
3.1. 2. o
Atividade
3.1.3.~

~

1521":.0901 2C04
pe::soal Cívi.
- V-=!H .rnentc.e e Vantagens Fixas ......••••..'
- Instituto Nacional do LIvro
- 1525. ego!. 2004
- Materrar de Consumo
- 1525.0811. 2261
- Serviços (,,:=0 TerceIros
,
~ ..'
, ...

28.00 28.02

!:!lNCARGOS GERAIS DA UNIAO
ReclUSOS Sob Supervisão do Ministério do

Atividade
3.2.6.0 -

2802. lôlJO .2C29
R~~E:Tva de Contingência •••.••....•.•...•..

20 000

50.000

Planejamento e Ooordenaçâo Geral

'leTAL

.... '.'..

'

.
'

.

-.-...

378 000

.,
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! Art. 3°
Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as dísposíções em contrário.

Brasília,

24 de julho de 1973;

152.°

da

Independência e 85:' ce

República.
EMÍLIo G. MÉnIcI
Af"ltônio Del/zm Netto
Jarbas G. paS$annho
soão- Paulo -dos Reis vezzcsc
DECRE'!'O N°

7~.&20

-

DE

24 DE JULHO DE 1973

AbTe à Preeiàência do República, em favor do
Conselho de Segurança
Naew'1tcu, o créano suplementar de Cr$ 455.100,00, para re/o f ,; ') de
dotação omsiçnaau no 'l;zgente Orçamento.

O

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
item IlI, da Ccnstrtuiçãc, e da autorização contida no t1t'ti~
60. da Lei n- 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. l' Fica aperto a Presidência da Repúbhca em favor do ccnse.

artigo. 61

lho de Segurança Nacrcnat, o credito suplementar no valor de .......•.
Cr$ ,45':'.100,0(' (quatro..entoa e' cinqüenta e cmco mil e cem crueeuost,
para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 11. úO, a:
saber:
Cr$
11.00 11.(14 -

1,00

PRESrDWCIA DA REPUBLICA
Conselho de Segurança Nacional

1104.0908.2152 - Segurança das Fronteiras Nacionais
4,8.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações
455.100
Art. 2~ Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de
notação orçamentarra consignada no vigente
Orçamento ao subanexc 11.00, a saber:
crs 1,00
11.00 -

PRE'>JDENCIA DA REPUBLICA

11.04 -

Oonselhc ce Segurança Nacional

1104.0808.2152 - Segurança elas Fronteiras Nacionaís
4.3.3.0 - -Auxrhos para- Obras Publicas

455 HJO

Art. ~ :Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícaçao. revogadas as dísposiçôes em contrarto .
Brasília, 24 de julho de 1973; 152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MtDICl

A ntômo Del/2?11 Netto
dos Iceis vezzcsc

soao Paulo

DECRETO N'" 72.521 -

DE

24 DE JULHO DE 1973

Abre ao Ministério do E,'"Cérc1tc o crédito suplementar de Cr$ 550.002.0CO,OO
paro reforço de tlotações consignadas no Vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atrtbuíçâo que lhe conte-e o
artigo 81, rtem H'I, da Consr.ítuíçâc, e da autorização contida no artago 6°,
da Lei ns 5.M7, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementar
no -valar. de Cr$ 550.ufl3.üOO,OL· (quinhentos e cinqüenta milhões e dOIS mil

ATOS DO PODER ExECUTIVO
cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subane.
xo 16.00, a saber:
Cr$ 100
16 Ori - MINISTÉRTO DO EXERCITO
16.01 - Mímsterto de Exército
1601,0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e Pen.,
aíonts-as
3.2.3.1 - Inativos
...••...•........................... 172.500.000
3.2.3.2 - Pensionistas
. 77:5()(), 000
~.2.3.3 Bat-u-tc.Famffía
.......•....................
5.000.000
1601.0805.2200 - Paaamentc de Pessoal Civil e Militar
3.1.1.1 - Pess. .. a' Civil
. 5,500 000
01 - venctmentos e Vantagens FIxas
02 - Despesas Variáveis
.
3.891.000
3.1.1.2 - PesBOa,1 M'htar
Dl - Venciu-entos p Vantagens Fixas
. 185.000 000
. eo.eeo 000
02 - Despesas Variáveis
'3 . 2.3.3 - Salário. F'amUia
...........................•
8.500,000
3.2,5. U - Contrrbuíçôes de Prevídêncía Social
.
1.36'.000
3.2.7.6 - Pessoas
.
'j.50.0UO
~ O T A L
550.002 000
Art. 2° Os recursos ner-essárlos à execução deste Decreto decorrerão
da anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente' Orça,
mente ao subanexc '>.8 00, a saber:
crs '·1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos sob
Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
At!vidade - 2802.1800 202!-l
:-L2.6.0 - Reserva de Contingência
550.002.000
Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposíçõea em contrário.
Brasílta, 24 de julho de 1973; 152.0 da Independência e 85.(1 da
República,

EMíLIO G

MÉDICI

Orlando Geise!
Antônio oein». Netto
João Paulo dos Reis Velloso

UECRE"-C(' N° 72.522 Abre, ao Ministerio da Aeroranüíca,
para o j2m que espe/'Í}zca.

DE 24 DE JULHO DE 1973

o credito especial de Cr$ 10.000.00I},oo,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Oonstttuíção e da autorização contida no Item !I,
do artigo 4° da Lei n' fi. 862 de 12 de dezembro de 1972, decreta;
Art. 10 Fica aberto ao Mlniaserío da
Aeronáutica o crédito especial
de Cr$ 10.000.000.00 (dez rmlhôes de cruzeiros), para atender despesas a
seguir discriminadas:
crs 1,00
12.00 - MINlSTf:RIO DA AERONAUTICA
1200.1607.1043 - Partécípaçâc da União no Capital de jfm,
presas
012 - Empresa Publica
03 - Empves a Brasueira de Infra.Estrutura Aeroportuárta - INFRAERO
4.2.2.0 - Participação em Constituição ou Aumento
de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Ftnanceiras ................•..... 10.00ü.ono
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.f\rt . 20;> Os recursos necessários
execução deste Decreto decorrerão
dá anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente jrça...
mento.ao subanexo 28.CO, a saber:
à

Cr$

1,00

28.00 ~ EN0úRGOS GERAIS DA UNIAO
28. rn - Rec- -rsos sob
Supervisão do
Mmistério da

Fazer.da
".àÜv-idade - 2801.0107.2070
. ·3..2.4.1 - Juros da Olvida Púbnca
02 - Fundada Externa

10.000000

3" Este Decrete entrara em vigor na data de sua
r~jo~a.dM as dísposícôes em contrário.
. ,l1,rt ..

Brasília
Repúblícav

24 de

EMÍLIO G

julho de 1973;

publicação,

152." da Independência e 85.0

ela

MÉDICI

.Antonio Dettu- Netto
J. Araripe Ma(:tao
João Paulo dos Reis Velloso

DECREToN9 72.523 .

DE

25

JE

JULHO DE' 1973

Confiscft· . bens de propriedade da
Companhia Brasileira· de Cimento
Portumâ Perus e dá outras prosa-

aénotae.

.O, Presidente da Repuulica. no uso
das atribuições que lhe' conferem o
artigo\89' ,do' Ato Instttucíonai nv 5,
de 13 de dezembro de '!-l68, e artigos
l Q e 3~,:do.Ato Complementar nv 42,
de 27 de faneíro de 1969, e tendo em
vista o que consta dos ac,tos da Investagação Bumárra no 434-69 ua Co-

missão Geral de rnvesugaeões. decreta:
Art. 19 São confiscados e incorporados ao patrrmônio da Untãc, nos
termos dOE artigos 19.1' '30 do Ato
Complementar nv 42, -íc 27 de ianeíro
de 19&9, os seguintes bens de propriedade da Companhia Braslíerra de Cimento Portland Perus com sede na
Capital"do'Estado ·de São' Paulo:
t -" tIm: terreno de três alqueires,
na estação "Perus". Ereguesía de
Nessa Senhora do Ó, com dois lotes.
adqulrtdo .coníorme escrituras lavradas no Er Ofício de Notas da Capital
de Bào .Paulo. datadas de 26 de fevereirc de :926 e 17 de março do mesmo ano, transcritas sob o nc 30.269,
em 17 ce marçc 'i~ 1926 na 2\'- Cireune.cr-eãc do aezatro ce Imóveis da
Oapsta, de ~~ Paulc ;
n - Um imóvel adcuinco por escritura datada de 12 de maio de 1932.
lavrada no (3Q Ofício de Notas da Oapital de São Paulo, situado no Dís-

trito de Paz de Parnaíba e Nossa Senhora do 6, compreendendo a propriedade rústica denominada" Pinheirtnho", a propriedade rústica denomi-

nada "Medeiros" ou "duquer-i-Guaasu". com área ãe 805.005 dqueíres,
o sítio "Paes" C'.)::1 118 a~~.reires aproximadamente, uma gleba de terras
desmembrada da Fazenda "Santa
Fé" com 93.60t1;n2, somada à outra
gleba com 27.400m2, í='e:fazendo o to-'
tal de 121.000m2 ou 5 alqueires com
trans-crição de n» 6.J01, datada de 23
de agosto àe 1932, no 29 Carbórtc do
Registro de Imóveis da Capital de São
Paulo;
IH - Nove lotes de terrenos localizados no Sitio "Santa Fé", no Distrito de Perus, adquiridos em 49 de
maio de 1941, conforme escritura lavrada no 11Ç1 Ofício de Notas da Capital de São Paulo. com transcrtçãc
sob nv 2.280, datada de 4 de junho
de 1941, no 8° Registro :::It:.: Imóve.ís da
Capital de São Paulo, com as seguintes áreas: lote A: 18.825m2; lote B:
275m2; lote C: 3.300m2; lote D:
432m2;

lote

E:

2.593m2;

lote

F:

8.155m2; lote G: 9. 100m2; lote H:
3.525m2 e loteI: 2,512m2;
IV - uma área com 368. 439m2 ou
15.226 ala ueires, destacada do stt-o
"Santa Fé", no Distrito de ...Perus,
adquirida conforme escritura lavrada
em 29 Je maio de 1941 no 11'? Tabelionato de Notas da Capital de São
Paulo, COm transcrição sob o numero
2.291, datada de 7 de junho de 1941,
no 8º Registro de Imóveis daquela
Capital;
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v - Uma chácara de terras destacadas do Sítio -Fazendlnha.", no Distrito de Perus, com 'j alqueires aproximadamente, adquirida conforme escritura lavrada em 29 de desembrc
de 1950, no 16Q I'abelíonato de Notas
.da Capital de Sao Paulo . cem transcrtção sob o nc l6.0J5. datada de 18
de janeiro de :4'.52 c: .3" Regtstro de
Imóveis daquela Capital ,~
VI - Bers gt;::ryas de serra situadas
no Distrito de Pirapo-a .ío Bom Jesus
- Fazenda "Outro Lado", adqurndas
conforme escritura lavrada em ] 1 de
julho de 1955, nc 22; J'abelíonato de
Notas da Oaplta. de São Paulo com
transcrição feita sob o 09 28.253. datada de 31 de agosto rte 1956, no 8Q
Registro de Imóveis daquela Capital.
com as seguintes areaa: gleba D:
864.750m2; gl-ba E:
1.505.750m2;
gleba F: 17.500m2; gleba G: 7.500m2;
gleba H: 391. 500m2 ~ gleba I:
459.800m2.
Art. 2Q O valor do enriquecimento
ilicito praticado pela c-mfíscada será
determinado com base -m elementos
constantes aa Investigação Sumária
nc 434-69 da Comissão Geral de Investigações, devidamente atualizados
até o efe-Ivo e completo ressarcimento
do dano
Parágrafo U::.JO. Se, .ia fase de
execução, se verificar que o valor dos
bens excede a responsa bilidade da
confiscada. 3. diferença ser-lhe-á devolvida.
Art. 39 Este decreto entra em vigor
na data de na publicação. revogadas
as dispus çóea em contrárto,
Brasília, 25 de julho de 1973;
152Q da Indepen fêncía e 359 da
República.
Erv!ÍU(J G.
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ção pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM,
a área de terras localizada no Município de Marabá, Estado do Pará representada pela planta anexa ao Processo n " 10.912jMI-73, devidamente
rubricada. pelo Secretárto-Geral do
Ministério do Interior, compreendendo o domínio pleno do terreno oenominado "SANTA ROSA", devtd-tmente caracterizado na Transcrição número 9""8, do Livro número 3-H folhas 116, rio Registro Geral de Imóveis de Marabá bem como o domínio
útil de 1.621 (mil, seiscentos e vinte
e um r hectares doados à entidade desapropriante pela Prefeitura .duntcípaJ de Marabà, conforme escritura
pública df doação passada no Cartório do 1 Ofício de Notas daquele município, excluída a faixa de .errcs de
que trata o Decreto n.v 71.841, de 15
de fevereiro de 1973.
Art. 2'" A desapropriação a que se
refere 0 artigo 1.0 deste Decreto, P declarada de urgência para eJS ~1116 de
imissão de posse, nos termos cio Decreto-lei n.v 3.365, de 21' de junho de
1941 com as alterações innroduzídas
pela Lei n." 2.786, de 21 de maio de
1956.
Art. 3.... Todas as despesas oecorrentes da execução deste Decreto,
correrão a conta dos recursos orónríos
da SUDAM.
Art. 4' O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua oubh-ação,
revogadas ;).5 disposiçôes em conu-àrlo.
Brasilia, 25 de julho de 1973:
152." da Independência e 35. 0 da
Repúbhca .
EMÍUO G. MÉDICI

Jose Costa Cavalcanti

MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N." 72.524 - DE 25 DE
JULHO DE 1973
Declara de útduiaâe pública, nora fins
dp desapropriação, área que m.e11.cíona, necessária ao âesennotnimen-:
to de núcleo urbano de Marabá, no
Estado do Pará.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. Item IIl, da Const.ít.utçâo. e
tendo em vista o disposto no Decretolei n." 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. Lo Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropria-

DECRETO N ..... 72.525 JULHO DE 1973

DE ~5 DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Formação de professores
da Fundaçâo Centro de Tremomento de Professores do Estado no Rio
de Janeiro, cum sede n~ Cidade de
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro,
O Presidente da República, usando
das atríbuições que lhe confere o artigo 81, item lU da Constituição, de
acordo com J artigo 47, da Lei número 5.,j40, de 28 de novemt.ro de
1968 alterado pelo Decreto- lei número 842 de 9 de setembro rte -g69, e
tendo em vista o que consta de Pro-

A'ros
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cesso

n.v

DO PODER

231.192-73 do Ministério da

Educação e Cultura, decreta:
Art.!." Fica autorizado o tuncío-

namento da Faculdade de Formação

de Professores da Fundação Centro
de Treinamento de Professores do Estado do Rio de Janeiro -

CETRERJ.

com os cursos de Letras, Ciências e
Estudos Sociais, licenciaturas de 1.0
grau, com sede na Cidade de São Gon;
çalo, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasilia 25 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 72.526 -

DE

25

DE

JULHO DE 1973

Autoriza a cessão, sob a forma de
utilização qratuita, do terreno que
menciona, situado no Estado da

Guanabara.
O Presidente da República. usan-

do da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item In. da Constituição,
e tendo em vista o artigo 19,do Decreto-lei nc 178. de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art . 1° Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utdlízacáo gratuita,
ao Estado da. Guanabara, do terreno nacional interior com a area 1~
34.920.00 m2 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte metros quadrados),
situado na Avenida Maracanã esquina com a Rua Mata Machado no
referido Estado, de Mordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda.
sob o nv 212.182, de 1965.
Art. 29 O terreno a .que se refere o
artigo anterior se destina à COnstrução do trecho da Avemda ue.nat
Oeste, Viaduto de São Cristovão e
obras complementares de urbamzaçao.
Art. 39 O Estado .da Ouananara se
obrigará a indenizar a trntác Federa!
do valor das benfettortaa atmgídas
pelas obras referidas DO artlgc 29
deste decreto e a concluir "'l '(mST.! q ção, no prazo de dois (2) anos, contados da data da assínature ao contrato de cessão, tomando-se -uto o
etc. sem direito o cesetcnano a quarquer tndenízaçâo, inclusive por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no
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todo ou em parte, vier a ser dada
utilização diversa, ou, ainda. se ocorrer inadimplemento de cláusula ao
referido contrato, que sera lavrado
em livro próprio do serviço do Patrimônio da União.
Art. 49 Este decreto entrará em
vigor Da data de sua pucdcaçâo l'evoga das as disposições em contrârio.·
Brasília, 25 de julho de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
C')

DECRETO N." .72.527 JULHO DE 1973

DE 25 DE

Aprova o Plano Básico de Desenvolvimente Cientifico e Tecnológico PBDCT, para o biênio 197311974.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituiçâo, decreta:
Art. 1." Fica aprovado O' Plano Básico de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnológico - PBDCT, para o biênio
19n/19'/4, que a esta acompanha. em
conformidade com o previsto no I
Plano Nacional de Desenvolvimento e
elaborado segundo as disposições do
artigo 4.°, do Decreto n,« 70.553, ele
17 de maio de 1972.
Art. 2.° O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
E'MíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Atiaiõerto de Barros Nunes
Orlando Gease!
Mário Gibson Borboza
António Delfim Netto
Mdrio David Andreazza
M01,t·ra Cavalcanti
Ja.rbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. .4rarine M ccédo
Mário Lemos
M ar-os Vinicius Pratini de ~1 orces
Antônio Dias Leite Júnlor
João Paulo dos Reis vetzcso
Jose Costa Cavalcanti
Hygzno C. Corsetti

O Plano mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
26-7-73.

ATOS

DECRETO NQ 72.528 JULHO DE 1973

DE

DO PODER

25

DE

Torna sem eteno amronenomemo de
disponíveis no Quadro
lYnico de
Pessoal da umceraaaae F'ecleral ao
Rio de Janeiro e dá outras provtdénclas.

O Presidente da Repübnca. usando das atribuiçôes que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constltuicão,
e tendo em vista o que consta dos
Processos nos 2.579 - & 663 - 2.664
e 2.963, todos de 1973, e 4.966, ôe
1972, do Departamento Aumintstrativo do Pessoal Civil ~DASP) e o
disposto no artigo 67 e :>"!.;;')('ctivo parágrafo üníco da Lei 09 1.711, de 23
de outubro de 1952, decreta:
Art. 19 Ficam sem <>:.i:.-;tc os eprovettamentos nos cargos abaixo indtcados do Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal 1(' Rio de Ja·
neíro dos seguintes disponíveis COllS~
tantes do Decreto nc ''''0 94ú de 7 ue
agosto de 1972, publicado no Didrio
Uflcial de 8 subsequente:
I - no cargo de Oficial de Acnunístraçâo. código AF~201.12. A'
Mary Sales Hausmann Moura Brito. em disponibilidade em igual ce.rgo do Quadro de Pessoal do Mlniatério do Trabalho e Pr~~V)C1ên 'Ia Social;
II - no cargo de 'rraoc.nacor. CO~
digo GL-402.1:
a) Antônio Araújo co-ca. em dtsponibílldade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do
Ministério do rntenor:
O) Pedro Ferreira LIra e Nestor
'I'orquato de Vasconcelos, l:ID disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério da Saúde.
ITI - no cargo de ~<::pventf'·Da
tílógrafo, código AF-204 7
a) .Iaemthc
Paulo Santiago. p .zn
disponibilidade em
igual cargo do
Quadro de Pessoal
do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado;

Art. 29 Os Ministérios do 'I'rabalho e Previdência social e da êaude, o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento f c Instituto
de Previdência e Asststênc.a dos Servidores do Estado prom. .verao a rmedíata aposentadoria dos ....Ispontvets
indicados no artigo antertor, visto te-
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rem sido julgados incapazes definitivamente para o Serviço Público.
Art. 3~ o Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publícaçào revogadas as disposições :')JD contrário.
Brasília, 25 de julho de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

M'ÉDlcI

Jarbas G. Passarinfl,o
Júlto Barata
Mário Lemas
José Costa CavalcanLt

DECRETO N." 72.529 - DE 25 DE
JULHO DE 1973
Reclistribui cargos com os respectivos
ocupantes, e dá Outras prOvidéncias.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item III, da Constdtuíçâo, e
tendo em vista o dísposto nos artigos
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 2Ç do Ato
Complementar nv 52, de 2 de mate
de 1969, decreta:
Art. lÇ Ficam redísbnbuídos. na
forma abaixe indicada, os seguíntes
cargos com os respectivos ocupantes:
I - do _Quadro de Pesscat - Parte Especial - do Mínísterto da Paúde para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do :M; .nstérío das
Minas e Energia, um cargo de 'pe,
soureíro. nível 17-A,
ocupado por
Marlene Faria;
Il - do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do'M\n:'1itério dos
Transportes para o Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - dú Ministério da Marinha, manctuo o regime
jurtdíco e previdenciário dos servido..
res:
a) um cargo de Oficial de Adminis,
tração, código AF-201. '16 -C ocupado
por Antônio Machado Areas oriundo
da extinta Companhia Nacional de
Navegação Costeira, A.u:.a.~quia Federal;
b) quatro cargos de Oficial de Administração.
código
Al'--' ·201. 14-B.
ocupados por .c-rancíscc de Barros Filho, José Elpidio Lopes, Loil Me.c da
Silva e Rubens Teixeira Dias. oríundos do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional;
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C) um cargo de Bscrlburarío, código
AF-202.10-B, ocupado 001' João Baptista, oriundo do extinto t.ioyd Bra-

V - do Quadro de Pessoal - Parte permanente - do Ministério da
Agricultura, para idênticos Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem. mantido o regime [urtdíco do servidor, um cargo
de Tratorista, código CT-402.7-A,
ocupado por José Perretra do Nascimento Ftlno;

do o regime jurídico da servidora, um
cargo a, .-'.ltilogi.afo. código AF-503,
9-B, ocupado por Marilda D6glio Medeu-os:
VII - do Quadro de Pessoar Parte Especial - do Mimsterjo das
Minas e Energia para c Quadro de
Pessoal - Parte Permanent . - do
Instituto Nacional de Cruonízaçãc ~
Reforma Agrária, mant'oc U -egíme
jurturcc. JO .crvidor, um cargo de As.,
sístente de Organização Rural, codígc P-201.15- A, ocupado por Francisco Tasso de Oliveira Preltas
VIU ~ do Quadro ue Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Saúde, para idênticos Quadro e
Parte da Superintendência Nacíonal
do Abastecimento, mantido o regime
jurídícc na servidora, um cargo de
Estenodatilógraro. código AF-502.11,
ocupado por Eâsíe Torres Gonça. Vf'S;
IX eto Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Mímstérío
da Educação e Cultura para o Quadro único de Pessoal da Untversrdade
Federal de Juiz de Fora, mantioo o
regime jurídico «a servido! a -rm cargo ue Técn 'co de Educação. código
EC-701.20-A, ocupado p·h Azaréa de
Castro Flores dos Santos Abdo;
X - ao Quadro de Pess.nu - PaIte Permanente - do Departamento
Anmtntstrattvo do Pessoar Civil para
idênticos Quadro e Parte do ,vIinistério da Educação e Cumura. um . . argo de- 'I'ecruco de Administração código AF-601.22-C, ocupado por Ney
Gomes Pereira;
Xl - do Quadro de çessoal Parte Permanente
da Comissão
Nacional de Energia NUL.ca' para
idênticos Quadro e Parte .to Mimstérío da Educação e Cultura mantido o regime juridíco da servidora, um
cargo de Contador, código TC-302,
21-B, ocupado por Sotauge de Oliveira Barbosa;
XII - do Quadro de Pessoas Parte Permanente
do Departamento Naconal de Obras Contra as
Secas para idênticos ~'.1aarj e Farte do Ministério da '!!:ducaça/) e Cultura, mantido o regime jurídico do
servidor, um cargo de Aímoxanre,
código AF-I01.16-B, ocupado por
Domingos Monteiro da Silva;

VI - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério das
Minas e Energia para .dênt.cos Quadro e Parte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, mantl-

XIII - do Quadro .te Pessoal ao
extinto Departamento -'1i)S Corretos e
Telégrafos, atual Empresa B: asneira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal das Secreta.nas do

sileiro -- Património Naorona.:
et) um cargo de Bscrítut arro código
AF-202.8-A, ocupado por Helcio Dias

oortetro, oriundo do cxtir.t- Lloyd
Brasileiro - Patrímômc Nacional;
e) um cargo de Mestre, -ó.ngo A~
1801. 14-B, ocupado por c:laUdH FT&n·

co dos

Santos. oriundo do extinto

Lloyd Brasileiro -

Patrimônio Na-

cional;
t) um cargo de Eletrtcista-rnstarador, código A-S02.8-A.

ocupado por

Nilton Severo, oriundo do extinto
UOYd Brasileiro - Patrrmõnío Nacional;
In - do Quadro ue PeS800.1 __
Parte suplementar - do Ministério
do Trabalho e Prevídêncla Social pa-

ra o Quadro de Pessoal -- Parte P~r
manente - do Mínístérto da Saúde,
um cargo de Armaaenísua código
AF-I02.8-A, ocupado 001' Célio Juanes de Azevedo:
IV do Quadro de PessoalPartes Permanente e zsoecie. - do
Mínístérto da Agrtcultu.a para o
Quadro de Pessoal - Pu-te Permanente - do Instituto Brastletro de
Desenvolvimento F:orest::u. mantido o
regime jurídico dos servidores:
Da Parte Permanente
a) um cargo de Guarda, código GL203.10-B, ocupado por Nelson Francisco da Silva; e
b) um cargo de Oficial de Adnunístraçâo.
c d i go
A!'~~201.16-C
ocupado por Geraldo Machado Aragão;
ó

D4 Parte. ES'Peczat

Um cargo de Operário Rural, congo P-207, 6, ocupado por Santiago
Ferreíra de Jesus;
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Ministério Público Feda-ai, com lotação no Rio Grande 'lo SUl. um cargo de Operador Postal. código CT~
206.6.A, ocupado por \a!l.i .<", Rita de
Vargas Villagran, transto mando-o.
simultaneamente, em 't-es-romsta, CÓ~
digo CT-214.6~A;
XIV - do Quadro ümco de Pessoal da Uníversídade Peuem. Rural
do Rio de Janeiro iJ':l.."<a. idêntico
Quadro da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, um cargo de Qumu·
00, código TC~202.21-B, ocupado j.or
Vicente Gentil.
Art. 29 Fica retificaao o Decreto
nc 71.289, de 8 de fevereiro de 1973,
publicano no Dtório Ujt~WI" de 9 seguinte, na parte relativa à redi?trlbuíçào de um cargo de Biblil}tecado,
código Ec-l01.20-B, ocupado por lLmira Llns de Albuquerque, do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Departamento Admnlstrativo do
Pessoal Civil, para consí-tcrai tal rcdístrtouiçao feita para o Quadro
único da Universidade Pederat Rural
do Rio de Janeiro e -iáo para o da
universidade Federal do RH' de Janeiro, conforme const-ou .taqueíe ato.
Art. 39 Fica, igualmente l ' táfícado o Decreto nv 72.211, de 11 de maíc
de 1973, publ.cado no Diario DjWlat,
de 14 seguinte, para -onei.te. ar
a) o cargo de Enferme.ro código
TC-1201.20-A, ocupado por Dea oalia Vieira de Araujo, redí strtbuído no
Quadro de Pessoal da Pederaçâo das
Escolas Federais Isoladas do Estado
da Guanabara para o QU'1'j=o de Pcssoai - Parte Permanente - do Ml
msterío da Saúde e nao para ° do
Ministério da Educação e Cultura;
b) os cargos de Agente Social, codigo P-1901.10-A, ocupado por crts
Maria Nogueira Libonati e AUX1.Llfl..t
de .cnspeçao e.cnitarra .cural. oodigo
P-204.8, ocupado por Lucas ~vlarq;.H"~
Melo redistribuidos do Quadro de
Pessoal do Ministério O!t Agricultura para os Quadros únicas de Pessoal
da Universidade Federal Pernambuco e da Paraíba, respectivamente. e
não como constou daqueie ato.
l

Art. 4º' Fica, também, retificado o
Decreto nv 71, 266, de 20 Ve outubro
de 1972, publicado no /)ul:no rvtunat,
de 24 seguinte, na parte reiauva 1:.
redistribuição de Um carg i ce e'ostausta. código CT-202. H-B, ocupado
por Mont eerrat Machado de G0~1
veia Monteiro, do Quadro de Pessoal

do extinto Departamencc dos Cor
reles e Telégrafos para o do Mímstério da Agricultura, a fim ce "-Ot1Siderai o l:c.d~U redístrtbuído como sendo de Postaüsta, código CT-202.16-C,
e transformado símultaueamente ao
de Oficial de Admínistracãc, cootnc
AF-201,16-C, e não como constou daquele ato.
Art. 59 O disposto neste decreto
não homologa situação que. em vir..
tude de sindicância, inquerttn arímírnatratívo ou revisão d.t enquadra..
mente. venha a ser considerada aula. ilegal ou contrária as normas ad..
m'ntstrauvas em vigor.
Art. 6º' Os ocupantes dos cargos
ora redistr'buídos contlnuarào a pé"ccber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, ate que os
orçamentos dos órgãos para onde toram os cargos movimentados consignem os recursos necessários (;,0 pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 79 Os assentame.rtcs tunctcnaís dos servidores ocupantes dos
cargos ora redistribuidos deverão ser
enviados, no prazo de 30 'trinta)
dias, a contar da pubucação deste
ato, aos órgãos de pessoal dos M1UiS-

tértos e Autarquias respectivos
Art. 8º' Este Decreto nt-ará em
vigor na data da SUa punlícação revogadas as disposições em c-ontrário.
Brasília, 25 de JULho de 1973;
152º' da Independência l:: 85º' da
República.
EMILIO G. MÊDICI

Aaalberto de Barros Nunes
Mano David Ane:treazz!t
Moura Cavalcanti

Jar;on., (:

t-nssarínno

Júl!o Barata

Mario Lemos
Antonio Dia~ Leite Júnior
José Costa Cavalcantt
Hygino C. Corsetti

DECRETO N" 72.530 -

DE

2ô

DE

JULHO DE 1973

Autoriza o
funcionamento
tia Fap
cuuiaae de Administração rif:. Bmpresas e Ciéncias Contábeis l1wn_
tida pela Associaçâo "Prwcef'1Q, lsahei" de Educação e Cutturc. São
Paulo, EstUdo de São Paulo.

o Presidente da Repúbüca, usando
cas atn buiçôes que lhe
contere o
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artigo 81, item lII, da Constituição.
ue acordo com o artigo 47, da; Lel
n° 5.540, de 28 de novembro de 1968,

alterado' pelo Decreto-lei n'' 84L., de
9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o que consta do Processo cume.
ro 265. OOL 71, do Ministérto da Edu,

cação e cultura, decreta:
Art. 1'" Fica autorizado
o fun,
cronamento da Faculdade de ênrm
nístraçào de Empresas ~ Ciêncíaa
Contábeis, com os cursos de Adminis.
tração e Ciências Contábeis, mantida
pela Associação "Princesa Isabe.' de

Educação e Cultura, com

sede na

cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação re.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1973;
152." da Independência e 85.'" da
República.
EMíLIO G. MÉDI(.'l

Jarbas G. passarinho

DECRETO Nv 72.531 - DE 26 DE
JULHO DE 1973
-rranetere o centro Experimental ae
O r i e nt a ã o tntanto.ruoenu da
Coordenação de Proteção lifaterno_
Infantil, para a Fundação lnstxtuto Oswaldo Cruz.
ç

o

carga do Centro Experimental de
Oríentaçâo Infanto-Juvenil, a que se
refere o artigo 1°.
Parágrafo ÚnICO, Os bens de que
trata este arrtgo serao arrolaoos e
avaliados por Comissão
designada
para esse fim pelo Ooordenauor de
Proteção Materno.Inranttl. proceden.,
do-se as respecttvas baixas nos este,
ques contabíhzados, na forma J~ Ie,
gíslaçâo vigente.
Art.. 3? Os funcionários do Quadro
de Pessoal do Ministério da Sau.re que
na data da vigência deste De-reto,
estejam em exercício no Centro· Ex:...
pertmental de Orientação Infanto,
Juvenil ficam à dísposícâo da FUn.
dação Instituto Oswaldo Cruz, r-em
os vencimentos e vantagens do cargo.
1° O pessoal eventual ou contra.
tado pelo regime da legtsfaçâo cruba.,
lhista, com exercício no Centro a que:
se refere este artigo, passa, em sur-es,
são, à Fundação Instituto Oswaldo
Cruz. integrando a tabela de empre,
gos do Instituto Fernandes Pigueira ,
§ 2° Os recursos financeiro!', con,
signados no vigente Orçamento da
União para atender às despesas do
pessoal referido
no
parágrafo an.,
terior são transferidos à Funuacào
Instituto Oswaldo Cruz.
Art , 4° Este Decreto entrara em
VIgor na data de sua publícaçào. re ...
vogadas as disposições em contrário.

*

Brasília, 26 de julho de 1973;
da Independência e 85) da
República.

Presidente da República, usarmo
da atribuição que lhe confere o artt,
go 81, item lII, da
Constituição o
tendo em vista o artigo 146, aunea
"b", do Decretc.Ieí n- 200, de 2fl de
fevereiro de 1967, com a nova -eda,
çâo que lhe ror dada pelo Decretolei n'' 900, de 29 de setembro de 1969,
decreta:

152.°

Art. 1° É transferido para a FUTI_
dação Instituto Oswaldo Cruz. tnte,

Cria o Centro Brasileiro de Construções e Bquipamenios EscOtaTes
CEBRACE, e dá outras mooiaencias,

grando.se em seu Instituto Fernandes
Figueira, o Centro de Oríentação
Intantc.Juvetül, órgão da Ooornena,
çâo de Proteção Mater-nc.Jnfanut. d);l
Becretaría de Assistência Médica do
Ministério da Saúde.
Art . 2" São incorporados ao patrimônio
da
Fundação
tnsututc
Oswaldo Cruz. na rorma do art.igo 3\
§ 5~, do Decreto-lei n'' 904. de JI de
outubro de 1969, os bens moveis per.
tencentes ao acervo da União em

EMíLIO G. MÉDICI

Mário Lemos

DECRETO N° 72,532 JULHO DE 1973

DE 26 DE

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens III e V da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica criado o Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos
Escolares ~ CEBRACE, órgão integrado ao Ministério da Educação e
Cultura, dotado de autonomia, de
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acordo com o Art. 172 do Decretolei na 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei
na 900, de 29 de setembro de 1969. e
aupervíslonado pela Secretaria-Geral,
com as seguintes finalidades:
J - planejamento em nível nacional das instalações físicas e de equipamentos que atendam às especmcaçôes dos ensinos de 10 e de 2" graus;
JI - padronização dessas específtcaçôes, considerando a diversidade dos
fatores sociais, econômicos, geofísicos
e climáticos;
IH - intercâmbio, em nível interna;
cional, das experiências, conhecimentos e inovações sob 05 aspectos pedagógico, arquitetõnico, tecnológico e administrativo.
. Art. 2° () CEBRACE prestará assístêncía técnica, quando solicitada, a03
o-ga nismos federais, estaduais e municipais, e bem assim, às entidades
privadas, visando ao desenvolvimento da -coc. das instalações, dos equtpamentos f.' t.u rr.oblliárto de uso educacional. 110S níveis do ensino do 1 e
20 graus, especialmente através das
seguintes atividades:
n

a) coleta e documentação das informações necessárias ao planejamento
das salas. instalações, equipamentos
e mobiliário escolares, em colaboração com os órgãos federais, estaduais
e municipais de estatist.íca educacional;
b) intercâmbio e divulgação, em níver nacional e internacional, de informações científicas e tecnológicas
no campo da pesquisa e do planejamento QP. -onstruçôes, equipamentos.
instalações e mobiliário escolares,
C) realização de pesquisas e estudos sobre problemas que afetam o desenvolvimento das construções e equtpamentos escolares em todo o território nacional, oferecendo .olucôcs
práticas e adequadas QUf' VIsem ao aumento qualitativo e quantatat.ívo da
rede escolar;
d) formação e aperfeiçoamento de
pesquisadores e técnicos, em colaboração com as Unlverstdades e Institutos
de Ensino Superior;
e) elaboração, controle e avaliação
dos projetos ~ programas de construções e equlrvunentos que lhe forem
solicitadr,<;j petas entidades constantes
do Art. 2u
Art. 3.... A Administração I J ••••
CEBRACE caberá a um Díretor-Ge-
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ral, designado pelo Ministro da .Jducação e cultura, dentre pessoas portadoras de título universitário e de
notória capacidade profissional na
área de atuação da entidade.
Parágrafo único. O Diretor-Geral,
para atender aos encargos técnico-administrativos do CEBRACl'., contará
com a assistência e a asscssoría de
equipes técnicas constituídas de acordo com o Regimento Interno
Art . 4" A política geral do
.
CEBRACE será estabelecida por um
Conselho Consultivo, composto dos se_
gulntes membros:
a) representante do Conselho Federal de Educação - CFE;
-,
b) representante do Instituto N~
ciona! de Estudos e Pesquisas Educa-\

cionais:

C) representante da Fundação mstituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 1!,,\Illtl.;,lerio 00 e-rauera.nento e Coordenação Geral;
d) representante do servtce Federar
da Habitação e Urbanismo .ío __âlnistérto da Interior;
e) representante da Secreta ria -Geral de Ministécio da Educação e Cultura;
fI representante do Instituto de Ar_
quitetos de Bra.siJ; e
g) Diretor-Geral do CEBRACE.
§ 1° Os membros do Conselho, com
exceção -do Diretor-Geral do
.
CEBRACE, serão indicados pelos organismos representados e designados.
por um período de 2 anos, pelo Ministro da Educação e Cultura.
§ 2" A Presidência do
Conselho
Consultivo caberá ao Diretor-Geral do
CEBRACE.
Art. 5° Os serviços do CEBRACE
serão atendidos por:
Funcionários do Quadro de
1 Pessoal do Ministério;
II - Servidores federais, estaduais
e municipais, requisitados na forma
da legislação em vigor;
IH - Pessoal destinado à execução
de atividades de natureza técruca especializada, sob tesponsa tiihdade do
CEBRACE, contratado pelo prazo e
duração do projeto, ressalvado, na fixação dos respectivos salários ") Que
dispõe o ~ 3", do Artigo 20 do Decretelei na 1.207, de 17 de janeiro de 1972.
Art. 6" s'ica criado um fundo especial, de natureza contábil, denc-
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minado "p'undo de Construções e
Equipamentos Escolares", movimentado pele D!retor-Geral do ........•
CEBRACE, ~ constituído dos seguin-

tes recursos.
I ~ Dotações consignadas no Or
çamento r t--tal da União;

M

II - Repasses de outros fundes:
IH -

Contribuições voluntárias de

pessoas Iísícas ou jurídicas de direito. privado, inclusive de organizuçóes
internacionais;
IV - Rendas próprias de seus serviços e provenientes de acordos ou

convênios celebrados com entidades
públicas ou particulares;
V - Doações, subvenções ou auxtlias;
VI - Resultados de operações fi-

nanceiras;

VII - Saldo verificado no final de

cada exercício financeiro, que constituirá receita do exercício seguinte; e
VIII .- Receitas diversas.

Parágrafo único. Durante os 3
(três) primeiros anos de tuncíonamento do CEBRACE, o custeio de seus
serviços será coberto pelos
ecurs. 'E
~~i~~~~~_g8~.n Acordo ME<"-USAID,
Art. 7"· -. A organização, competência e atribuições do CEBRACE serão estabelecidas no Regimento Interno, respeitadas as diretrizes deste
Decreto.
Parágrafo Único. O Regimento de
que trata este artigo será encaminhado ao Ministro da Educação e Curtura, para aprovação, dentro de 130
(cento e oitenta) dias. contados da
publicação deste Decreto.
Art. 8" Inicialmente, dentro do pra.,
zo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, (' CEBRACE ficará sUbordinad~
admin'stratívamente ao Programa de
Expansão e Melhoria do EnsmoPREMEN.

Art. 9.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de julho de 1973'
152" da Independência e 85° d~
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO NQ 72.533, DE 26 DE
JULHO DE 1973
Autoriza a encampação dos ens e
instalações vinculados às conces-sões dos seniços públicos de ener-·
gm elétrica em diversos mil r, ,/c2pi08
dos Estados de Sergipe. Alagoar e
Bahia.

O Presidente da Repúnlíca. usando
da atribuição que lhe COnfere " arneo
81, íten. IIJ da Constituição, t:>ndo
em vista o disposto no artigo 167 do
Decreto nc 24.643, de I tJ de Itllhl de
1934 (Código de Aguasj tO o que consta do processo '104.307 -73. decr eta ~
Art. 1'1 Ficam encampados os bens
e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica e eísrentes nos seguintes municípios dos Estados de Sergipe, Alagoas e .zama.
a) Estado de Sergipe;
- Campo do Brito, explorados pela
Prefeitura Municipal. por f·lrç;;. do
que consta no processo D.Ag 2.482,
de 1940;
- Cedro de São João. exolorados
pela Prefeitura Municipal. pot torça
do Decreto 0.° 54.754, de 30 -íe outubro de 1964:
- Lagarto, explorados pela Prefeitura Municipal, por força do Decreto
nv 54.415, de 12 de outubro de 1964;
Neópolis explorados pela Prefeitura Municipal, por força .10 Decreto nc 42.634, de 13 de novembro
de 1957;
- Nossa Senhora do Socorre, explorados pela Prefeitura Municipal.
por força do Decreto n 9 54.584, de
26 de outubro de 1964;
- Riachuelo, explorados pela Prefeitura Muníeipa., por torça de Decreto nv 60.734, de 22 de setembro
de 1967;
São Cristovão, explorados pela
Prefeitura Municipal, por forç., do
Decreto n» 54.583, de 26 de outubro
de 1964;

-

Araué. Buquím, Cristínóporís Es-

tância, Indlaroba, Itaba.antnna Pedrinhas, Ríachãc dos Dantas Santa
Luzia do Jtanhi, Tomas Barr ero '-::0mar do Geru e Umnauoa ex olotados
pela Companhia Sul Sergtpana de
Eletrlcidad-.
SULGIPE.. po' torça
dos Decretos n Q 46.837, de 15 de setembro de 1959, n Q 56.64'i, de ·5 de
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agosto de 1965, n9 37.837, de 31 de
agosto de 1955, nc 48,82~, de 12 de
agosto de 1960 nc 47.23!.i de 16 de
outubro de 1959, 09 51. 781, 1€ 4 de
março de 1963, no 563. ne 2 -te revereiro de 1962, e nc 58. 71'i de 14 de
junho de J 966;
- Propría e Telha. explorados pela
Companhia Distrfbuídora de Energia
Elétrica de Propriá por força do iJf::ereto nv 42 848, de 19 de dezembro
de 1957.
b) Estado de Alagoas:
- Uniâo dos Palrr.ares explorados
pela Prefeitura Municipal, por força
do Decreto nc 53.007, ce 27 ue novembro de J 963;
- Arapiraca, exploraoos pela Força e Luz de Arapiraca por força do
Decreto nc 46.812, de 14 de setembro
de 1959,
- Delmfro Gouvea exproradoa pela
Companhia Agro- Fabril Mercantil,
por força do que consta do jJIOCesSO
D.Ag 64-35;
- penedo, explorados pela Empresa
Penedense de Luz e Força, por força
do que consta do processo D.Ag 2.527,
de 1940;
- Rio Largo, explorados pela Eletro Mundaú S.A .• por força do Decreto nc 43.856, de 9 de junho de
1958.
c) Estado da Bahia:
- Jandaira e RIO Real, explorados
pela Companhia Sul Berglpana de
Eletricidade - SULGIPE, por força
dos Decretos nv 58.646, de 16 de junho de 1966, e no 563, de 2 de fevereiro de 1962.
Art. 29 Fica autortzaoa a Centrais Elétricas Brasileiras S. A. Eletrcbiâa a promover ee atos necessários à efettvaçao das encampações
referidas 00 artigo anterror,
I

Art. 39 Quando da imissão de posse
dos bens e instalações encampados
pela Centrais Elétricas Brasile ras
S.A. - Eletrobrás. o Mínistérs. das
Minas e Energia, através do Dopartamentc Nacional de Aguae e Energia
Elétrica, com a interveníêncía daquela
Empresa atribuirá, mediante convênio, à Empresa Distribuidora de
Energia em Sergipe S. A. - _.
ENERGIPE. à Companhia te E:letT']cidade de Alagoas - CEAL e à Companhia de Eletricidade do âstado ':'Ia
Bahia - COELBA, a admtntstraçâo
provisória dos serviços de energia ele-
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trtca citados no artigo 1.0 deste 'ecreto e compreendidos respect! vamente
nos Estados de Sergipe. Alagoas e
Bahia, até a outorga de novas concessões.
Art. 49 As despesas -recorrentes da
encampação e as oe admtntstração,
quando defícítár-ias, correrão por conta de destaque dos recursos atrtbuidos na Lei nc 5.847, de 11 de dezembro de 1972, sob 'a cíasslfícaçâ« 28.00 - Encargos Gerais da União
- 28.02 -- Recursos sot. Su oervísão
do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral - 18.Qt!.1054 - Financ.amento de Ativtdades e -rojetcs
Prioritários, suplementad- por recursos previstos na Lei nc 5.655, de 20
de maio de 1971.
Art. 59 Os bens e Instalações encampados, serão transferidos pela
Centrais Elétricas Brasrleíras "s.A. Eletrobrás as empresas de economia
mista estaduais. sob a rorma 1~ participação acionária OU ünanciamento.
imediatamente após a outorga das
concessões e pelo valor apurado na
forma do Decreto-lei nv 3.128, de 19
de março de 1941.
Art. 60 Este Decreto entrará emvigor na data da sua publícacão re~
vogadas as disposições Pro contrário.
Brasília, 26 de julho de 1973;
152Q da lndependênclae 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônic Dias Leite túnior
João Paulo dos Rezs vell.osa

DECRETO N° ':'2.534 JULHO DE 1973

DE

'?o8

DE

Dispõe sobre a concessão de criií1'ias
aos tunetonáríos da Correaa de
Diplomata Et1n serviço no Psns

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere C' artigo 81, item lU, da Oonstatuíçao, decreta:
Art. 1° A concessão de diárias aos
funcionários da Carreira de Diplomata em serviço no Pais passa a reger-se pelas normas do 'Decreto número 68.807, de 25 de junho de 1971.
Art. 2 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçâo, revoQ
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gado o artigo 5° do Decreto a que
se refere o artigo antertvr ,
Brasília, 26 de julho de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MtDICI
Mário Gibson Barboza

DECRETO N." 72.535 -

DE

27

DE

JULHO DE 1973

Torna sem efeito disponibilidade de
servidores do MinistérZo da Fazen~
da, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e

tendo em vista o que consta dos Processos n.OS 1.690-73, 30.513-73 e ....
30.576-73, todos do Departamento Ad-

mmístratívo do Pessoal Civil

.

(DASP), decreta:

Art. 1.' Ficam exclui dos do relacionamento constante das Portarias números 183. - de 28 de maio de 1969, e
BR~ 12, de 29 de outubro de 1969, do
Ministro da Fazenda, os .segumtes
cargos declarados desnecessários:
a) da Portaria n.o 183, de 28 de
maio de 1009
1 (um) cargo de Escrevente-Dattlógrafo, código AF-204.7
b) do Portaria n.O BR-12, de 29 de
outubro de 1969
1 (um) cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204. 7
2 (dois) cargos de Marinheiro, código CT-3D5. 7
1 (um) cargo de Agente Fiscal de
Tributos Federais, classe B.
Art 2." Fica sem efeito a mclusâo,
no regime de disponibilidade. dos seguintes servidores, ocupantes .tos cargos mencionados no artigo anterior:
a) Lavínia Virgínia e Ruth Nogueira da Gama Groba. Escreventes-Datilógrafos. código AF-2D4.7;
b) Benjamim Rodrigues Madureíra
e Valdemar José da Silva, Marinheiros. código CT-3D5.7;
c) Rômulc Costa Marques, Agente
Fiscal de Tributos Federais, classe B.
Art. 3.0 Em conseqüência do disposto nos artigos anteriores. fira sr-m
efeito o aproveitamento de Ruth Nogueira Groba no cargo de Escreveni;e-

Datilógrafo, código AF-204.7, no Quadro de Pessoal -- Parte Permanente
- do Ministério do Exército, efetuado por decreto. de 6 de novembro de
1972, publicado no Diârio otícioi de 7
subseqüente.
Art. 4.~ Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1973;
152.° da Independência e S5.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel
Antônio oeitvm. Netto
DECRETO N.O 72.536 JULHO DE 1973

DE 27 DE

Autoriza a cessão gratuita rio terreno
que menciona, situado no Município
de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constttuíçâo, e
tendo err- vista o disposto no Decretolei n," 178 de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão
gratuita, a Rede Ferrovíàría Federal
S. A., de um terreno com 99.655.50m2
(noventa e nove mil. seiscentos e cinqüenta e cínco metros quadrados e
cinqüenta decímetros quadrados), parte de maior porção de proprjedade ce
União, sob a jurisdição do Mín.steríc
do Exercito, situado no Muructpio de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no
Mrmsterto da Fazenda sob o número
42.590. de 1971.
Art. 2." O terreno mencionado no
artigo 1 ~ se destina à passagem de
linha térrea, já construída, d-, Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Art. 3 ( Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubíícação,
revogadas as disposições em .ont-árío.
Brasília. 27 -de julho 'le 1973;
152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Orlando GeiseL
Antônio Delfim Netto
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DECRETO N" 72.537 -
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DE 27 DE JULHO DE 1973

!Jispõe sobre o Departamento do Pessoal do Ministério da Agricultura e dá
Outras providências.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o ar81 itens III e V, da Constttuiçào, e tendo em vista o artigo 181, itens
I, IJ e' lII, di' Decreto-lei n.e 200. de 25 de fevereiro de 1967, e o que dispõe
) Decreto n» 67.326, de 5 de outubro de 1970 decreta:

~igo

Art. 1° Q Departamento do Pessoal do Mimsterio da Agricultura é o 01'gão Setortat do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal
.
(SIPEC), subordinado admmtstrattvamente ao Ministro de Estado e vinculaao tecnicamente ao Departamento Admíníztratívo do Pessoal Civil (DASP),
compettndo-Ihe as atividades de gestão. execução, supervisão, controle, orlentação e pesquisa de assuntos concernentes à administração de pessoal, na
area do Ministério.
Art. 2° O Departamento do Pessoal compreende em sua estrutura báslca:
I - Divisão de Ctassif ícaçãc e Retribuição de Cargos e Empregos
(DICLACE);

DivISa0 de Legislação de Pessoal (DILEP);
Dívísão de Cadastro e Lotação (DICASLO);
IV - DIVisão de Recrutamento e Seleção (DIRESE);
V - Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento (COTREMA);
VI -- Serviço de Asststência Médíco-Bocial (SEAMS).
Art. 3° O Departamento do Pessoa] será administrado por um DiretorGeral, nomeado em comissão pelo Presidente da República.
Art. 4° As Divisões serão administradas por Diretores; a COTREMA por
Coordenador: 2' o SEAMS por Chefe, todos nomeados em comissão pelo Pre;tdente da Repúltca..
Art. 5.° O Diretor-Geral disporá de um Secretário-Administrativo,
Assessores, Assistentes e Auxiliares; as Divisões, CQTREMA e o SEAMS de
um Secretário e Assistentes, na forma estabelecida em regimento.
Art , 6° Az atuais Seções de Pessoal dos Grupos Executivos de Administração (GEA), na Sede, nos Estado.. e nos 'rerr.tonos, ficam transformadas
em Grupos Executivos de Pessoal (GEP), subordinados administrativamente,
na Sede ao Departamento do Pessoal e nos Estados e Territórios às respectlvas Díretorras Estaduais do Ministério e vinculados tecnicaments, ao Depar.amcnto do Pessoal.
Art. 7° A organização, a competência e o funcionamento dos órgãos mencíonados nos artagos 2° e 6" deste Decreto serão estabelecidos em regimento
aprovado pelo Ministro de Estado.
Parágrafo (mico. Enquanto não for baixado o regimento mencionado
neste artigo, permanecera em Vigor, no que couber o atual Regimento do Departamento de Administração, na parte referente à Divisão do Pessoal, e o
.íos Grupos Executivos da Administração, no que se relaciona com as Seções
J17 Pessoaí ,
11 III -

Art. 8° Fica aprovada, na forme do anexo, a tabela discriminativa dos
em comissão co Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Minis.érto da Agricultura. resultante da adaptação do Departamento do Pessoal à
sstrutura estabelecida por este Decreto.
Art. 9° As transformações de que trata este Decreto, constantes do anexo, somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido. até então, o preenchimento das funções gratificadas que
figuram na situação anterior da tabela ora aprovada.
Art. 10. As despesas com a execução deste Decreto serão atendidas com
)S recUTSOS orçamentários próprios do Ministério da Agricultura.
~argos
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Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revoas diSP051Çbes em contrarro,
Brasília, 27 de julho de 1973; _52." da Independência e 85.a .ía Re-

radas

púbnca.
EMíLIO G. MEDICI

Moura Cavalcantz
icr o Paulo dos xees vczzoso

o anexo mencionado no art. 89 foi publicado no D. O. de 30-7-'13.
DECRETO N." '12.538 JULHO DE

DE 2"1 DE

1973

Altera a redação do Decreto numero
65.0'10 de 27 de agosto de 1~69, e
da outras providências.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artago 81 itens III e V, da Conetttuiçãc, e considerando o artigo 1.0, do

Decreto-lei n." 796, de 27 de agosto
de 1969, e a Lei n.? 5.692, de 11 de
agosto de 1971, decreta:
Art. 1.' As Escolas Técnicas Federais vinculadas ao Ministério da
Educação e Cultura a que se referem
o artigo 16, da Lei n.v 3.552. de 16 de
fevereiro de 1959, e o Decreto rúmero
65.070, de 27 de agosto de .9ô9, funcionarão:
a) como estabelecimentos de ensino
de 2.° grau, proporcionando a seus
alunos eoucaçâo geral e formação especial, sem prejuízo da realização de
outros cursos compatíveis com sua estrutura, permitidos em lei ou regulamento;
b) como estabelecimentos destinados a ministrar habilitações profissionais a alunos de outras escolas da
mesma área. em regime de intercomplementartdade, mediante convênio, e
a titulares de diplomas ou certificados de ensino de 2.° grau ,JU -quívalente.
§ 1:' As habilitações profissionais
podem ser ministradas a nível ele técnico de 2 ° grau ou de auxiliar, admitidas, nesta última categoria, as gradações necessárias, estabelecidas em
portaria a ser baixada pelo lIIinistro
da Educação e Cultura, ouvido o Conselho Federal de Educação.
§ 2," A habilitação a nível de técnico de 2.° grau, ou de técnico de
grau médio, tem por objetivo assegurar a formação de técnicos para o

exercício de profissões em que as
aplicações tecnológicas exijam um
profissional com essa preparação ou
para o desempenho de funções de
imediata assistência a pronsstcnaís de
nível superior, nas áreas econômicas
prunáría, secundária e tercíária ,
§ 3.0:0 A habilitação de 2.° grau ncs
diferentes níveis de auxiliar destinase à formação, em prazo mais curto
na parte estritamente profissionalizante, sem prejuízo da duração global do ensino desse grau nem da respectiva parte de formação especial,
de profissionais que possam -tesempenhar encargos componentes da profissão de técnico ou assistir a titulares dessa graduação.
Art. 2.° Para efeito de supervisão
ministerial, a vinculação dos estabelecimentos de que trata este Decreto
ao Ministério da Educação e Cultura,
far-se-á pelo Departamento de Ensino Médio.
Art. 3.° O artigo 1.0 do Decreto número 65.070, de 27 de agosto de 1969,
fica acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ 3." O Conselho, que compõe a
primeira linha da estrutura organizacional da autarquia escolar, deverá
ser constituído por:
a) um representante dos professores
do estabelecimento. com vinculo estatutário ou trabalhista;
b) um representante do empresartado de área econômica a que correspendam habilitações profissionais proporcionadas pelo estabelecimento;
c) dois educadores ou espectallstas
em assuntos educacionais estranhos
aos quadros do estabelecimento;
d) um técnico de 2.° grau ou profissional de nível superior, de pretorêncla com formação ou atividade relacionada com uma das habilitações
profissionais ministradas pelo esta belecimento;
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e) um representante de órgão fiscalizador do exercício profissional em
área abrangida por uma das habilitações propiciadas pelo estabelecimento.
§ 4. Sempre que ocorrer dificuldade de vulto para composição da lista tríplice correspondente a uma das
categorias constantes do § 3.°, o Ministro da Educação e Cultura promoverá acréscimo em qualquer uma das
demais representações previstas.
§ 5.° Os estabelecimentos tomarão,
no prazo de 60 (sessenta) dias antes
do término de cada biênio, -om a cclaboração do Departamento de EllSino Médio as providências necessárias
à renovação periódica do Conselho.
§ ti." Nenhum servidor do estabelecimento excetuado o representante
dos professores, poderá ser conselheiro.
U

§ 7.0 A renovação dos Conselheiros
importará. automaticamente, na de
seus suplentes, que os .substituírão em
suas faltas e impedimentos.
§ B.O Perderá o mandato o Conselheiro ou suplente que:
a) deixar de comparecer, sem justa causa, a 4 (quatro) sessões Ol13ecuuvas:
b) deixar de pertencer à categoria
ou entidade representada;
c) ueíxar de manter o requisite de
idoneidade necessário à designação.
§ 9.° sempre que houver recomposição total CiO Conselho de Representantes, a designação de seus ntegrantes será feita indicando-se dois para
exercer o mandato por dois anos;
dois para. exercê-lo por quatro IWOS,
e os demais por seis anos.
§ 10. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho serão eleitos, por
maícrta absoluta de votos de .eus paree, perc prazo de 2 (dois) anos, em
reunião especialmente convocada para
esse fim, no prazo de 15 (quinze) dias
da. posse d05 novos Conselheiros, presentes pelo menos cinco representantes.
§ 11
O Vice-Presidente substituirá, automaticamente. o Presidente em
suas faltas e impedimentos.
§ 12, O Presidente do Conselho será o representante legal do estabelecimento, facultada a delegação de
competência para fim específico.

239

§ 13. Ocorrendo afastamento definitivo do Presidente, o Více-Presídente em exercício convocará reunião no
prazo de 15 (quinze) dias, para elerção do sucessor que terminará o mandato.
§ 14. Verificando-se, concomitantemente, o afastamento do' Presidente e
do Vice-Presidente, assumirá a presidência o conselheiro mais .idoso, até
nova eleição, no prazo do parágrafo
anterior.
.
§ re. O Diretor do estabelecfmento
participará, com os direitos comuns
aos demais membros, exceto o de votal', de todas as sessões do Conselho,
menos as destinadas à eleição de pte~
sídente e Vice-Presidente e a da escolha de seu sucessor.
§ 16. As deliberações do Conselho
serão baixanas mediante Resoluções,
por maioria absoluta de votos e cuja
execução caberá à Diretoria do estabelecimento que, imediatamente" encaminhará cópia autêntica ao Departamento -íc Ensino Médio".

Art. 4. ~ O artigo 2.° do Decreto número 65 070, de 27 de agosto de 1969,
fica acrescido dos seguintes parágrafos:
"§ LO A contratação pelo Presidente do Conselho de Representantes, a
que se refere este artigo, cor prazo
até três anos, recairá em edu ..ador
qualificado escolhido pelo Ministro da
.Educação e Cultura em lista tríplice
apresentada pelo Conselho em colaboração com o Departamento de Ensino
Médio.
â 2.° A dispensa do Diretor, além da
hipótese do artigo 20 da Lei. número
3.552, de 16 de fevereiro de 1959. poderá ser efetivada, antes dó prazo
contratual, mediante recomendação
do Ministro ao Presidente do COnselho ou pedido fundamentado de: autorização deste último ao tdtular da
Paata" .
Art. 5." São atribuições do Conselho de Representantes:
a) eleger os respectivos Presidente e
Vice-Presidente:
b)
aprovar o orçamento anual
do estabelecimento, respeitadas as
vinculações que existam nas dotações
orçamentárias e nele incluído o saldo
do exercício anterior;
c, fiscalizar a execução do orçamento-programa do estabelecimento"
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autorizar as transferências de verbas
permitidas, solicitando as que depen-

dam de autoridade superior e acompanhar o balanço físico anual e dos

valores patrimoniais do estabelecimento;
d.) examinara relatório e -omaaa
de contas. anual do Diretor do cstabeIeclmentc. encaminhando-os com parccer ao órgão competente -rara sua
apreciação, sempre por tntermédío do
DEM, até 28 de fevereiro de cada ano;
e) autorizar toda despesa que ultrapasse quantia equivalente a 10 (dez)

vezes o maior salárío-mír.imo vigen-

te no País;
f) apreciar a minuta ou alteração
do regimento escolar a ser submetido
à autoridade superior competente, e
aprovar os regimentos ou regulamentos dos órgãos do estabelecimento;
g)

homologar

as

deliberações do

Conselho de Professores;
h)
julgar, originariamente,
as
questões que envolvam seus -ntegrantes ou o Diretor t, em grau de recurso, as que resultem de decisão deste ou de seu Presidente, já objeto de
pronunciamento em pedido ele reconsideração;
i) aprovar, respeitado o currículo
ou plano elaborado pelo Conse-lho de
Profesaures. a organização de cursos e
suavextinçâo;
j) estabelecer o número de vagas e
plano de matrícula, respeitada a nxação de limites, quanto à capacidade
didátlea., pelo Conselho de Professores;
l) aprovar contratos e convênios,
ouvida a Secretaria Geral do Ministério da Educação e cultura. quando
houver recomendação nesse seni.ído;
m) apreciar os quadros de pessoal
docente, técnico e administrativo,
compreendendo servidores do Míntstério da Educação e Cultura lotados no
estabelecimento ou servidores do
Quadro Especial da própria autarquia
escolar, bem como as propostas de
tabelas do pessoal docente, técnico e
administrativo no regime da. Consolidação das Leis do 'Trabalho. necessário para complementar os serviços
escolares e atender à sua 'unplíaçâo,
a serem submetidos à aprovação da
autoridade, competente, quando for o

caso;

n) reunir-se ordinamente, 110 minimo uma vez por mês, e extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou a requerimento da metade, pelo menos, dos conselheiros em

exercício, bem como mediante reco-

mennaçâc do Ministro da Educação e
Cultura 011 do Diretor do Departa-

mento ôr- Ensino Médio;
o) apreciar casos omissos. submetendo a solução ao referendo do Ministro da Educação e Cultura. e exercer os encargos compatíveis com a natureza genérica de sua competêncía .
Art . tV Compete ao Presidente do
Conselho de Representantes:
a) praticar os atos referentes ao
exercício de suas atribuições Iegaís ;
b) prover o cargo, da linha imediata da estrutura organizacional da autarquia, de Diretor, e dispensá-lo, com
observância das normas especiais "relativas à matéria constantes destoe Decreto;
c) fazer uso do voto de qualtdade,
para desempate, além do voto ordinário;
a) declarar fazendo imediata comunicação ao Ministério da Educacâo e
Cultura. per intermédio do Departamenta de Ensino Médio, a perda do
mandato de Conselheiro nas hipóteses previstas no § 8. c acrescentado por
este Decreto ao artigo 1.0 do Decreto
n.s 65.070, de 1969;
e) assinar, se houver resolução do
Conselho para esse fim, além do Diretor e do encarregado do setor financeíro os documentos de novtmentaçãc de contas bancárias do estabelecimento que excedam o valor de lO
(dez) vezes o do maior salário-mínimo vigente no País,
Ar t. 7,° São atribuições do Diretor
da Escola:
a) organizar, superintender e nscalizar, direta ou indiretamente, no âmbito da sua competência. todas as atividades escolares e assegurar a eficácia do ensino ministrado;
b) zelar pelo fiel cumprimento das
leis, regulamentos e decisões superiores;
c) organizar a proposta orçamcntárra do estabelecimento, submetendo-a,
para encarmnhamento RO órgão competente do MEC. à apreciação do Conselho de Representantes;
d) ordenar despesas. submetendo à
aprovação do Conselho de Representantes M qUE' excederem o valor de
dez vezes o maior salário-mínimo vigente no País;
e) admitir, movimentar e dispensar
o pessoal com aprovação do Presidente do Conselho de Representantes,
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bem como designar ocupantes elas
funções de chefia, conceder ferras e
Iícenças e aplicar medidas -üscíplrnares:
jl submeter à aprovação do Conselho de Representantes a dispensa de
servidor quando esta acarrete despesa superior a dez vezes o valor do
maior salárto-minímo vigente no pais;
gl elaborar propostas de quadros e
tabelas de pessoal e respectiva retribuição e de regimentos ou regulamentos escolares. ou alterações respectívaso exceto dos Conselhos de Representantes e de Professores;
h) asstnar, juntamente com o responsável pelo setor financeiro, os documentos de movimentação de contas bancárias do estabelecimento.
abertas no Banco do Brasil S. 1\., ou
outro estabelecimento oficialmente autorizado, respeitado o disposto na alínea "e" do artigo 6.0 ;
i) assegurar a normalidade da escrituração e do controle contábil;
j) presidir o Conselho de Professores e <J Diretoria da Caixa Escolar;
l) prestar contas das despesas realizadas no ano precedente. até 31 de
janeiro de cada ano, e apresentar relatório anual dos trabalhos escolares,
até 28 de fevereiro do exercício subseqüente, ao Conselho de Representantes.
Art. a.' O Conselho de Professores
será integrado, dentre docentes com
vínculo esta tutârlo ou trabalhista, no
máximo. por:
a) 6 (seis) professores das díscíplinas, atividades ou áreas de estudos
de educação geral;
z» 12 tdoaei professores aas disciplinas da parte de formação especial
do currículo.
§ 1.0 Haverá apenas um representante de cada disciplina, área de estudo ou atividade.
§ 2,0 Na representação correspondente à parte de formação especial.
procurar .se-á atender à conveniência
de incluir representantes do maior
número possível das habilitações ou
grupos de habilitações afins proporcionadas pelo estabelecimento.
§ 3,0 A Presidência do Conselho de
Professores caberá ao Diretor do estabelecimento ou nas ausências e impedimentos, a seu substituto legal, em
qualquer caso com voto de desempate exclus'vamente .
§ 4," No caso de destituição ou de
renúncia parcial ou total do Conselho de Professores, que impeça seu

funcionamento, o Diretor do estabelecimento poderá, no prazo de quinze dias; nomear comissão deprofessores para desempenhar os encargos
do Conselho, até sue recompostção.
Art. 9." São atribuições do Conselho de Professores. órgão consultivo e
de deliberação pedagógico-didática:
a,) praticar os atos inerentes ao
exercício de suas atribuições legais;
b) elaborar seu regimento e proporlhe emendas;
C) aprovar os programas 1005 atívídades, áreas de estudo e disciplinas;
d) escolher, por votação unínomtnal
e secreta, quando solicitado --»ro Departamento de Ensino Médio em três
escrutínios, em que não serâ admitrdo voto de desempate, três nomes,
para a constituição _da lista trfplíce
destinada à designação de 11m dos
componentes do Conselho de Representantes, procedendo igualmente para
seu suplente. Entre os indicados, haverá, pelo menos, um professor da
parte de educação geral e outro da
parte de formação especial;
e) apreciar os assuntos de sua -alçada e os que lhe forem encaminhados,
exercendo as atribuições contendas
pelo respectivo regimento e pelo Dlretor, inclusive a de propor emendas.
§ 1.r. A vigência das delfberaçôes co
Conselho depende de homologação
pelo Conselho de Representantes.
§ 2." Os .trabalhos do Conselho consrderar-se-ão atividades docentes, devendo as sessões ser realizadas, de preferência, em horário diverso 00 dos
encargos letivos.
Art.. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de' UYl3;
152.'" da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO G. Mf.1>ICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o 72.539
JULHO DE

DE 2'1 DE

1973

Autoriza o funcionamento da uníoer,
eíaaae Regional do Nordeste, mantida pela Fundação
tmmeretaaae
Regional do Nordeste, com sede na
ctasae de Campina Grande, Estado
da Paraíba.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

242

Aros DO PODER EXECUTlVÓ

tígo 81.Uem Itl, da Constttuícâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28' de novembro de 1968, alteradopelo Decreto.lei n." 842, de 9
de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo n,v 235.193_73

do Minístértc da Educação e Cultura,
decreta:
Art. I," Fica autorizado o tuncíonamento. da Universidade Regional do

Nordeste,

mantida

pela

Fundação

Universidade Regional do Nordeste,
com sede na cidade de Campina

Grande; Estado da Paraíba.
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação,
revogados o Decreto n." 72.458, de- 11
de julho de 1973 e as' disposições em

contrário.
Brasília, 27 de julho de 1973;
152." da Independência' e B5.o da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jarbas G. 'Passarinho

III - do Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente, do Ministério das Minas e Energia para idênticos Quaclro
e Parte 00 Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, um cargo de
g n g e n r-e i r o, código TC-fi02-'!.2 B,
ocupado por Hersz Lejba Grtnapel,
mantido r- regime jurídico do servidor;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério das Minas E' Energia para o Quadro Único
de Pessoal da Universidade Federal
da Paraíba. mantido o regime [urtdlco dos servidores:
a) um cargo de Técnico de Labcratório. código P-1601.14.B, ocupado
por Aluizio Cavalcanti;
b) um cargo de Bondador. codlgo
A-1501.10 C. ocupado por Angelo Alves da Silva;
c) dois cargos de Sondador. código
A-I50l. 8, B. ocupados por Enedlno de
Araújo Souza e João Bispo "os Santos;
1 um cargo de Escriturário. código
AF-202.10. B. ocupado por Heraldo
Machado Bittencourb:
e) dois cargos de Motorista. eódlgo
CT-40L 12 C ocupados por José Alves de Freitas e Luiz Frazão "''J Nascimento;
j) um cargo de Laboratarista:' código P-1602 9 B ocupado por .roel Medeiros;
9 I um cargo de Auxiliar dE' Engenheiro. código P-1204 .13. B. ocupado
por Mário Ferreira;
h) um cargo de Chefe de r'ortarta,
código GL-301.13, ocupado por Segundo Americano da Silva Freire;
i) um cargo de Zelador "oódigo ...
GL-101 8. B
ocupado por Bevertna
Silva de Araújo;
j) um cargo de Auxiliar' de Portaria, código GL-303.7 A, ocupado por
Vicente Pedro de Assis;
l) dois cargos de Mecânico Operador. código A-1304 lO.C. ocupad-is per
Arão Pereira de Araújo e .rcsé da
Guia de Souza;
m) urr cargo de Mecânico Operador. código A-1304 12 D ocupado por
Carlos Bedialli Mentani;
â

DECRETO N.072.540 JULHO DE 1973

DE

27

DE

Redistribu1 cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.

o

Presidente. da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81 item lII, da Constituição, e
tendo em .vfsta o disposto nos artigos
99,§ ,2.°, do Decreto-lei n." 200. de 25
de fevereiro de 1967, e 2.° do Ato Complementar n v 52, de2 de maio de
1969. decreta:
Art. ',,1." Ficam redistribuidos os seguintes cargos com os respectivos
ocupantes:

r - do Quadro de Pessoal - Farte
Suplementar. do Ministério dos Transportes, oriundo do extinto Llovd Brasileiro - P. N. para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Educação e Cultura, um cargo de. Auxiliar de Portaria, código ...
GL-303. 8. B, ocupado por Genésio
Chagas, mantido o regime iurfdlco e
previdenciário do servidor;
II - elo Quadro de Pessoal ~ Parte Especial. do Ministério do Trabalho e Previdência Social para o Quadro- de pessoal - Parte Permanente,
do Departamento de Policia Federal,
um cargo de Auxiliar de Dacrlloscopista, código P-902.8.A, ocupado por
Hélio Fontes Santos;

n I um cargo de Mecânico Eletrlcísta, código A-1603 10. B, ocupado por
Otacílto Nóbrega de Lucena; e
o} um cargo de Mecânico de Metores a Combustão, código A-1305.12:D.
ocupado por Plínio Virginio dos Santos;
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v - do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar. do Ministério na Saúde
para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente, do Departamento Nacional de Obras de Saneamento. um cargo de Engenheiro, código TC-602.21.A,
ocupado por Jack da Costa Cerqueira, mantido o regime jurídico do servidor;
VI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
'I'elégrafos ...atual Empresa Brasileira
de, Correios e Telegrafas para o Quadro de Pessoal - Parte Permane-nte,
do Minístérlc da Educação e Cultura,
um cargo de Escrevente-Datilógrafo,
código AF-204 7 ocupado por Izabel
Batista óa Silva;
VII - do Quadro de Pessoal elo extinto Departamento dos Correios e
Telégrafo" atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal ~- Parte Permanente,
do Ministério da Fazenda. um cargo
de Médico, c ó d i g o TC-SOl. 21. A,
ocupado por Levy Silva;
VIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos atual Empresa -êrastleíra
de Correios f' Telégrafos para') Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do' Ministério dos Transportes:
a) um cargo de Postalista, código
CT-202.l4. B
ocupado por Maria
Laura de Castro, transformando-o,
simultaneamente. em Oficial de Administração, código AF-20l.I4.B;
b) um cargo de Porteiro, código ...
GL-302.9.A, ocupado por Matheus
Olinto da Silva; e
c) um cargo de Servente, código ..•
GL-1ü4.5, ocupado por Luiz Fernandes Vasconcellos;
IX - do Quadro de Pessoal do extmto Departamento dos Correios e
Telégrafos. atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Qua"dro de Pessoal das Secretarias do MinistériO Público Federal, com lotação
no Estado do Paraná, um cargo de
Oficial de Administração, código ....
AF-2Oi .14.B, ocupado por Yvone
Abib;

x - do Quadro de Pessoal de extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos atual Empresa Brasileira
de correíos e Telégrafos para o Quadro de Pessoal da Supertnt.endência
Nacional do Abastecimento. um cargo de Postalísta. código CT-202.12 A,
ocupado por Lucas de Oliveira, transf o r m a n d o-o, simultaneamente, em
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Oficial de Administração. código ...
AF-201.12 A. mantido o regime jurídico do servidor;
XI - do Quadro único de Pessoal
da
Universidade Federal
to Rio
Grande do Norte para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente, do Mimstérto da Educação e Cultura, um
cargo de Enfermeiro. código
Te-12ül 21.B. ocupado por Maria
Dalva Pereira de Souza, mantido o
regime jurídico da servidora;
XII - do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro para o Quadro de Pessoal Parte Permanente. do Ministérro da
Educação e. Cultura, um cargo de
Bombeiro Hidráulico, código
A-1201.8.A, ocupado por Carrnélío
Silveira mantido o regime jurídico do
servidor;
XIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos _Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. para o Quadro trníco de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, um
cargo de Postalista, código . ,
.
CT-202.14.B. ocupado por Maria Lina Iconomus, transformando-o. simultaneamente. em Oficial de Admínístraçâo código AF-2ül 14 B ma.ntido o regime jurtdíco da servidora;
XIV - do Quadro de Pessoal Parte Suplementar, da Administração
do Porto do Rio de Janeiro para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem. um cargo de
Escriturário. código AF-202 IO.B,
ocupado por Ortldo de Almeida Netto, mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2.0 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito adminíatrattvc ou revisão de enquadramenta, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3.0 Os ocupantes dos cargoa ora
redistrtbuidos continuarão a r.erceber

seus vencimentos e vantagens pelos
órgãos de origem, até que -s orçamentos dos órgãos para onde foram
os cargos movimentados consignem os
recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprimen to do disposto neste a to.
Art. 4." Os assentamentos funcionais dos servidores redístr ibutrtos serão enviados, no prazo de 30 (trmta)
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dias, a contar da publicação deste decreto, aos órgãos de pessoal dos Minístérros e Autarquias respectivas.
Art. 5.° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação,

revogadas as disposições em -ontrárlo.

Brasília, 27 de julho de J073;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DE

27

Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as. disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. Mánrcr
Mário David Andreazza

o anexo mencionado no art. 1 Qfoi publicado no D. O. de 30-'1-'13.

Alfredo Buzaid
Antômo Delfim Netto.
Márl,o David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Máno Lemos
Antômo Dzas Leite Júnior
Jose Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO N. o 72.541

EXECUTIVO

DECRETO NQ 72,542
DE
JULHO DE 1973

ao

DE

Promulga a Convenção para evuar a
Dupla Tributação e Regular Outras Questões em Matéria de Impostos sobre a Renda. Brasil Bélgica.
DE

JULHO DE 1973

Dispõe sobre alterações no enquadramento de servidores do Ministério
dos Transportes e dá outras prooidéncias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, tendo
em vista o disposto na Lei n.s 3.967,
de 5 de outubro de 1961; no parágrafo
único do artigo 23, da Lei n,s 4.069,
de 11 de Junho de 1962, e o que consta
do Processo n.s 2.482, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, na forma da
relação nominal anexa, que é parte
integrante deste decreto, o enquadramento de servidores do Ministério dos
Transportes, abrangidos pela Lei número 3.967, de 5 de outubro de 1961,
e pelo parágrafo único do artigo 23,
da Lei n." 4.069. de 11 de junho de
1962, de que tratam os Decretos nú,
meros 65.434. de 13 de outubro de
1969; 68.609, de 11 de maio de 1971;
e 68.690, de 28 de maio de 1971, no
que se refere às classes compreendidas
na referida relação nominal.
Art. 2.° Na execução deste decreto.
em relação ào enquadramento do servidor Basílio Pereira Lira, aplícam.se,
110 que couber, as disposições do Decreto D.O 68.690, de 28 de maio de 1971.

o

Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legtsíatívo
nv 76, de 19 de dezembro de 1972. a
Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Regular Outras Questões
em Matéria de Impostos sobre a ~n~
ua entre o Governo da Repubt'ca F'cderatíva do Brasil e o Governo to Reino da Bélgica, firmado em 'srastlta. a
23 de junho de 1972;
Havendo os Instrumentos de Ratínceção Sido trocados. em Bruxelas,
<J .:.3 de junho de 1973;
E navenao a rererrda Convenção.
eU1 contorrmdade com seu Artigo 28,
entrado em vigor a 12 de julho de
1973;
Decreta que a Convenção, apensa
pOJ cópia ao pr-sente . secreto, seja

executada e rumprrda tão inteiramente como nela se contém
Brasília, 30 de JUlho de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MeDICl

Mário Gibson Barôoza

A Convenção mencionada no presente decreto foi publicada no D. 0,
de 2-8-73.
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DECRETO NQ 72.543 JULSO

DE 30 DE

DE 1973

Autoriza o tunczonamento da Facut
druie de Bconomta, mantzàa peta
Fundaçâo Armando AlVares pe'fLteoao, São Paulo, Estado de Sao
Paulo.
M

o Presidente da Repúbnca, usanuo
nas atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição. de
acordo com o -artigo 47 da Ler no.
mero 5.540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-rei na
mero 842, de 9 de setembro ac 1969.
e tendo em vista o que consta do
Processo n» 201.223-72 do Mtntsterrc

da Educação e Cultura, decreta.
Art. 1,9 Fica autortz-ico o tuncionamento da Faculdade de Econormu,
mantida pela Fundação Armando Alvares Penteado. com sede na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este decreto entrara em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro .
Brasília, 30 de julho de 1973;
1529 da
Independência r" a5'~ ca
Repúblíca ,

EMÍLIO G. MtDlCJ
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 72.544 - DE 30 DE
JULHO DE 1973

Concede reconhecimento a Escola ce
Engenharia do Maranhão. masüuia
pelo Governo
Estadual, São IJUlS.
Estado do M aranhôo,

o Presidente da República, nsanuo
das atrtbu coes que lhe confere o artigo 81, Item IH, da Constdtutçao, de
acordo com o artigo H" la Lei numero 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro ae '969,
e tendo em vista o que consta do
Processo nc 213.805-72 do Mimstertc
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconnecimenBngenharra do Maranháo. com o curso ,le lt.,!!'en.n<lJ" a Civil, mantida pelo Governo Estadual
com sede na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.

to à Escola de

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 30 de julho de .1973;
1529 da Independência e 85 9 da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N9 72.545 -- DE 30 DE
JULHO DE 1973

Dispõe sobre a lotação dt)s cargos de
Procurador da Fazenda Nacional e
dá outras providências.

O Presidente da Repúbnca usando da atribuíçâo que lh~ confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo 39 , da Lei nv 5.830, ôe 30 de novembro de 1972, decreta:
Art. 19 A lotação das cargos ae
Procurador da Fazenda Nacional, da
Parte Permanente do Quadro de Pessoa: do Mímsterto aa Fazenda, de
que trata o artigo 19, da Lei número 5.830, de 30 de novemoro de 1972.
passa a ser a seguinte:
Procuradoria da Fazenda Nacíonal
no:
Total
ae
cargos
Distrito Federal
"
Estado da Guanabara ."
Estado de São Paulo ., .. ".
Estado de Minas Gerais
Estado do Rio Grande do duI..
Estado do Rio de Janeiro
Estadc de Pernambuco
Estado da Bahia
Estado do Paraná •. . . . . . . . . . .
Estado do Ceará
"......
Estado do Amazonas
Estado do Para
Estado do Maranhão
Estado do Piam
Estado do Rio Grande cio Norte
Estado da Paraíba
".......
Estado de Alagoas
"
Estado de Sergipe
Estado do Espirito santo
Estado de Santa Catarina
Estado de Goiás
Estado de Mato Grosso
Estado do Acre
Total de cargos

30
30
24
6
6

6

6

4
4

4
2
2

2
2

2
2

2
2
j

2
2
2
1

14:;
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Art. 2<;1 Ficam criadas, na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
Mímsterto da Fazenda, as funções
gratíttcadas constantes da ü ..bela

anexa a este Decreto, 'otadas na
Procuradoria Geral da Fazenda Nacíonaí ,
Art. 3<;1 As funções gratificadas,
símbolo 7-F, de Bncarreaadc da Turma de Atos e Contratos da Seção de
Defesa da Fazenda, atos e Oantratos
das Procuradorias da Fa'Ci~n(j~ Nacional nos Estados da Guanabara e de
São Paulo passam a denominar-se
Encarregado da Turma de Controle e

Lavratura da Seção de contratos das

mesmas procuradorias.
Art. 49 AJ5 despesas decorrentes da
execução deste Decreto correrão à
conta das dotações otcamentártas
próprias, consignadas â Procuradoria
Geral da Fazenda Nacíonar
Art. 59 Este Decreto enccará em vigor na data de sua PUOllC8Ç80 revo-

gadas as díspostçôes em oontrárío.
Brasilia, 30 de julho de 197:1;
da Independência e 859 da
Repúbhca,

1529

EM:iLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

o anexo mencionado no art. 29
foi publicado no D. O. de 31~7-73.
DECRETO N9 12.546
JULHO

DE 30 DE

DE 1973

Encampa os oens e 'n"tflJaçoes 'Jue
constituem a usina termelétrica de
São Jerônimo, de oroi-r.eaoae ela
Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 167 do
Decreto nc 24.643, de 10 de julho de
1934 (Códígc de águas) , decreta:
Art. 1.9 Ficam encampados Q[, bens e
instalações que
constituem a usina
termelétrica de São Je.c ónimc de pro-

priedade da Companhia Estadual de
Energia Elétrica CEETI:, situada no
Município de São .Jerônímo: Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 29 A encampação mencionada
no artigo anterior refere-se, exclusivamente, às instalações de produção de
energia elétrica.
Parágrafo único. Ficam excluídos
do presen te ato os bens imóveis e as
instalações auxiliares da referida usina, inclusive a casa de força.
Art. 3.9 Fica determinada a data de
1.0 de fevereiro de 1974, para a cessaçâo da geração da usina de São
Jerônimo.
Parágrafo único Fica autorizada,
após a data determinada neste artigo,
a desmontagem da referida usina.
Art. 4.9 A Centrais EIHrIca:_ BrasrIeíras S. A. - ELETROBRAS promoverá a allenaçâc dos bens a que se
refere o artigo 29 deste Decreto e depositará os valores correspondentes à
Conta da Receita rcxtrecrdinárra da
União, no Banco do Brasil S. A.
Art. 51" Fica atribuida à Centrais
Elétricas . Brasileiras S. A. .
ELETROBRAS competência para. promover as medidas necessárias à execução do presente Decreto.
Art. 69 A Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS ajustará com a Companhia Estadual de
Energia Elétrica - CEEE o pagamento da índenizaçàa dos bens encampádos e a eventual indenização do pes~
soal de operação, Iicando os respectivos pagamentos sujeitos à prévia
aprovação do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica.
Art. 79 Correrão à conta dos recursos previstos na Lei n.v 5.655, de 20
de maio de 1971, as despesas previstas
no artigo 69 assim como aquelas referidas no Parágrafo único do artigo 39.
Art. 89 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiha. 30 de julho de 1973:
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

ATOS

DECRETO N.Q 72.547 JULHO DE 1973

DE

30

DE

Icetinca o Decreto n.Q 64.126, de 19
de fevereiro de 1969, que aprovou o
enquadramento do pessoal beneficiado pelo parágrafo único, do artigo 23, da Lei n.9 4.069, de 11 de
junho de 1962, do Ministério da
.Educaçao e Cultura, e dá outras
providências.
O
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Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição e
tendo em vista o aftlgü 56. da LeI
TI.9 3.780, de 12 de julho de 1960. e

o que consta dos Processos números
1.548, de 1971, e 1.805, de 1973. do

Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica alterado o Decreto número 64.126, de 19 de fevereiro de
1969, que aprovou o enquadramento
do pessoal beneficiado pelo parágrafo único' do artigo 23, da Lei número
4.,069, de 11 de junho de 196:,0 do Ministério da Educação e Cultura, para
o fim de exclui: quatro cargos de Assistente de Ensino Superior,
.
EC-503.17. com os respectivos ocupantes, Fredmarck Gonçalves Leão, Fernando José Costantí. Ulôerrco Mandolesí e José' Abel Royo dos Santas.
Parágrafo, único. As exclusões de
que trata este artigo vigoram, para.
todos os efeitos, a partir de 15 de
junho de 1962.
Art. 2.9 Em virtude da retáncaçãc
de que trata o artigo 1}? deste Decreto, fica sem efeito a redísbrtbuiçâc
de 4 (quatro) cargos de Professor Assistente, para a Escola Federal de Engenharia de rtajubá, ocupados pelos
servidores de que se trata concretizada através do Decreto n,c 71.801,
de !.l? de fevereiro de 1973.
Ai t. 3.9 Fica restabelecída a situação anterior- dos servidores a que se
retere :J at-tígo 1.9 c'este Decreto. no
emprego de Professor. com o salário
de Cr$ 1. 652.00 mensais, para um regime de 12 horas semanais de trabalho. da E-scola Federa! de Engenharia de rtajubé, sob o I egíme da
Consolidação das Leis Trabalhistas.

Art. 4.Q Este decreto entrará em
vigor na data da sua punnceçác

re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de ,\;1110 de 1973;
152.9 da mdepenoeoc;s e 855 da.
RepUblica.
EMII.JO G.

MEDICI

Jarbas G. Passarinho.

DECRETO

Nº

72.548 -

JULHO DE

DE

30

DE

1973

Concede au toneação para funcionar
como empreSa de energia elétrica à
Centrais Elétricas do Norte do Bra-

sil S. A. -

ELETRONORTE,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constrtuíçâo. e nos
termos do Decreto-lei nv 938, de 8 de
dezembro de 1938. tendo em vista o
artigo 61. do Decreto-lei n c 2.627, de
26 de setembro de 1940, de acordo com
o que consta no processo MME
.
704.790·73. decreta:
Art. 19 f: concedida à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. ELETRONORTE, com sede na cidade
de Brasiha, Distrito Federal autorização para funcionar como empresa
de energia elétrica, a qual fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2.9 O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposições em contrário.
Brasília. 30 de julho de 1973:
1529 da
Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior.

DECRETO N9 72.549
JULHO DE 19"73

DE

30

DE

Muda a sede do 5.9 Reçímento de Carroe de Combate e dá outras providéncias,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl. da Constituição, e
de conformidade com o disposto nos
artigos 12 e 46, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 19'6"7, decreta:
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Art. 19 Fica transferida a sede do
5Q Regimento de Carros de COmbate
(5.9 RCe) da Cidade de Santo .êngeio
(RS) para a Cidade de Rio Negro
(PR) .

Art. 29 O Ministro do Exército fica

autorizado a expedir os atos necessários à execução deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de de julho de 1973:
1529 da
Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando aeuei

DECRETO N.9 72.550 JULHO DE 1973

DE

30

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Ensino Preparatório e Assisten~
mal (DEPA).

o Presidente da República, usando
das ato íbuiçôes que lhe confere o item

lU, do artigo 81, da Constituição, e

de acordo com o artigo 46, do Decreto-lei n.c 200, de 25 de fevereiro de
1967. decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial, do Departamento de Ensino e Pesquisa do Ministério do Exército, que com este
baixa.
Art. 2.9 Este Decreto ent: ará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em centrárIO.

Brasilia,

152.9 da

30 de julho de 1973;
Independência e 85.0 da

República.
EMÍLIO G. Manrcr

Orlando Geisel

R"GULAMENTC DA DIRETORIA
DE ENSINO PREPARATóRIO
E ASSISTENCIAL ,R-15)

CAPíTULO I

Da Diretoria e suas finalidades
Art. 1.0
naratórto
órgão de
Ensino e

A Diretoria de Ensino Pre.,
e Assistencial (DEPA) é o
Apoio do Departamento de
Pesquisa (DE'?), incumbi-

do das atividades relativas ao ensino
preparatório para fOlTnação de cadetes do Exército e 8.0 ensino de 1.9 e
2.9 graus.
Art. 2,9 Para o cumprimento
de
suas finalidades, compete à DEPA:
1) supervisionar a administração,
a disciplina e o cumpr.mento das normas de comando e administrativas
emanadas das autorida-des competentes, nos estabelecimentos de ensino
subordinados;
2) orientar, coordenar e controlar
as atividades relativas ao ensino e à
instrução militar nos estabelecimentos
de ensino subordinados;
3) baixar normas ttcnjcas pertinentes às atividades de sua competência;
4) aprovar os programas, planes de
matéria e Planos Gerais de Ensino
dos estabelecimentos de ensino subordinados;
estudar e elaborar propostas de:
currículos para o ensino preparatório e de 1.9 e 2.9 graus;
t» instruções para os concursos de
admissão, seleção e matricula. nos estabelecímentos de ensino subordinados;
c)
fixação do número de vagas
para matricula nos estabelecimentos
de ensino subordínados;
d) fixação de datas de micro e termino de atividades escolares os estabelecimentos de ensino subordinados;
e) movimentação
do pessoal do
corpo docente dos estabelecimentos de
ensino subordinados;
1) contratação de professores para
Os estabelecimentos de ensino subordinados;
g) programação das necessidades
de recursos financeiros para execução
de suas atividades;
h) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das
normas em vigor .10 camnu de suas
atividades;
i) cooperação de Organizações Militares e entidades civis com os estabelecimentos de ensino subordinados;
i) realização de convênios e contratos com instituições nacionais, públicas ou
privadas, sobre assuntos
afetos a Diretoria;
5)

a)

promover:
estudos, análises e pesquisas,
tendo em vista o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades;
6)

a}
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b) contatos e íntercámoíos com Or~
ganízações congêneres, civía ou militares, para o aprrmoramento das atlvídades de sua competéncia;
7) participar de estudos doutrinários, normativos e .1~ politíca administrativa que forem determinados
pelo DE?;
8) tratar de assuntos de estatística referentes a suas atividades;
.9>. .colaborar. na esfera de suas atribuições, CGm o ensino supletivo.

CAPíTULO U
Da

organização Geral

Art. 3.Q A Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial compreende:
1) Direção;
2) Seções.
Art. 4.Q A Direção compreende:
'1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 5.° As Seções denominam-se:
1) 1.!!o Seção (S-1) Ensino Prepa.atório;
2) 2.!!o Seção (8-2) - Ensino de 1.\1
e'2.Q graus;
'3) S.ª' Seção (8-3) - Controle e
Estatístíca,

CAPíTULO UI
Das Atribniçües

Art. 6.9 O Diretor de Ensino Preparatório e Assistencial é o responsável perante o Chefe do DEp pelo
cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 7.9 Ao Diretor de Ensino Preparatórío e Assistencial compete:
1) dirigir as atividaccs da Diretoria;
2) praticar as atos administrativos
que lhe forem atríbutdos pela legislação em vigor;
S) propor ao Onefe do DIDP a expedição dos atos administrativas de
interesse da Diretoria que não sejam
de sua competência.
Art. 8.9 Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, info. mações. segurança; relações púoücas, material,
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serviços gerais e transportes de ínte.
resse da Diretoria, observadas as normas do DEP;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocole e arquivo;
3) o: ganizar e manter atualtzado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretoria .
.A1't. 9.\1 As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor 9.S soluções e elaborar os expedientes relativos aos processos que lhe forem presentes pelo
Diretor;
2) estudar e elaborar propostas ue:
a) planos,
programas, normas e
publicações técnicas;
z» aperfeiçoamento da Iegísraçâo e
das normas e procedimentos em 'ligor;
c) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
d) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos públicos f; prrvades. congêneres. para aprimoramento das
atividades afetas à Diretona;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos inerentes as atívídades de seu setor:
4)
divulgar, sistematicamente informações, dados e estudos relacionados com suas atividades.
Art. 10. A 1.ª' Seção (8-1) - Ensino Preparatório - compete tratar
dos assuntos relativos ac ensino orevaratório para formação de cadetes
do EXército.
Art. 11. A a.e Seção (S-2) - Ensino de 1.0 e 2.Q graus
compete
tratar dos assuntos relativos ao ensino de 1.Q e 2.9 graus.
Art. 12. A 3.l). Seção (S-3) - con.
trole e Estatística - compete:
1) ejaoo.ar, em cooroenaçâc com
as demais Seções, os planos de apllcaçâc dos recursos financeiros para
execução das attvtdades da Diretoria;
2) tratar dos assuntos relativos ao
pessoal docente, discente e da admínístraçâo dos órgãos subordinados à
Diretoria.
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DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de Pesqui-

sa de Recursos Minerais -

..•.....

C.P.R.M.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

rias e 120.000.000 (cento e vinte
milhões) de ações preferenctaís,
no valor de era 1,00 (hum cruzei1'0) cada uma.
Art. 20. As emissões de ações até
o Iímrte do capital autorizado serão
feitas sempre por deliberação prévia da Assembléia Geral.

81, item rrr da Constituição, e nos ter-

............................... , ...

mero 764, de ·15 de agosto de 1969, de-

§ 70 Os acionistas serão notificados através de editais pubncados por três vezes no Diário Oficial da União e em outro jornal de
grande circulação. O prazo para
exercício de direito de preferência
não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias. contados da data da primerra . publicação do edital .no órgão ofícial ,
§ 80 Do edital a que se refere o
§ 70 deste artigo, constarão, obrfgatorlamente o total das ações a Serem emitidas de cada classe, o va101' -de subscrição e da entrada, a
forma e o prazo de sua realiza-

mos do artigo 3°, do Decreto-lei nú-

creta:
Art. 10 Ficam aprovadas as alterações introduzidas no parágrafo 1.0 do
artigo 7°, no parágrafo único do artigo
11, nos artigos 15 e 20. caput, acresci-

dos os parágrafos 7°, 8° e 9° ao artigo
20, no artigo 56, e acrescido a este artigo um parágrafo único, dos Estatu-

tos da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais sociedade de economia mista com sede em Brasília e
constituída na forma do Decreto-lei
n'' 764 de 15 de agosto de 1969, conforme deliberação de sua Assembléia Geral Extraordlnáala realizada em 19 de
junho de 1973, os quais passarão a ter
a seguinte redação:
"Art. 70 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 10 Não se aplica à C. P. R. M.
o disposto nos artigos 31 e 32 do
Código de Mineração, ficando, outrossim, em seu favor ampliado de
10 (dez) vezes o número de autorizações de pesquisa para cada
substância mineral, bem como de
5 (cinco) vezes o número do limite máximo para a mesma classe,
de que trata o artigo 26 do mesmo Código de Mineração (Decreto.Ieí n.« 227, de 28 de fevereiro de
1967) .

Art. 11

.
Parágrafo único. A conversão
da forma das ações preferenciais
(§ 20 do art. 10) e os agrupamentos ou desdobramentos de ações e
tdtulos múltiplos serão feitos, a pedido do acionista, mediante o pagamento de uma taxa a ser fixada pelo Conselho de Administração, não podendo a mesma ser superior ao custo do serviço.

Art. 15. O capital social autorizado é de Cr$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de cruzeiros),
dividido em 180.000.000 (cento e
oitenta milhões) de ações ordiná-

'ção.

§ 90 Expirado o prazo de direito
de preferência, as ações serão livremente colocadas no mercado,
sendo facultada à Sociedade a
aquisição das próprias ações mediante aplicação de lucros acumulados ou do excesso de capital existente.
Art. 56. Fica estabelecido o
prazo máximo de 60 (sessenta)
dias para pagamento de dividendos aprovados em Assembléia Geral e distribuições de ações provenientes de aumento de capital.
contado da data da publicação da
respectiva ata.

Parágrafo único. Os dividendos.
não reclamados dentro de 5 (cinco) anos, a contar da data do
anúncio de seu pagamento prescreverão em favor da C.P.R.M .".
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicacão revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 30 de julho de 1973;_
da Independência e 850 da
República.
1520

EMÍLIO G. :MÉDICI

Antônio Dias Leite Jún,ior
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DECRETO N. o 72.552 -

DE 30 DE

JULHO DE 1973
Dispõe sobre as Políticas e Diretrizes
Gerais do Plano Diretor de Medwamentos e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição
e tendo em vista o artigo 20, do Decreto n'' 71.205, de 4 de outubro de
1972, decreta:
Art. 10 São Políticas e Diretrizes Gerais do Plano Diretor de Medicamentes as que visam integrar a ação do
Governo na coordenação e controle do
sistema nacional de produção, distribuição e comercialização farmacêutica, em apoio 810 Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
Art. 2° Compreende-se COmo Políticas Básicas do Plano Diretor de Medicamentos o conjunto de diretrizes e
normas integradas em um planejamento necessário ao desenvolvimento
do sistema farmacêutico nacional, como fonte complementar de saúde e
bem-estar social.
parágrafo único. São Políticas Básicas do Plano Diretor de Medicamentos:
l . Adoção de Medidas de Racionalização do Sistema Oficial de Protiuçõo
de Medicamentos, mediante:
a) dinamização do desenvolvimento
industrial pela realização de investimentos em modernização de equipamentos, complementação de obras, ca,
pacitaçâo intensiva de recursos humanos e melhoria dos processos de gestão
administrativa, necessários e adequados à transformação tecnológica e ao
crescimento da produção e produtividade do sistema;
b) dinamização das atividades reguladora e de coordenação da Central de
Medicamentos, visando à regionalização e especialização do sistema produtor oficial e ao desenvolvimento de
projetos de fusão, pela captação e aplicação de recursos derivados de lncen ~
tívos oficiais;
c) estabelecimento e oficialização da
Relação Nacional de Medicamentos
Essenélàis, orientada em função dos
problemas sanitários de maior vulto e
dos grupos populacionais mais vulne-

ráveis ou susceptíveis, consideradas
as diferenças de desenvolvimento regional;
d) uniformização de procedimentos
Iarmacotécnícos e de análise e controle de qualidade dirigidos em função de
melhor facilidade de aplicação eficácia terapêutica ou profilática e atendimento aos estratos
populacionais
vulnerá veís ,

°

lI. Adoção de Medidas de Racionalização do Sistema
jicial de con,
trote Técnico da Produção e Comercialização Fermacéuiice, mediante:
a) estabelecimento e
dmamzação
de sistema nacional integrado de vigilância rarmacológica pela realização
de investimentos em modernização de
equipamentos, capacitação de mão-deobra técnlco-cíentitlca e melhoria dos
processes de planejamento e gestão administrativa, necessários ao aprimoramenta tecnológico e exercicic eficiente
de suas atividades;
b) estabelecimento e oficialização de
padrões da análise e controle de qualidade de produtos industriais farmacêuticos, visando ao desempenho das
atividades de licenciamento e fiscalização;
c) estabelecimento de sistemática de
avaliação permanente da ação mutagêmea e da eficácia dos medicamentos
em função. de sua utilização terapêutica, profilática ou auxiliar;
d) definição de mecanismos especiais de controle da produção e comercialização de antibióticos hormônios e cortícosteróídes, visando à sua
adequada díspensação ao consumidor,
na escala do comércio varejista.

Il l ,

Aumento e Diversificação da
Oferta Oficial de éâeâiccmentou,
Mediante:

a) dinamização do suprimento de
agentes imunizantes e de controle das
doenças transmissíveis;
b) dinamização do suprimento de
medicamentos aos menores de 5 anos,
gestantes e puérperas e aos estratos
populacionais de renda familiar média mensal não excedente ao valor do
maior salário-mínimo vigente no
Pais;
c) manutenção de estoques de medicamentos de dificil aquisição, no
país, utilizados na terapêutica de do-
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enças de rara incidência, porém de
grande transcendência em saúde;
d)

desenvolvimento de estudos para

distribuição, pela Central de Medicamentos, de produtos farmacêuticos da
"Relação Nacional de Medicamentos

Essenciais". através de credenciamento do sistema varejista prtvado ;
e) estabelecimento do
consumo e
prescrição obrigatória dos medicamentos da "Relação Nacional de Medicamentos Essenciais" nas Instituições
oficiais de atendimento comunitário,
de administração direta ou indireta
e fundações, proibindo-se a aquisição de similares terapêutica;
j) participação de empresas industriais químico-farmacêuticas de capital exclusivamente brasileiro no
sistema de produção da Central de
Medicamentos, mediante credencía...
mento, baseado nos estudos de seu
potencial tecnológico-industrial, e de
seu custo de fabricação;
ç) participação das instituições federais de administração direta, indireta ou fundações no financiamento da distribuição de medicamentos
aos seus segurados e beneficiários;
h) dinamização de atividades de divulgação da "Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais", junto ás
classes profissionais de saúde e, do
sistema de distribuição, junto ao público em geral.

- estudos da toxidez, teratogênese e
eficácia medicamentosa;
~ o desenvolvimento de técnicas -tc
estudo do metabolismo de produtos
ramacêuticos:
- análise de viabilidade técnica e
econômica de processamento de drogas, em fase piloto;
- o desenvolvimento de tecnologia
de fabricação em escala. industrial.
d) realização de estudos para Implantação de sistemática que oortgue
a aplicação de percentual, calculado
sobre o faturamento das grandes empresas farmacêuticas,
na reausação
de pesquisa química e farmacológica,
no pais.
V. Adoção de Medidas de Apoio à
Capaci'ação eAperf,~içoa-mAn-t:0 de
Recursos Humanos, Mediante:
a) financiamento de estudos de pósgraduação em técnicas de síntese quimica e fermentação bioquímica,
b) financiamento de estudos de pósgraduação em metodologia de pesqursas farmacológicas e farmacoclíntcas ;
c) fínanciamento de estudos de extensão e pós-graduação em técnicas
de engenharia químico-farmacêutica;
d) financiamento de estudos de extensão em técnicas etc administração
da produção industrial.

IV. Adoção de Medidas de Apoio ao
Desenvolvimento da Pesquisa Científica e Tecnológica Aplicada,
Mediante:

VI. Adoção de Medidas de ApOio o:
Indústria Químico-Farmacêutzca
Genuinamente Brasileira, Mediante:

a) dinamização ~ sistema oficial de
pesquisa pela realização de investimentos em modernização de equipamentos e capacitação de mão-de-obra
téomco-cientifíca. necessários ao desenvolvimento tecnológico do pais e
à produtividade do sistema;
b) financiamento da melhoria.
e
desenvolvimento de processos de obtenção de substâncias de uso farmacológico, visando à dinamização do
conhecimento tecnológico e a sua aplicação;
c) financiamento de
pesquisas ôe
obtenção de novas substâncias de uso
terapêutico, profilático ou díagnósttco, que contemplem na sua realização:
- o descnv.nvímento da farmacologia molecular;

a) estabelecimento de controle governamental dos investimentos estrangeiros substitutivos do nacional;
b) definição de relação de medicamentos de elaboração tecnológica pouco refinada, visando identificar áreas
especiais de crescimento da pequena
e média empresa;
c) desenvolvimento de estudos visando à eliminação de práticas 011gopolístícas na oferta de matériasprimas, exercidas com base nos tnstrumentos oficiais disponíveis, de
proteção tributária;
d) estabelecimento de mecanismos
de preferenciabílidade na concessão
de créditos públicos e na execução das
políticas de incentivo à modernização
e desenvolvimento industrial;
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e) estabelecimento de mecanismo .de
apoio ao desenvolvimento de sistema
integrado - indústria química e de
transformação farmacêutica - a.sSO··
clando recursos públicos e privados,
visando:
_. ao aproveitamento industrial do
desenvolvimento de pesquisas de obtenção de matérias-primas e prlncípios ativos farmacológicos;
-- à substituição da importação de
matérias-primas para atendimento à
"Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais" ;
à transferência de tecnologia,
adequada ao desenvolvimento naCIOnal.
f)
aquisição de matérias-primas
químico-farmacêutleas necessárias à
elaboração de produtos da "Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais. "

VII. Adoção de Medidas Técnico-Administrativas e Institucíonsue de
Implementação do Plano Diretor de Medicamentos, Mediante:
a) ínstituiçâo de ó-gàn
-oleglado
normativo e de coordenação setorial;
b) racionalização jurídíco-orgamzacional da Central de Medicamentos
como órgão da Administração IndtTeta;
C) institucionalização
do planejamento para permitir a continuidade e
aprofundamento dos estudos setoriais
voltados a um esforça permanente de
avaliação e modernização;

d) desenvolvimento de estratégia de
integração setorial do Governo na
aplicação das políticas recomendadas.

Art. 30 Os órgãos de direção 10
Plano Diretor de Medicamentos, .,b·.
servada a respectiva área de competência, orientar-se- ão segundo as normas e diretrizes de acàc enumeradas
no artigo anterior.
Art. 40 Este Decreto entrará em vt'gor na data de sua publicação, sendo
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 30 de julho de 1973;
da Independência e a5° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
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DECRETO N° 72.553 -

DE

31

DE

JULHO DE 1973

Altera dispositivos do
Regulamento
da Diretoria de Documentação e
Histórico, aprovado pelo
Decreto
ns 67.555, de 12 de novembro de
1970, e dá outras -arootaéncias,

O Presidente da República, usando
da- atribuição que lhe confere o artigo
at, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 46, do Decreto-lei
n- 200, de 25 de fevereiro de 1967, e
o artigo 79, do Decreto n'' 60.521, de
31 de março de 1967, decreta:
Art, 1<> Os artigos 15, 20 e 27 do
Regulamento da Diretoria de Documentação e
Hístorrco,
aprovado
pelo Decreto n" 67.555, de 12 de noa vigorar
vembro de 1970, passam
com a seguinte redação:
"Art. 15. A Subdiretorla de
Histórico e Cerimonial tem a seguinte constituição geral:
1. Subdiretor;
2. Divisão de Histórico;
3. Divisão de Cerimonial;
4. Arquivo da Aeronáutica; e
5. Museu Aeroespacial.
Art. 20. O Museu Aeroespacial,
diretamente subordinado ao Subdiretor de Histórico e Cerimonial,
é o órgão que se destina a preservar o
passado
histórico da
Aeronáutica Brasileira, através da
exposição do seu acervo histórico.
Art. 27. Os Administradores da
Biblioteca Central da Aeronáutica,
do Arquivo da Aeronáutica e da
Imprensa da Aeronáutica são Oficiais da Aeronáutica, ou funcionários ci vis do Quadro de Pessoal Parte Permanente
do Míntsteria da Aeronáutica quando qualificados" .
Art 2° O Museu Aeroespacial, com
sede no Campo dos Afonsos, Estado da Guanabara, será dirigido per
um Administrador em comissão ou
contratado, na forma da legislação em
vigor.
Art. 3° Fica desatlvada. temporarramente, a Díretorta de Documentação
e Histórico.
Parágrafo único. O Ministro
da
Aeronáutica fica autorizado a .dístrlbuír os encargos atribuídos à Diretoria
de que trata este artigo entre os de-
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mais órgãos e organizações subordinados ao Comando Geral do Pessoal.

Art. 4° Fica criado o Núcleo do
Museu Aeroespacial, subordinado cii-

reta.mente ao
Comando Geral do
Pessoal.
Parágrafo único. Ao Núcleo compete prover, dentro do prazo fixado
pelo Ministro da Aeronáutica, 1,5 me-

didas indispensáveis para a ativação
do Museu Aeroespacial.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ressalvados os efeitos
do disposto no
artigo 30 , que retroagem a 22 de março de 1972.

Art. 6" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe M océao
DECRETO N° 72.554

DE

31

DE

JULHO DE 1973

Outorga concessâo

para

aproveita-

mento de energia
hidráulica para
uso exclusivo, no Estado de llIi'ws

Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos dos artigos 140, letra a, e 150. du
Código de Aguas, e tendo em vista
o que consta do Processo MME cumero 700.927-71, decreta:
Art. 1° :É:: outorgada à Companhia
Tecidos Santanense concessão para. o
aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um trecho do rio
São João, no local denominado Btttos, no município de Igaratinga, Estado de Minas Gerais, não conferindo
o presente título delegação de Poder
Público à concesstonáría..
Art. 2° O aproveitamento se cestína à produção de energia elétrica
para Uso exclusivo da concessionária,
que não poderá fazer cessão a terceíros mesmo a título gratuito.
Parágrafo único. Não se compreende na proibição deste artigo o Iorneetmente de energia aos associados da

concessionária e vilas
operárias de
seus empregados, quando construídas
em terreno de sua propriedade.
Art. 3° A concessionária fica cbrtgada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos .
Art. 4°.A presente concessão VIgorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 5° Fica a concessionária obrigada a requerer ao Governo Federal,
nos 6 (seis) últimos meses que antecederem o término do prazo de vigência da concessão, sua renovação, mediante as condições que vierem a ser
estabelecidas ou a com unícar, "flO mesmo prazo, sua desistência.
§ 10 No caso de desistência, fica a
critério do Poder Concedente exigir
que a concessionária reponha, por sua
conta, o curso d'água em seu prrmttive estado.
§ 2° Compete à concessionária provocar que o Estado de Minas Gerais,
titular do domínio das águas, se manifeste, nos 2 (dois) anos que antecedem o fim do prazo de vigência da
concessão, sobre o seu interesse ou não
pela reversão dos bens e instalações e
encaminhar, dentro do mesmo prazo,
este pronunciamento ao Poder C-oncedente.
Art , 6° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DECRETO N" 72.555
JULHO DE 1973

DE

31

DE

Acrescenta atineà ao artigo 29, do
Regulamento da
Superintetuiênciá
Nacional do Abastecimento ..... ,.
(SUNAB), aprovado pelo
Decreto
n" 51. 620, de 13 de dezembro de
1962.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item Hf, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica acrescentada ao artigo
29, do Regulamento da Superlnten-
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dêncía Nacional do Abastecimento
(SUNAB), aprovado pelo Decreto número 51. 620, de 13 de dezembro de
1962, a seguinte alínea:
"Art. 29.
. .............•...•.
1) nomear, contratar, admitir,
designar, exonerar, dispensar e
demitir servidores, bem como praticar os demais atos de administração de pessoal."
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data 'de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Moura Cavalcanti

DECRETO N.... 72.556
lJE :U
JULHO DE 1973

DE

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal do
Ministério da Justiça. e dá outra~
providências.

o Presidente da República. usanco
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ttt, da
Constttuíção,
tendo em vista o disposto no artigo
20, da Lei nl) 3.780, de 12 de 'lulho
de 1960, e O que consta do Processo
número 30.258-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, deereta:
Art. IQ. Fica alterado, na forma 00
Anexo I, que constitui parte
integrante deste Decreto, o Quadro de
Pessoal do Ministério da r-tattca de
que tratam os Decretos nss 51.629, de
19 de dezembro de 1962, 51.531, de 9
de agosto de 1962 e 65.627, de 24 de
outubro de 1969. alterados pelos de nva
58.242, de 20 de abril de 1966. ')9 415,
de 25 de outubro de 1966, 60.356 e
60.363, ambos de 10 de março Ie 1ge7,
61.493, de 9 de outubro de 1967. . .
63.569, de 7 de novembro de 1968,
64.012 e 64.037, de 21 e 29 de [aneíro,
de 1969, respectivamente, 64.550. de
20 de maio de 1969, 65.759, de 28 de
novembro de 1969, 65.854, de 11 de
dezembro de 1969, 67.492, de 5 de
novembro de 1970. 69.104 de 23 de
agosto de 1971, 70.282, de 14 de março
de 1972, 70.593, de 23 de maío -te 1972.
e Decreto-lei nv 1.126. de 2 de outubro
de 1970, para fundir com a Parte Permanente as Partes Especiais referentes ao pessoal amparado pelas Leis

255.,

EXECUTIVO

nQs 3.967, de 5 de outubro de 1961
e 4.069, de 11 de junho de J962. e'
corrigir .a proporcionalidade das respectivas séries de classes, de conformidade com o que dispõe .., ~.,·tigu 2ü
da Lei n\! 3.780, de U de julho de
1960. regulamentado pelo Decreto 1)Q
48.921, de 8 de setembro de 1960.
Art. 2.° Fica incluído na érte de
classes de Mestre, código A-18(J1, na
classe 13-A, um cargo omiti-d.o no enquadramentc aprovado pejo Decreto r.\'
51. 629, de 19 de dezemoro de 19ô2,
ocupado por Manoel Rodrigues da
Rosa, prevalecendo ')s efeitos a partir
de 1Q de julho de 1960.
Art. 39. A alteração de que trata
este Decreto não acarretará aumento
de despesa, ficando, para La 'U] suprimidos 30 (trinta) cargos -acos de
conformidade com o Anexo n.
Art. 4.° O provimento '105 -argcs
vagos constantes do Anexo 1 será
processado na forma da legislação em
vigor.
Art. 59. A situação dos cargos integrantes das Partes Permanente e jsspedais ora fundidas, segundo as Ta.
belas do Anexo 1, se reporta à data de
31 de dezembro de 1972, mantidos os
seus ocupantes à época.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrãno.
Brasília, 31 de .lulho de 1973'
152Q da Independência e e5Q aà
República.
EMíLro G. MEDICI
Alfredo Buzaid

o anexo mencionado no art. 1°
foi publicado no D. O. de 31-7-73
(Suplemento) .
DECRETO N° 72.557 JULHO DE 1973

DE

31

De

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosotía.. Ciências e Letras "Professora Nair Fortes Abu:Merhy", mantida pela
Furuiaciio
Educacional de Além Paraíba, com
sede na cidade de Além Pcrtuba,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, co
acordo com o artigo 47, da Lei uúme-
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to 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o que consta do Processo .... _.
GM/BSB, n- 004.199-73, do Minlstério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1" Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras
"Professora Narr
Fortes Abu-Merhy", com os cursos de
Estudos Sociais (Licenciatura de
curta duração), Letras, Matemática e
Pedagogia (Licenciatura plena), mantida pela Fundação Educacional de

Além Paraíba, com sede na cidade de
Além Paraíba, Estado de Minas Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, -evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1973;
152.0
da Independência e
85.(> da
República.
EMíLIO G.

EXECUTIVO

Art. 4.9 O Centro de mstruçào e
Adestramento de Submarinos E Mergulho terá SUa organização e atcvio ades regi rias pelo Regulament.o para.
os Centros de Adestramento da Marinha aprovado pelo Decr-eto numero 44.897, de 27 de novembro de 19f18.
Art 59 Este Decreto entra.cá em
vigor na data de sua publü·.':i{',q"l ficando revogados os Decretos
-iúmeros 52.738, 52.739 e 52.'14Q, toôcs de
23 de outubro de 1963, e demais disoosícôes em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1',173;
152.... da Independência e 85.9 da
RepÚblica.
EMÍLIO G. MÉdici
Adalberto de Barros Nunes

DECRETO

N. o

72.559
1973

DE

31

DE

JULHO DE

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.Q 72.558 JULHO

DE

DE

31

DE

1973

Cria o Centro de Instrução e Adesttamento de Submarinos e Mergulho,
extingue a ESCOla de SubrT/,Izr1nl>S e
dá outras providências.

o Prestdente da República, usando
das atribuições que lhe confere ~ artigo 81, item UI, da Constituição,
decreta:
Art. 1." E' cr-iado, dentro da u'strutura Orgânica do Mínistérto ua M8.rínha. o centro de Instrução f' Ad-estramento de Submarinos e Mergulho,
com sede na Ilha de Mocangué Grande, Estado do Rio de Janeiro,
Parágrafo único. O Centro oe lnst.rução e Adestramento .te Submaríuos
e Mergulho é subordinado 11 '~..,rt1;·H!""
do da Força de Submarinos I: -e.-ebe
supervisão funcional ia jtretoua -te
Ensino da Marinha. no que :'ie -e-erc
:à Instrução profissional especíahzaca
«ía Força de Submarinos.
Art. J.9 E' extinta a Escola de Submarinos, criada pelo Decreto número
52.740. de 23 de outubro d~' .l963.
Art. 39 O pessoal e acervo ';0 1!iS.coía de Submarinos 'são transfenuos
para o Centro de Instrução f. Adestramenta de Submarinos e Mergulhe.

Retifica ato de
redistríouição
de
cargo, com o reeiecnoo ocuoanie,
p6ra o Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constítuíção, e
tendo em vista o que consta do Pro;
cesso n -." 3.079-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil : .....
(DASP), decreta:
Art. 1." Fica retificado o Decreto
n.s 71.663, de 4 de janeiro de 1973,
publicado no Duirto Of2Cwl de 5 seguinte, na parte relativa à redistribuição, para o Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha, de um cargo de
Escriturário, codígo AF-202.10.B, com
a respectiva ocupante, Valqutrta Silva
do Espirito Santo, do Ministério das
Relações Exteriores, a fim de considerar o cargo redistrlbuídc como sendo
o de Oficial de Administração, código
AF-201.12. A.
Art. 2.0 Os efeitos deste Decreto re,

troagem a 5 de janeiro de 1973.

Art. 3.0 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de Julho de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Mário G2bson Barboza
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DECRETO

N.O

72.560

DE

'31

.)E

JULHO DE 1973
Confisca bens de propriedade das indústrias J. J. A bdalla S. A e dá
outras providências.

o

Presidente da República

no uso

das atrtbuícões que lhe -o-rferem o

artigo 8,° do Ato Institucional '1 c 5,
de 13 de dezembro de 1968. F' >tr+1gos
1.0 e 3.° do Ato Complementar f) ° 42,
de 27 de taneíro de 1969 e :,endn em
vista o que consta dos autos ta rnvestígação Sumária n." 434-69 ia "omissão Geral de Investigações, <j"' eta .
Art. L" São confiscados:: i corporados ao patrimônio da União nos termos dos artigos 1.0 e 3,° do p.t.(' Complementar n." 42. de 27 de taneiro da
1969. os seguintes bens de v-or-ne-tade das Indústrtaa J.J. Abd rlla ::;.A ..
com sede na Capital do Esta-s .. -íe São
Paulo:
I prédios e respectivos terrenos,
situados na rua 25 de Março "'-'mer)5
1057. 1061, 1063. 1067. 1077 a 081 '0tigos 287, 289, 291. 293, ~95 ~ )97 ~o;
quina da rua Anhanaabaú 71'
7~9,
na cidade de São Paulo ''''<lui-r1 -)05
conforme escritura lavrada em 19 de
outubro de 1944 no 13." 'I'abe" -r.a to ee
Notas de São Paulo. com -ranscrtcão
feita em 16 de ianeíro de 194~ .c- 5.°
Cartório do Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo sob
n." 20.415;
II - prédios e respectivos errenos
situados na rua Florêncio CP A breu
os. 404. 412. 418. 424 e 432. esquina da
rua Anhangabaú n." 693 na ... ifi>;de de
São Paulo, adquiridos -onfo-roe ",s('''\tura la 'Irada em 07 de marc- te 1 ~150
no 11.° Tabelionato de Notas e são
Paulo, com tra nscrtcão feita -"fi'" "lfI de
setembro de 1952 sob o n." 16 "02 fie
5.° Cartório de Registro de "móveis (la
Capital do Estado de São P·'l..U;"

Art. 2.° O valor do enrtqoectmento
ilícito praticado pela confts-a-ta será
determinado com base em ele-mentos
constantes da Investigação su.nana
número 434-69 da Comissão '1-e1'8.1 de
Investigações. devidamente -rtuaü-ados até o efetivo e completo ...e sa-etmen to do dano.
Parágrafo único. Se, na fase 'te =xe-

cução. se verificar que o valor

'IS

bens

excede a responsabilidade ia -onüs-cada, a diferença ser-lhe-á tevolvtda.

2&7

Ar-t. 3.° Este decreto entra em vigor
na data de SUa publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de ..973;
152.° da Independência a 85. 0 ce
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N.9 72.561 JULHO DE 1973

DE

31

DE

Confisca bem de propriedade da. Companhia Paulista de cenüoee .....
"~OPASE", e dá lJutras -crcanaén-:
elas

o Presidente da República no uso
das atribuições que lhe c./)n'rerem o
artigo 89 do Ato Instdtucíonal n c 5
de 13 de dezembro de 1968, e os ar~
tígns 1 9 e 3.9 do Ato Complementar
n.v 42 de 27 de janeiro de 1969 e
tendo em vista o que -onsta dos autos
da Investigação ôumárta n.v 434-69 da
Comissão Geral de Investigações, deereta:

Art. 10 E' confiscado e incorporado ao patrimônio da União, nos termos dos artigos t.e e 3. 9 do Ato Complementar n.v 42, de 27 de janeiro de
1969. o seguinte bem de propriedade
da Companhia Paulista de Celulose
"COPASE", COm sede na Camtal do
E'stad..., de São Paulo: 1 (um) terreno com área de 968.000m2 ou 40 alqueires, sem benfeitorias, todo coberto
de eucaliptos, no lugar denominado
"Gato Preto", na Fazenda Polvilho,
no Distrito de Santana de Parnaíba,
no quilômetro 36 mais 40 metros da.
Via Anhanguera, adquirido em 27 de
agosto de 1955. conforme escritura lavrada no 24.9 Tabelionato de Notas da.
Capital de São Paulo, com transcrição sob o 11 9 26.479, feita em 10 de
dezemoro 10 mesmo ano no 8.9 Cartório do Registro de
Imóveis daquela
Capital.
Art. 2 ÇI O valor do enrtqueclmento
Illícito praticado pela tonflscada será
determinado com base em elementos
constantes da Investigação Sumária
n.v 434 ss da Comissão Geral de Inveattcaoões. devidamente atualizados
até o efetivo e completo ressarci.nento
do dano.
Parágrafo único. Se, na fase
de
execução, se verificar que o valor dos
bens excede a
responsabílldade da
confíscada, a diferença ser-lhe-á devolvida.
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Art. 3.9 Este decreto entra em vigcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de hl73;
152.° da Independência e 85.0
da
República.
EMÍLIO G. IvIÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.O "72.562 - DE
JULHO DE 1973

31

DE

Confisca bens de propriedade da Estrada de Ferro Perus - Pirapora
S.A., e dá outras prooiâênctos,

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 8." do Ato Institucional n.s s,
de 13 de dezembro de 1968, €' artigos
1.0 e 3.° do Ato Complementar n.« 42,
de 27 de janeiro de 1969, e tendo em

vista o que consta dos autos da In-

vestigação Sumária n.v 434-69 da Comissão Geral de Investigações, de-

creta:
Art. 1.0 São confiscados e 'nccrporados ao patrimônio da União, nos
termos dos artigos 1.0 e 3.° do Ato
Complementar n.v 42, de 27 -te janeiro
de 1969, os seguintes bens de propriedade da Estrada de Ferro Perus Pirapora S.A. com sede na Capital
do Estado de São Paulo:
I - Um terreno no Distrito de Santana de Parnaíba, no lugar denominado Sítio Lavrlnhas, com área de
dois alqueires e meio, adquirido conforme escritura de 29 de outubro de
1945, lavrada em notas do Hi." Tabelionato de São Paulo, com transcrição feita em 29 de dezembro rte 1945,
sob o n." 7.718, no 8.° Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Esta{lo de São Paulo;
n - Uma parte Ideal de terras sem
benfeitorias, com dez alqueires, mais
ou menos, conforme escritura. de 1Q
de abril de 1943 lavrada em Notas
do Tabelião de Agua Fria - São
Paulo, com transcrição feita em 5 de
maio de 1943 sob o nc 4.439 no 89
Cartório de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo:
-- IH - Uma sorte de terras com treze alqueires, mais ou menos, contendo quatrc casas e outras benfeitortas,
no lugar denominado Sitio de Lavrfnha, no Distrito de Santana de Parnaíba - São Paulo, adquiridas con-

forme escritura de 1.0 de m'1TçO de
1945, lavrada em Notas do 16.° 'I'abeHonato de São Paulo com transcrição
feita em 22 de março de 1945 sob o
n.O 6.792 no 8.° Cartório de Registro
de Imóveis da Capital do Estado de
São Paulo.
Art. 2.<' O valor do enriquecimento
Ilícito praticado pela confiscada será
determinado com base em elementos
constante" da Investigação Bumárta
n.s 434-69 da Comissão Geral de Investigaçôes, devidamente atuullzados
até o efetivo e completo ressarcimento do dano.
Parágrafo único. Se, na fase de
execução, se verificar que o valor dos
bens excede a responsabilidade da
confiscada, a diferença ser-lhe-á devolvida.
Art. 3.° Este Decreto entra em VIgor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1973;
152.° da Independência e 85. da
República.
0

EMÍLIO G. MÉDICI

Aljredo Buzaid

DECRETO N° 72.563 AGOSTO DE 1973

DE

1

DE

Autoriza o junctonamento
da Faculdade de Fitasojia. Ciencuus e Letras "Dom Bosco", com OS cursos de
pedagogia e Letras. mantida pela
Associação Educacional "Dom Bosco", com sede na Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artago 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540 de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em vrsta o Parecer do Conselho Federal de
Educação n- 1.041-73, conforme CUllS~
ta dos Processos n-s 991-70-CFE e
229.540-72, do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o runatonamenta da Faculdade de Ffloscría,
Ciências e Letras "Dom Bosco", com
os cursos de Pedagogia (habihtaçoes:
Orientação Educacional, Administraçao Escolar, Magistério de Ensine
Normal e Magistério de Ensino Técm-
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co), e Letras (habilitações: Português-Literatura e Português-Ingtêsj ,
mantida pela Associação Educacional
"Dom Bosco", com sede na Cidade de
Resende, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, levogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de agosto de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G; MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

N"

72.564 DE 1973

DE

1

DE

AGOSTO

Retifica ato ae redistribuição de cargo, com o respectivo ocupante, para
o Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra. as
Secas.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere a arngo 81, item IIl, da Constituição, e tendo em vista o q ue consta do Processo
n« 3.229-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1" Fica retificado o Decrete
n- 72.211, de 11 de maio de 1973, publicado no Diário Ofic2al de 14 seguinte, na parte relativa à- redístrtbuiçao,
para o Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas, do Ministério do Interior. de
um cargo de Posta.lista código
.
CT-202.14.B, com o respectivo ocupante José de Paula Lima, do Quadro ne
Pessoal do extinto Departamento dos
Correios e Telégrafos, atual Empresa
Brasileira de Correios e 'I'elégraros, a
fim de considerar o cargo redistribuído
como sendo o de Postaüsta. código
CT-202.16-C, com a simultânea transformação em Oficial de Administração, código AF-201.16-C, e não corno
constou daquele ato.
Art. 2" Os efeitos deste Decreto
retroagem a 14 de maio de 1973.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 1 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Jose Costa Cavalcante
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DECRETO

N°

72.565 1973

DE

1

DE

AGOSTO DE

Redistribui cargo excedente e aproveita disponível no Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ~n, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, ~ 2", do Decreto-lei n- 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e no artigo 8°, do
Decreto n'' 65.871, de 15 de dezembro
de 1969, decreta:
Art. 10 Fica redístrtbuídc para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica, um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, com a respectiva ocupante Normacy Fedulo Sedes,
oriundo do Quadro de Pessoal tia antiga Comissão do Vale do São Francisco, atual Supermtendêncla do Vale
do São Francisco. mantido o regime
jurídico da servidora.
Art. 2° Fica aproveitada no cargo
de Arquivista, código EC-303.?-A, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáuttca, Yolanda Guimarães Malta, servidora em disponibilidade em igual
cargo do Quadro de Pessoal da antiga
Comissão do Vale do São Francisco,
atual Superintendência do Vale do
São Francisco, em vaga constante das
Tabelas aprovadas pelo Decreto número 68.600, de 7 de maio de 1971.
Art. 3° O disposto neste ato 11~
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou COntrária às normas administrati vus vigentes.
Art. 4" O órgão de pessoal da Superintendência do Vale do São l.i'rancisco remeterá ao do Ministério da
Aeronáutica, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data d&- vigênoía
deste Decreto, os assentamentos tuncionaís dos servidores
mencionados
nos artigos 1" e 2".
Art. 5° O ocupante do cargo ora
redistrfbuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Aeronáutica constane os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes da
redistribuição em apreço.
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Art. 6° Este Decreto entrará em
vtgo: na nata da sua publicaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasiha
1 de agosto de 1973;
152." da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Aranpe Macêdo

José Costa Cavalcanti
DECRETO N° 72.566 -

DE

1 0&

AGOSTO DE 1973

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro Onlco 'te Pessoal da
Universidade Feâerrü da
Bahia e dâ· outras prouíáénctas,

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o al'!ilgo 81. t-em TIl, da Consttttnçâo, e
tendo em vista o que consta dos Processos n-s 2.581-73 e 2.940-73, 'lo D~
partamento Administrativo
soar Civil (DASP), decreta:

do Pes-

Art. L'? Pica sem efeito o aproveitamento no cargo de Artífice de Manutenção. código A-3D5.6, do Quadro
"único de Pessoal da Universtdade n'edera! da Bahia. de Belarmino Moura,
em disponibilidade em igual cargo co
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas.
do Ministério do Interior. constante
do Decreto n'' 71.786. de 31 de tanetrc
de 1973. publicado no Diârio Oficial
de 1° de fevereiro subseqüente, visto
ter sido aposentado anteriormente à
data de vigêncíavdaquele ato
Art. 2° Fica, igualmente, retificado o Decreto n- 72.187, de 8 de mala
de 1973. oublícado no Diário oticuü de
9 seguinte. relativo à
anulação do
aproveitamento de José Salvador ela
Silva, Porteiro, código GL~~02 \1-A. e
cancelamento de sua disponibilidade,
para declarar que esse disponível navía sido aproveitado na Uníverstdaoe
Federal de Minas Gerais e não na
Universidade Federal da Bahia. conforme constou do citado Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrátto .
Brasíha, 1 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
José costa Cavalcanti

DECRETO N° 72.567 - DE 1 DE
AGOSTO DE 1973
outorga concessão à S.A. Rádio Jornal do Brasil, para estabelecer uma
estação de radiodifusão de soas (J
imagens (televisãO). na cidade de
Niterói, Estado do Rio de Jometro,

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, combinado com o arr.fgo 8°, item XV, letra "a", da Constltuíção. e tendo em vista o que consta
do Processo n- 4.406-73, do Ministério
das Comunicações, decreta:
Art. 1° Fica outorgada, à S.A. Rádio Jornal do Brasil, nos termos. do
artigo 2°, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, concessão cara
estabelecer uma estação de radtodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Niterói, Estado do Rio
de Janeiro. sem díertto de exclusívídade, utilizando o canal 9 (nove).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este são baixadas
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta> dias a contar da data ela
publicação no Diário Oficial da União,
sob pena de se tornar nulo, de pleno
direito, o ato da outorga.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasíha 1 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MtmCI

Hygino C. coreetn

DECRETO

NQ

72 .568 -

DE

2

DE

AGOSTO DE 1973

Autoriza o funcionamento da ícacuidade de Administração de E-mpresa, Facul/taâe de Ciências Juruiicas e Sociais, Faculdade de Educação Física e Instituto de Peícctcoia,
a Serem mantidos através de convênio celebrado entre a
Prefeitura
Municipal de João Pessoa e os Institutos Paraibanos de Eetncação irt: João Pessoa, Estado da Pa·
raiba.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere 0 artigo 81, item III da Constttuição de
acordo com o artigo 4-7, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
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1968, alterado pejo Decreto-lei ne 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processe número 238 123-73 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração de Empresa. Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade
de Educação Física e Institutc de PSIcologia, a serem mantidos através ele
convênio celebrado entre a Prefeitura
Muníctpal de João Pessoa e os Instatutos Paraibanos de Educação - lPE:,
com sede na cidade de João Pessoa,
Estado da Paraíba.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr árto .
Brasília, 2 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMILJO G. MÊDTCI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 72.569 -

DE 2 DE

AGOSTO DE ] 973

Concede reconhecimento ao curso de
Direito da Faculdade de Direito de
Santa Cruz do Sul. mantida pela
Associação Pró Ensino em santa
Cruz do Sul, com sede na cidade
de Santa Cruz do Sul, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, Hem UI da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1%9.
e tendo em vista o que consta dos
Proce.ssos n-s 263.615-71 e 211. 739_73
do Ministério da Educação e Cultura,
decret.a:
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Direito da Paculdade de Direito de Santa Cruz do
Sul mantida pela Associação Pro Ensino em Santa Cruz do Sul, com sede
na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul
Art. 2Q Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, »e..
vogadas as disposições em contrárlo .
Brasília, 2 de agosto de J 9n;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passurínho
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DECRETO NQ 72.570 -

fiE 2 DE

AGOSTO DE 1973

Autoriza o funcionamento da teaciúdade de Direito do Crato com sede
na Cidade do Creio, Estado do Ceará.
O Presidente da RepúblIca usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item trr, da Constituição, de
acordo com o artigo 47. ria Lei número 5.540, de 28 de novembro. de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo. . ..
GM/BSB nv OU3.473-73 do Mlnístérfo
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o Iuncicnamento da Faculdade de Direito do
Crato.. Autarquia de regime especial,
mantida pela Prefeitura Municipal do
Cratc, Estado do Ceará.
Art. 29 EstE. decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 2 de agosto ae W73;
152 9 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

---

N.9 72 571

DE 2 DE

AGOSTO DE 1973

Declara públicas, de uso fJomum, as
acuas dos cursos que especiticn .

o Presidente da República. usando
da atríbuíção que lhe confere o 201'. tigo 81, item IH, da Constituição, e
nos termos do artigo 5°, do Decretolei n Q 2.281, de 5 de junho de 1940.
de acordo com o processo DNAEE ...
701. 793173, e não tendo os editais de
classificação adiante referidos suscitado quaisquer contestações ou teclamações, decreta:
Art. 1'" Sâo declaradas públicas
de uso comum, do domtnio do Est.ado
de Mato Grosso, as águas dos cursos:
denominados:
a) "Sanfona/Córrego Ponte", "~ão
José" e "São José" respectivamente
nos seus trechos superior. médio e inferior e é tributário do Sucuriú pela
margem esquerda.
b) "São Marcos" em toda a sua extensão e é tributário do Manso ou das
Mortes pela margem dlret ta.
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c) "veado". "Veado/Salto" e "Sal-

to" respectivamente nos seus trechos

superior. médio e inferior e é tributário do 'I'aquari pela margem diret-

ta.
rt)

"Pírad" em toda a sua exten-

são e é tributário do Iguatemi pela

margem esquerda.
e)
"Santana" em toda a sua extensão e é tributário do Paraguaiaíuho - Paraguai pela margem direita.
tv "Retiro ou Iguaçu" em toda a
sua extensão e é tributário do Parai50 pela margem esquerda.
01 "Campo Alegre-Ouiteroi", "Qui-

terei' e "Quiteroj" respectivamente
nos seus trechos superior. médio e inferior e é tributário do Paraná pela
margem direita.
Os editais de classificação dos cursos foram publicados no Diárlo O/L
cíal: de 12-11-65, pág . 11.658, 5-7-68
pàg , 5.640, 2-8-68 pàg. 6.748 25-3-69
pág , 2.585. 26.6.69,
pág 5 ~3j ....
12-5-71 pág. 3.578 e 13-7-71 pág..• _
5.399, respectivamente.
Art. 29 São declaradas publicas de

uso comum, do domínio do Estado do
Maranhão, as águas dos cursos deno...
minados:
a)
"Buriti Novo/Corda", "Corda'·

e "Corda"
respectivamente n03
seus trechos superior, médio e mferíor e é tributário do Agua Boa./Meafim pela margem esquerda.
b) "Cachoeira" em toda a sua extensão e é tributário do Neves pela
margem esquerda.
Os editais
publicados no
12-11-65. pág.
Art. 3Q São

de classificação foram
Diário Oficial de

11.658-9.
declaradas públicas, de

uso comum, de domínio do Estado do

Rio Grande do Sul, as águas dos cur...
sos denominados:
a)
"Uruguai-Arroio Passo da Porteira", "Socorro" e "Socorro" respectivamente nos seus trechos superior,
médio e inferior e é tributário do Pelotas-Uruguai pela margem direita.
b)
«Herval" em toda a sua exten-

são e é trtbutàrlo do ClJT'.lÇU pela

margem esquerda.
c J "Curuçu" em toda a sua exten,
são e é tributário do Antas pela malgem esquerda.
•
d) "Taínhas" em toda a sua extensão e e tributário do Antas pela
margem esquerda.
e)
"Lagoa Três Irmãos" ou "Lagoa da Estância" e é tributária do
Jacuí.

EXECUTIVO

Os editais de classificação dos CUJ'soe foram publicados no Diário Oficial de

4_2_66, pàg . 1. 292,

16-4_70.

respectivamente.
Art. 4° São declaradas núbücas
ue uso comum, do domínio do Estado
da Bahia, as águas dos cursos uencminados:
a) "Agua Fria" em toda a sua extensão e é tributaria do Jtanhém ou
Alcobaça pela margem esquerda.
bl "Paiol-Antônio". "Antônio" e
"Antônio" respectivamente nos seus
trechos superior, médio e inferior e
é tributário do São Brumado pela
margem direita.
c)
"Constantino-Tábuas··Salitre".
"Salitre" e "Salitre" respectivamente
nos seus trechos superior, médio e rntenor e é tribu1 ária do São Francisco
pela margem esquerda.
d) "Açu"
em toda a sua extensão
e é tributário do Capivara Grande
pela margem direita.
e)
"Pateírãc" em toda a sua ex.tensão e é tributário do Mangerona
pela margem esquerda.
/) "Capivara" em toda a sua extensão e é tributário do Capivara
Grande pela margem direita.
g)
"Slncorá" em toda a sua e"teIJsão e é tributário do São .roão. Brumado-Contas pela margem esquerda,
Os editais de classificação dos cursos foram publicados no Dzdrzo O/I.
cuú, de 9_2_66, pág . 1.621. 14 2 66,
pag , 2.837 e 3-8-71 pág • 6.100,

pág . 1.806, 23-1-67 pág , 943, 7-4-67
pág. 4.114. 11-7-67 pág . 7.386, 1 9-67
pág . 9.110 e 5-1-68 pág. 202, respecti-

vamente.
Art.
5Q São declaradas públicas,
de uso comum. do domínio do Estado
de Santa Catarina, as águas dos cursos:
a)
','São Joâo do Campo-Benedito',' "Benedito" e "Benedito" respectivamente nos seus trechos superior,
médio e inferior e é trtbutàrfo do
Itajat-Assú pela margem esquerda.
b> "Espinilho", "Espinilho" e "Butiá" respectivamente nos ,,8US trechos
superior, médio e inferior e é -rtbutérío do 'I'aquaraçu pela margem dlreíta..
c) "Pedras' em toda a sua ext.ensão e é tributário do Marombas pela
margem direita.
Os editais de classificação dos CUlsoe foram publicados no Dl,ária Ofi~
ciul, de 9.12.66, pág . 1.621, 13 1:>.69.

ATOS

-pág . 6.914 e 19-11-71 pág. 9.419, res'pecttvamente..
Art. 69 São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado de
'Goiás, as águas dos cursos',
a)
"Mulumbu" em toda a sua extensão e é tributário do Couros pela
-margem direita.
b) "Ponte Alta" em toda a sua ex~
-tensâc e e tributário do Conceição
pela margem direita.

c)
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"Lageado-Grande" em toda a

sua extensão e é tributário do Padre
.Souza, Almas Tocantins pela margem
direita.
d)
"José Papo", "Castelo/Castelo
'Grande" e "Castelo Grande" respectivamente nos seus trechos superior,
médio e inferior, e é tributário do
Tocantins pela margem direita.
e)
"Píum" em toda a sua extensão e é tributário do Araguaia pela
margem direita.
j) "Bonito" em toda a sua extensão e é tributário do Oaíapô pela
margem esquerda.
g)
"Lontrtnhas",
"Lontras"
e
"Lontras" respectivamente nos seus
trechos superior, médio e inferior. á
tributário do Araguaia pela margem
dh eíta .
h)
"Sucuri", "Sucuri" e "Agua
Suja-Chupe"
respectivamente nos
seus trechos superior, médio e inferior, e é tributário do Tocantins vela
margem díreíta,
i) "São Félix" em toda a sua extensão e é tributário do Tocantins
pela margem direita.
j) "Bagagem" em toda a sua ex'tensão e é tributário do Tocantins
pela margem esquerda.
l) "Angtcus" em toda a sua extensâo e é tributário do Bagagem pela
margem esquerda.
m) "Cabeçudo" em toda a sua extensão e é tributário do Bagagem pela
margem esquerda.
n) "Pires" em toda a sua extensão e e tributário do Bagagem pela
margem esquerda.
O) "Retiro" em toda a sua extensão e é tributário do Bagagem pela
margem esquerda.
p) "Roça" em toda a sua extensão
e é t. íbutário do Bagagem pela margem esquerda.
Os editais de classifícaçâo dos cursas
foram publicados no incrio

oncoi

de

15.7.66, página 7.92l. 19

de julho de 1966 pág , 8.074. 25.7.66
pág . 8.350. 27.9.66 pág , 11.212, 5 de
setembro de 1967 pág. 9.182-3, 5 de
fevereiro de 1969 pág. 1.280 25 5.71
pàg , 3.954, 12.11.71 pág. 9.180, 19

de novembro de 1971 pág . 9.414 e 8
de dezembro de 1971 pág . 10.084.
Art. 7<;> São declaradas públicas, de
uso comum, do domínio do Estado do
Paraná às águas dos cursos denominados:
a) "Aterrado Alt-')-Pf,1,SSO do Leão",
"Passo do Leão" e "São Francisco"
respectivamente nos seus trechos su~
perlor , médio e inferior, e é tributário do Chopim pela margem esquerda.
b) "Pedras" em toda a sua exteusão e é tributário do Bananaa-Jordâo
pela margem direita.
c) "Ranchinho" em toda a sua extensão e é trlbutárío do Mourão pela
margem esquerda.
d) "Arroio Grande - Laranjmha
ou do Peixe", "Laranjinha ou do
Peixe" e "Laranjinha ou do Peixe"
respectivamente nos seus trecho" su,
períor, médio e inferior, e é tributário do Cinzas pela margem esquer-

da.
e) "Pinhal" em toda a sua extcnsão e é tributário do Cerne peja
margem dlreíta .
f) "Palmeirinha" em toda a sua,
extensão e é tributário do Capívart
pela margem direita.
g) "Facão Bonito
ou Pedrinho".
"Bonito ou Pedrinho" "Bonito ou Pedrinho", respectivamente nos
seus
trechos superior, médio e Inrertor, e
é tributário do Ivai pela margem esquerda.
h) "Socorre" em toda a sua extensão e é tributário do Pinhão pela
margem direita.
i) "Pinhão" em toda a sua exten.,
são e é tribu tái io do Pinhão pela
margem direita.
1) "São Jerônimo", "Pinhão" e
"Ptnnao" respectivamente nos seus
trechos superior, médio e Inferícr, e
é tributário do .rordâo pela margem
esquerda.
Os editais de classlflcaçao dos curses foram publicados no taasío
Oficial de 20.7.66, pág . 8.140 21) de
outubro de 1966 pág . 12.443, 25.9.67

pàg .

9.802, 9.10.67 pág ,

10.227, 11
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de dezembro de 1967 pág , 12.441, 14
de dezembro de 1967 pág , 12.596. '23:

de agosto de 1968 pág. 7.549 e 6.1.70
pág. 101 respectivamente.
Art. 8.9 São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio do Esta.do do Pará, as águas dos cursos:
a) "Tropas" em
todo o seu per..
curso ~ é tributário do Tapajós pela
margem direita.
b) "Mutum" -em todo o seu percurso e é tributário do Tapajós pela
margem direita.
c) "Pacu" em todo o seu percurso
e é tributário do Tapajós pela mar-

gem

direi ta.

"Prata" em toda a Sua extensão
e tributário do Tropas pela margem
esquerda,
d)
é

e)

"Cabí tutu" em toda a sua ex-

tensão e é tributário do Tapajós pela
n.argem direita.
t) "Igarapé Pindobal" em toda a
sua extensão e é tributário do Ta':'
pajos pela margem direita.
tn "Cada.Iri" em toda a sua exte.isâc e é tributário do Tapajós pela
margem direita.
OS editais de classificação dos cursos foram
publicados
no
uuiría
oticvu de 21.9.66, pago 10.964,12 de
dezembro de 1966 pág . 14.361,·15 de
dezembro de 1966 pág. 14.541 e 11
de julho de 1967 pág , 7.386, respectivamente.
Art. 9.° São declaradas públtcaa,
de uso comum, do domínio do Estado do Espírito Santo, as águas dos
Cursos denominados:
a) "Jacutinga Verde - Veado",
"Veado" e "Veado" respectivamente
nos seus trechos superior, médio e
ínfe: ter. e é tributário do ItabapoaDa pela margem esquerda.

O edital de classificação foi pubücadc no Diário Oficial de 21 de setembro de 1966 pág , 10.964.
Art. 10. São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio do Estado de Minas Gerais as aguae dOS
CUl'SOS denominados:
a) "Prata"
"Paracatu' e «Paracatu" respectivamente nos .c;PIl.- tre.
chos superior, médio e inferior e é
tributário do São F.ancisco pela
margem díreíta ,

b) "Pínduca Fetal - São Domingos", "Urucuia" e "Urucuía" res ..
pectívamente nos seus trechos superior, médio e inferior e é tributário.
do São Francisco pela margem esquerda.
c) "Ribeirão Machado 'Turvo
pequeno". "Turvo Pequeno" e "Turvo pequeno, respectivamente nos seus
trechos superior, médio e tnfertor eé tributário do Turvo Grande
Suaçui Grande pela margem esquer-

da.
d) "Pervedouro" em toda a sua
extensão e é tributário do Ribeirão.
do Jorge TUl vo - Glória pela.
margem esquerda.
e) "Samambaia"
em toda a sua.
extensão e é tributário do Divino pela
margem esquerda.
j) "Santa Cruz", "Santa Cruz" e
"Divino" respectivamente nos seus
trechos superior. médio e inre ter e é
tributário do Betume pela margem
esquerda.
g) "égua Suja" em toda a sua extensão e é tributário do Betim pela.
margem direita.
h) "Abóboras, Riachinho, Sã(J Sebastião", "Betím" e "Betim" respectivamente nos seus trechos superior,
médio e inferior, e é tributá ia doParaopeba pela margem direita.
i) "Posses",
"Posses" e "Santa
Helena" respectdvamen te nos seus.
trechos superior, médio e inferior, e G
tributário do Ingaí pela margem esquerda.
i) "SOberbo" em toda a sua extensão e é tríbutárío do ceeté pela margem direita.
l) "Mundéus" em toda a sua extensão e é tributário do Caeté pela margem direita.
m) "Ouro Fino" em toda a sua ex
tensão e é tributário do Caeté pela.
margem direita.
nj "Caeté", "Babará" e "Sabará":
respectivamente nos seus trechos :'u~
pertor. médio e inferior, e é tributário do Velhas pela margem dir-etsa .
O) "Extrema", "Extrema" e "SantoAntônio". respectivamente nos seus,
trechos superior médio e inferior e á·
tributário do Itacambirussu pela mar-,
gero esquerda.
pi "Achupé" em toda a sua extensão e é ta-íbu táno do Peixe pela margem direita.
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q) "Prata" em toda a sua extensão

e é tributário do velhas pela margem

direita.
r) "Estiva-Quebra Anzol", "Quebra
Anzol" e "Araguart" respectivamente
nos seus trechos superior, médio e ínrertor. e é tributário do Paranaíba pela.
margem esquerda.
Os editais de
classificação dos
cursos foram publicados nos Diários
Oficiais de 23-1-67 pág. 943, 7-7-67
pág. 7.263, 1 de setembro de 19$7 página 9.110, 21 de setembro de 1967 pâgína 9.717-8, 16 de junho de 19'88 página 4.847, 26-1-70 pág. 604, 27 de fevereiro de 1970 pág. 1.532, 25 de maio
1971. pág , 3.954, 3 de agosto de 1971,
pág . 6.100, 25 de
agosto de 1971,
pág.
6.850, e 5 de novembro de
1971 pág. 8.966, respectivamente.
Art. 11. São declaradas públicas,
de uso comum, do domínio do gstado
de São Paulo, as águas dos cursos denominados:
a) "Anhumas" em toda a sua extensão e é tributário do Mogi-Guaçu
pela margem esquerda.
b) "Abel", "Cachoeira" e "Cechocíra", respectivamente nos seus .rechos
superior, médio e inferior. ~ é srrbutário do Atibaia pela margem dtreita.
C) "Atibainha Atlbaia", "Atibaia" e "Atdbaía" respectívamcnte
nos seus trechos superior. médio e
Inferior, e é tributário do Plractr-aba
pela margem esquerda.
d) <, Agua Grande", TijUC() e
"Ttjuco" respectivamente nos seus
trechos superior, médio e inferior e
é tributário do Ribeira pela margem
esquerda.
e) "Ribeirão dos Perdões". "Jundíaí
- Mirim" e "Jundiaí-Mirim" t'especta vamente nos seus trechos ~un~·
rior, médio e inferior e é tributário
do Jundiaí pela margem direita.
Os editais de classificação dos cursos
foram publicados no DiáTlo Oficial
de 23-2-67 pág . 2.264, 25-5-71 pág.
3.954, 3-8-71

pago

6.101

e

5-11-71

pág , 8.966, respectivamente.

Art. 12. São declaradas públicas
de uso comum, do domínio do Estado
do Rio de Janeiro. as águas dos cursos
denominados:
aJ "São Pedro" em toda a sua extensão e é tributário do Lavrlnhas
pela margem direita.
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b) "Lavrfnhas" em toda. a sua extensão. e é ,tributário do Negro pela
margemilireita.
c) "Capivara" em toda a sua extensão e é trfbutártc do Iguaçu pela
margem esquerda.
d) "I'inguá" em toda a sua extensão e é tributário do Iguaçu pela margero esquerda.
ej "Canal" em toda ao sua extensão
e é tributário do Estrela pela ma rgem
direita.
/) "São Pedro" em toda a sua extensão e é tributário do Guandu pela
margem esquerda.
g) "Rio O'Ouro", "Rio dos P')ÇOs"
e "Canal dos poções" respectiv amente nos seus trechos superior, médio e
inferior e é tributário do Gua.ndu
pela margem esquerda.
h) "Santo Antônio" em toda a ...ua
extensão e é tributário do D'Ourc
pela margem esquerda.
i) "Cabuçu" em toda a sua extensão e é tributário do Ipiranga cela
margem direita.

j) "Ipíranga", "Ipíranga" e "Canal
Ipíranga" respectivamente nos ~t;"US

trechos superior, médio e mterror.
e é tributário do Guandu pera margem esquerda.
LJ "Eufrásla" em toda a sua extensão e é tributário do Vala do Brejo
pela margem esquerda.
m) "Valão do Jacaré" em toda a
sua extensão e é tríbutàrrc do Piloto pela margem esquerda;
n) "Vala do Brejo em toda a sua
extensão e é tributário do Piranema
pela margem esquerda;
o) "Valão da Louça" em roda a
sua extensão. e é tributário do VaIão dos Bois pela margem direita;
P) "Valão da Draga" em toda a
sua extensão e é tnbutano do Valão
dos Bois pela margem díreite.:
q) "Valã<> dos Bois". ·'Valão dos
Bois" e "Valâo dos Bois - Ltaguaí"
respectivamente nos seus trechos superior, médio e inferior (1 P. tributário do Itaguai pela margt-m esquerda;
T) "Mazombinha" em toda a sua
extensão e é tributário fio Mazomba
pela margem direita;
s) "Palmeiras" em vlda- a <'11a extensão e é tributário do Mal:rlUlbapela margem esquerda;
t) "Guarda Grande" em toda a
sua extensão e é tributário do Ma6
zomba pela margem asquerca:
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U) "santo Inácio" em toda a sua
extensão e é tributário do Mazom..
ba pela margem esquerda;
V) "Piloto ou Pilão". "Piloto" e
"Piloto" respectivamente nos seus
trechos superior, médio e Inferior e
é tributário do Guarda pela margem
direita;
X) "Mazomba", "Mazombn' e "2\/'[;.1.zomba"
"Cai Tudo" respectiva..
mente nos seus trechos superior. médio e inferior e é tributário do Guarda pela margem direita;
Y) "Mato Grosso" em toda a sua
extensão e é tributário do Saracuruna pela margem esquerda;
Z) "Boa Esperança" em toda a sua
extensão e é tributário do 'I'ínauá pela margem esquerda.
Os editais de classificação ti".') cursos foram publicados no Dídrtc Qji...

ctat, de 30-5-69, pág , 4.649 e 31 de
março de 1970, pág . 2.399.

Art. J3. São declaradas públicas
de uso comum do domtruo da União
as águas dos cursos denonunados:
1) "Ribeirão Agua Boa-Mearim",
"Meartm'
e "Mearim' respectivamente nos seus trechos superior, n.édio e inferior. no Estado do Ma.ranhâo e se lança no Oceano Atlântico.
2) "Oachoeírtnha' em toda a sue
extensão e é tributário do Paraguai
pela margem esquerda, nu Estado de
Mato Grosso.
3) "Jaburu". "Jenipapo" e "Prracutuca" respectivamente 1:05 seus
trechos superior, médio e inferior e
é tributário do Longá pela margem
direita, Estados do Ceará e PIaUl.
4) "Tamanduazínho" em toda a
sua extensão e é tributário do Ta..
manuá pela margem uírerte, no Estado do Paraná.
5) "Alto Braço", "AIA) Braço" e
"Tijucas" respectivamente 110S seus
trechos superior, médio e inferior, no
Estado de santa Catarina e se lança
no Oceano Atlântico.
6) "Mato Grande - Cartnhanha",
"Carínhanha" e "Cartnhanhu" .espectdvamente nos seus trechos superior, médio e inferior, nos Estados de
Minas Gerais e Bahia. e
tributário
do São Francisco pela margem esquerda.
7) "Cabeça de Boi - Pedras Verde Grande", "Verde Grande" e
"Verde Grande" reapectívamente nce
seus trechos superior, mécio e mfeê

rior, nos Estados de Minas Gerais 11:
Bahia e é tributário do São Prancísco pela margem direita.
8) "Cajuapara". "Gurupi" e "Gurupt" respectivamente nos seus trechos superior, médio e inferior, nos
Estados do Maranhão ~ Pará e se
lança no Oceano Atlãntaco.
9) "Taquara" em toda a Sua extensão nos Estados de Pernambuco a
Alagoas e é tributário do -Jacuípe pela margem esquerda.
10) "São Manuel - 'I'eies Pires",
"Tapajós" e "Tapajós" respectivamente nos seus trecnos superior, medio e inferior nos zstaoe de Mato
Grosso, Pará e Amazonas e deságua
no Amazonas pela margem direita.
11) "Críspím" em toda a sua extensão e é tributário 10 Alagado pela margem direita, no Distrito li'ederat.
12) "Antas-São Francisco"

"São
Francisco" e "São Francisca' respectivamente nos seus trechos superior, médio e inferior, no Estado do
Paraná e é tributário do Paraná pela margem esquerda.
13) "Várzea Grande - outtamou
Moxotó", "Moxotó' e "Moxoto"
respectivamente nos seus trechos !';uperior, médio e inferior e é tributário do São Francisco pela margem
esquerda. <Pernambuco).
14) "Margarida" em toda a SUa extensão, e é tributário 10 Piolho pela
margem esquerda. (Mato Grosso).
15) "Piolho" em toda a sua extensâo e é tributário do auapore pela
margem esquerda. (Mato Grosso).
16) "Galera" em toda a sua extensão e é tributário do Guaporé j'ela margem direita. .Mato Grossoj ,
17) "Antas" em toda a sua extensão e é tributário do Galera pela.
margem direita.
Os editais foram publicados nos
Diário Oficial, de 12-11-65 página
11.659, 9-'2-66, pág , 1.621, 20 de abrtl
de 1966, pág. 4.216,'25-7-66. página
8.350, 28-7-66, pág . 8.669, 30 de laneiro de 1967, pág . 1.2.92, 6 de março de 1967, pág . 2.735, 11-7-67, página 7.386, 19-9-67, pág . 9.616, 2 de
fevereiro de 1968, pág 1.134, 3 de
agosto de 1971, pag . 6.100. 23-1-67,
pág , 943, 5 de novembro de 1971, pagina 8,966 e 8-11-71, (las. 9.019 res-

pectivamente.
Art. 14. São declaradas públicas
de uso comum, do domínto do neta-
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do de Mato Grosso desde suas nascentes até SUa penetracãc na faixa
de 150 (Cento e cínquenta i quilômetros ao longo da fronteira onde passam a ser do domínio da União, as
águas dos cursos denominados
1) "Amolar-Alto Paraguai ou Paraguaízínho", "Paraguai" e "Paraguai" respectivamente aos seus tJ..echos superior, médio e inferior e é
tributário do Paraná pela margem
direita.
2) "Jauru" em toda a sUa cxteusão e é tributário do Paraguai pela
margem direita.
Os editais de classificação dos our-.
sos foram publicados no Diário Oiicuú, de 9.2.66, pág. 1.621, e 19 de
abril de 1966, pág . 4.152.
Art. 15. Sao decíaraoas públicas

de uso comum, do domtníc da União
desde as suas nascentes até a sua
saída da faixa de 150 .cento e cínquenta) quilômetros ao longo da
fronteira. onde passam a ser do do:r;wnio do Estado de Mato Grosso, as
águas do curso denommado:
1) "Amambai" em toda a sua eXtensão e é tributário 10 Paraná pela margem direita.
O edital foi publicado no DiQ,rw

Oticuu,

de 27-9-66, pág . 11.212-3.

Art. 16. São declaradas públicas de
uso comum, do domínio da União na
parte marttíma e do domtnt.. do Es-.
tado no restante do Seu curso, as
águas dos cursos denomínacos:
No Estado aa Guanaoaro:

"Nunes" em toda a sua extensão e se lança na Baia de Guanaba1)

ra.

O edital de classificação foi punncado no Diário oncuu, de 25-4~66.
pág . 4.339.
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No Estado do Maranhâo
1) "Trama!" em toda a sua extensão e se lança no Oceano Atlântico.
2) "Ribeirão Agua Boa Mearim", "Mearím' e "Mea.nm" respectivamente nos seus trechos superío-.
médio e inferior e deságUa na Bala
de São Marcos.
Os editais de classtrtcaçào foram
publicados no Diário Oficial, de 2de janeiro de 1967, pág. 49 e 21 de
agosto de 1968, pág . 9,253, respectlvamente.

No Estado do Espírito santo

1) "Itaúnas Grande - rtaunes
Braço Norte de Itaúnas", "Itaúnas"
e "Itaúnas" respectívamente nos
seus trechos superior, médio e interior e se lança no OCeaDQ Atlântico.
O edital de crasstücace-, foi publicado no Diário utíeuü (te :>-12-67,
pág , 12.215.
No Estado do Rio ae Janeiro

1) "Píranema", "Ptranema'
e
"Guarda-Itaquat" r e s pectívamente
nos seus trechos superior, médio e inferior e Se lança no Oceano Atlântico.
2) "Saracuruna", "Saracuruna" e
"Estrela" respectivamente .1OS seus
trechos superior, médio e inferior ese lança na Baia de Guanabara
Art. 17. Este Decreto en trará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições Pro contrária,
Brasília, 2 de agosto de 1973;
152º da Independência e 85º da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DE

AGOSTO

DE

1973

Declara de utiluiaâe publwa, vara tme de âesaanooruiçao em favor
Companhia Vale do Rio Doce, as áreas que menciona

da

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do Decreto-lei n- 3.365,
de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n.v 2.786, de 21 de maíc de ]956.
decreta:
Art. F Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapro,
príação em favor da Companhia Vale do Rio Doce, faixas de terras sí,
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tuadas nos mUnIClpIOS de Fundão, Ibiraçu, corattna, no Estado do Espí,
rito Santo. e nos municípios de Aímores, Itueta, Conselheiro Pena, I'urm.,
ritánga, Governador Valadares, Açucena, Mesquita, Coronel Fabriciano,
Antônio Dias, Nova Era e Itabíra, no Estado de Minas Gerais, necessárias à dupíícaçào e smahzaçâo de trechos da Estrada de Ferro Vitória
à Minas, compreendendo imóveis aíodtais, urbanos e rurais e domím., útil
de terrenos porventura foreiros, inclusive benfeitorias e construções neles
existentes perfazendo a área aproximada de 14.719.250m2, da qual
,iá
está excluída a faixa atualmente ocupada pela via férrea e de propneda,
de e posse da Companhia Vale do Rio Doce.
Art. 2." As áreas a que se refere este Decreto são envolvidas por poligonais, para. as Quais foi adotaóe a projeção UTM
(Universal I'ransverse Mercatorj e cujos vértices têm as seguintes coordenadas:

POLIGONAL
Vértice
15-1
15-3
15-5
16-1
16-3
16 5 .
16-6
16-4
16-2 = 15-6
15-4
15-2
15~1

I

AbsCISSa.

Ordenada

7.795.500
7.795.490

353.170
353.285
353.590

7.79tUS40

7.797.180
7.797_230
7.797.135
7.79'/.115

354.095

7.796.::nU
7.;95.415
7.795.46U
'I. 795.530

353.750
353.430
353.745
353.170

POLIGONAL

353.855
354.110
354.U40

II

Vértice

Abscissa

Ordenada

20-1
20-3
20-5
20-7
20-9
21-1
21-3
21-2
20-8
20·6
20·4
20-2
20-1

7.808.'/40
7.808.84U

357.360
357.190

7.809.645
7.810.015
7.810.510

3J6.630

7.811.655

7.812.150
7.812.145
7.810.510
7.809.680

37-1
37-3
37-2
37-1

356.295

356.385
356.550
356.760
357.230
357.400
357.360

7.809.110

7.808.815
7.808.740

POLIGONAL
Vértice

356.100
356.295
356.025

lI-A

Abscissa:

Ordenada

7.837.300
7.838.045
7.838.840
7.837.300

328.150
327.505
327.840
328.150
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POLIGONAL

VI

Vértice

Abscissa

Ordenada

70-1
70-3
70-5
70-7
70-9
70-1I
70-12
70-10
70-8
70-6
70-4
70-2
70-1

7.878.110
'1.87!3.170

241.495
241.335
240.940
240.490

7.87!:l.61O
'(.(1'11:50 695

7.878.545
7.878.635
7.878.680
7.878.67U
7.878.'155

7.878.66U
7.878.245
7.878.200
7.878.110
POLIGONAL

Vértice
78-1
78-3
78-5
79-3
79-5
79-7
79-9
79-11
80-1
80-3
8U-5
80-6
80-4
80-2
79·10
79-8
79-6
79-4
79-2
78-4
78-2
78-1

240.220

239.720
239.730
240.20U
240.490
240.990
241.375
241.520

= 79-1

241.495

VII

Abscissa:

Ordenada

7.897.495
7.897.865

226.745
226.415
226.225
225.875
225.500
224.780
224.410

7.898.230
7.898.630
7.l:l98.81U
7.898.845

7.899.005
7.898.U80
7.898.450
7.898.425

223.115

222.730
222.205

7.899.0l:l0

221. 500

7.899.150
7.899.000

221.5:25

222.275
222.690
223.160

7.89!J.OSO

7.898.950
7.899.080
7.898.890

= 78-6

224.340

225.45U
225.89U
226.310
. 226.505
226.810
226.745

7 .ase. 715

7.898.275
7.897.870
7.897.555
7.897.495
POLIGONAL

VIII

Vértice

Abscissa-

Ordenada

82-1
82-3
82-5
83-1
84-1
84-3
84-5
84-7
84-10
84-8
84-6
84-4
84-2

7.9U2.380
7.902.625
7.903.145

214.995
214.78U
214.485
213.840
213.405
213.595
213.925
213.960
214.060
213.035
213.865
213.580
213.535

7.9U5.210

7.9U7.050
7.907.341;
7.907.735
7.908.125
7.908.190
7.907.845
7.907.465
7.9U7.200
7.906.890

Aros
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7.905.060
7.903.195
7.902.730
7.902.450
7.902.280

83-2
82-6
82-4
82-2
82-1

POLIGONAL

Vértice

85-1
85-3
85-5
85-6
85-4

21~.950

214.550

214.810
215.065
214.995

IX

Abscissa

Ordenada

7.910.420

211.155
210.015
209.825
209.985

~l.!HO.

760

7.910.750
'1.910.835
'L !HU.!:l60
7. 9IU .455
'1.910.420

85-2

85-1

POLIGONAL

210.180

211.160
211.155
X

Vértice

Abscissa

Ordenada

89-1
89-3
89-5
89-7
89-9
89-11
89-13
90-3
90-5
90-7
90-9
90-10
90-8
90-6
90-4
90-2
89-12
89-10
89-8
89-6
89-4
89-2
89-1

'f.!H1.815

2UO.265
198.910
198.325
198.255

7.911.935
7 .9I::! .245

7.912.475

= 90-1

'/ . 91;J. 275

191:1.485

7.1)1::1.505
'I. 91~.535

198.220
198.020
197.510
197.055
198.695

'1.913.530
'1.914.265
'1.914.500

'1.!H4.650
7.914.710
7.!:l14.535
7.914.350

= 89-14

7.913.860
'1.913.630
7.913.620
. 7.913.295
rl.912.575

94-1
94-3
94-4
94-2
94-1

198,475

198.835
200.000
200.265
200.265

'1.912.230

7.911.915
7.911.915
7.911.815
POLIGONAL

Vértice

196.150

196.165
196.820
197.070
197.540
197.940
198.495
198.635

XI

Abscissa-

Ordenada

7.908.990
7.908.150
7.908.145
7.909.120
7.908.990

187.400
186.580
186.455
187.225
187.400

A.'I:os

lO

Vértice

101-1
101-3
101-5
101-7
101-9
101-11
101-13
101-14
101-12
101-10
101-8
101-6
101-4
101-2
101-1

n:q F ODER-

or, 1

G
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N A L

XlI

Abscissa

Ordenada

7.892.190
7.892.005
7.891. 725
7.891.575
7.891.395
7.890.995
7.890.520
7.890.570
7.890.940
7.891.355
7.891.630
7.891. 835
7.892.130
7.892.210
7.892.190

169.840
169.765
169.350
169.225
169.165

POLIGONAL

169.Hlti

169.050
168.915
169.100
169.060
169.145
169.340
169.765
169.800
169.840
XIlI

Vértice

AbScis59J

Ordenada

116-1
116-3
116-5
116-7
116-9
116-11
116-13
116-15
116-17
116-14
116-12
116-10
116-8
116-6
116-4
116-2
116-1

'1.859.560

144.920
144.645
144.025
143.715
142.985
142.645
142.375
142.100
141.265
141.220
141. 775
142.575
143.825
144.040
144.565
144.935
144.920

7.859.630
7.859.500
7.859.630
'1.859.415
7.859.445
7.859.415
7.859.435
7.859.275
7.859.440
7.859.500
7.859.535

7.859.725
ri. l:I59. 610

7.859.745
7.859.640

7.859.560
POLIGONAL

Vértice

128-1
128-3
128-5
128-7
128-9
129-1
129-3
129-5
129.-7
129-9
130-1
130-3 "" 1,29-11
130-2 = 129-12
129-10

XIV

Abscissa

Ordenada

7.838.085
7.837.795
7.837.885
7.838.585
7.838.875
7.838.575
7.838.200
7.838.225
7.838.985
7.839.145

752.610
751.870
751.370
750.785
750.270
749.635
749.125
748.695
748.510
747.775
746.170
747.240
747.250

'1.839.325

7.839.480
7.839.605
7.839.150

~'48.3'lb

ATOS
129-~

'

EXECtrTIVO

12~-12

748.650
'14~.305,

749.235

7.339.060

-/49.\:100.

7,.~~9.245
7.~3~.~90

750.290
751.240
751.635
751.725,
'151.860

7.~3~.965

7.~3~.595
'I .~3~.420
7.~33.1~5

.

128-1

~52.125

7.~38.0~5

POLIGONAL

Vértice

752.610

XV

Abscissa

137-1
137-3
137-5
137-7
137-9
137-6
137-4
137-2
137-1

Ordenada

7.e::n.340

730.U15

".~27.17U

729.9~5

729 .ne
729.320
729,U70
'129.U25
729.555
729,795
73U.U15

'1.B27.UUO
'I.l:i26.880
".~26.910

7.827.U50
"I.S27.145

7.827.360
'1.827.340

POLIGONAL

,XVI

Vértice

Abscissa

Ordenada

138-1
138-3
138-.
138 8
138-6
138-4

7.826.335
7.'.326.490
7.826.29.
7,826.425

725.20.

7.~26.640
7.~26.555

13~-2

7.826.335

POLIGONAL
Abscissa

Vértice
142-1
142-3
142-.
142-7
142-9
143-3
143-.
143-7
143-9
143-11
143-13
143-1.
144-1
144-3
144-:)
144-7
144-9

724.~9.

724.58.
724,49.
724.76>
725,2••
725.42.
72s ,20.

7.826.720

138-1

7,~22.6.0

143-1

7.822.43.
7,821.98.
7,821.645
7.821.225
7.820.910
7.820.58.
7 .~19,800
7,819.400
'1.81~.925

7.818.695
7.813.600
7.317.32.
7.317.39.
7.316 650
7.816.485
7.316.710

";'

~"'

7.~3~.425

12~-10
128-~

12~-2

PODER

7.~3~.920
'1.~33.575

129-6
129-4
129-2

12~-6
12~-4

DO

XVII

Ordenada
'11s. 985
715.650
71s. 360
71e. 240
714.851;
714.91.
715.07.
714.9»
71s. UO.
714,920
714.62.
714.03.
712.905
712.5UO
712,130
711.585
711.320

~T4
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145-1
145-3
145-5
145-'1
145-9
145-11
146-1
146-3
146-5
146-7
146-9
.146-11
146-13
147-1
147-3
147-5
147-7
147-9 = 148-1
148-3
148-5
148-7
148-9
148-11
148-12
148-10
148-8
148-6
148-4
148-2 = 147-12
147-10
147-8
147-6
147-4
147-2
146-14
146-12
146-10
146-8
146-6
146-4
146-2
145-10
145-8
145-6
145-4
145-2
144-8
144-6
144-4
144-2
143-14
143-12
143-10
143-8
143-6
143-4
143-2 = 142-10
142-8
142-6
142-4
142-2
142-1

7.817.650
7.817.675
7.817.440
7.816.945
7.816.950
7.817.200
7.817.380
7.817.505
7.817.050
7.816.645
7.816.020
7.815.720
7.815.830
7.816.460
7.816.670
7.817.660
'1. 818.090
7.818.440
7.818.890
7.818.955
7.819.935
7.820.425
7.820.440
7.820.645
7.820.605
7.819.990
7 819.225
7.819.070
7.818.650
7.817.755
7.817.615
7.817.635
7.816.955
7.816.560
7.815.910
t, 815.925
7.816.860
7.817.!80
'1.817.535
7.817.685
7.817.660
7.817.095
7.817.085
7.817.560
7.817.950
7.817.840
7.1316.745

7.816.780
'1.817.465
7 818.155
7.818.820
7.818.940
7.819.390
'/.819.755
".820.565
'1.821.040

'1.821.320
7.821. 725
7.822.000
7.822.570
7.822.765
7.822.650

711.030
710.540
710.110
709.630
709.000
708.810
708.790
708.580
707.895
707.715
707.745
707.365
706.935
706.500
706.250
705.970
705.570
705.315
705.115
704.830
704.050
703.955
703.355
703.335
703.955
704.225
704.910
705.405
705.555
706.240
706.640
706.700
706.300
706.730
707.160
707.500
707.700
707.875
708.310
708.635
708.820
709.080
709.455
710.030
710.675
711.095
711.580
711.985
712.310
712.860
713.975
714.760
714.885
714.735
714.870
714.610
714.700
715.110
715.170
715.550
715.875
715.985

Aros
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XVIll

Vértice

Abscissa;

Ordenada

150-1
150-3
150-5
151-1
151-3
151-5
151-8
151-6
151-4
151-2
150-4
150-2
150-1

7.822.340
7.821.930
7.821.930
7.822.215
7.822.5&)
7.822.670
7.822.805
7.822.560
7.822.590
7.822.260
7.822.300
7.822.620
7.822.240

699.425
699.065
698.595
697.620
697.170
697.380
697.340
697.715
698.170
698.505
699.020
699.350
699.425

= 150-6

POLIGONAL

Vértice

153-1
153-3
153-5
153-7
153-9
159-3
159-5
160-1
160-3
160-5
160-7
156-1
156-3
156-5
156-7
156-9
156-11
157-1
157-.
157-5
157-7
157-9
157-11
157-13
157-12
157-10
157-8
157-6
157-4
157-2
156-10
156-8
156-6
156-4
156-2
160-12
160-10
160-8

= 159-1

XIX

Abscissa

Ordenada

7.826.040
7.825.825
7.826.555
7.826.629
7.826.265
7.827.125
7.826.630
7.827.570
7.828.065
7.827.980
7.828.240
7 827.760
7.827.700
7.827.440
7.827.590
7.827.430
7 828.410
7.828.870
7.829.3·25
7.829.850
7.829.975
7.829.960
7.830.615
7.830.715
7.830.545
7.830.305
7.829.825
7.829.825
7.829.390

692.925
692.355
692.045
691.820
691.225
690.275
689.380
687.895
687.850
687.160
686.755
685.970
685.265
684.890
684.265
684.370
684.790
684.395
684.695
684.675
684.995
685.140
685.525
685.750
635.825
685.470
685.360
884.925
685.060
684.875
685.335
685.125
685.270
685.555
685.845
686.385
686.935
687.180

7.829.145

7.829.010
7.828.290
7.828.240
7.827.945

7.828.020
7.828.565
7.828.500
7.828.330

Art. 3° Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei ns 3.365, de 21 de
junho de 1941, alterado pela Lei n" 2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação a que se ,..refere este _Decreto é declarada de caráter urgente, devendo a Companhia Vale do Rio Doce promovê-la em seu nome e com
seus próprios recursos.
Art. 4<:' Fica a Companhia Vale do Rio Doce autorizada a ocupar
imediata e temporariamente terrenos vizinhos à Estrada de Ferro Vitória
a Minas, abrangi dós por este Decreto, considerados necessaríos" a estudos
dos projetos e à realização das obras de duplicação e sinalização da ferrovia, referidos no artigo 1°.
Art. 5<;' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 2 de agosto de 1973;
República.

152.° da

Independência e 85.0

da.

EMíLIO G. MÉDICI
Antõnic Dias Leite Júnior

DEORETO N.Ç 72.573 AGOSTO DE 1973

DE 2 DE

Promulga o Protocolo relativo às Negociações Comerciais entre PaW>5
em Desenvolvimento (GATT).

o

Presidente da República,

Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n.v 42, de 30 de junho
de 1972, o Protocolo relativo às Negociações Comerciais entre Países em
Desenvolvimento, realizadas em Genebra, no âmbito do Acordo Geral
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
(GATr) , 110 período de dezembro de
1970

a agosto de 1971;

Havendo a Delegação do Brasil em
Genebra comunicado a aprovação do
reterído Protocolo ao Sccrctanado do

GATT, através da nota n.v 21, de 21

de julho de 1972;
E havendo o referido Protocolo, nos
termos de seu parágrafo 20, entrado
em vigor, para o Brasil, a 11 de fevereiro de 1973;
Decreta que o
Protocolo, apenso
por cópia ao presente Decreto, seja.
executado e cumprido tão Inteiramen,
te como nele se contém.
Brasília, 2 de agosto de 1973;
152.Q da Independência e 85.Q
da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

o protocolo mencionado no presente decreto foi publícado no D. o.
de 3 de agosto de 1973..
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2

DE AGOSTO DE

1973

Inepóe sobre a ctussíttcacõn e' a trcnetormação de cargos, junções e encaraos
de acomete, para as Categorias Direção Superior e AssessoramentO
Superior, do cnuutro t-ermanente do Ministério do Trabalho e Previ"
dência Social.

O Presidente la República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III da Ccnatituíção. tendo em vista o disposto, no artigo 1?l:.
itens 1, II e IIl, do Decreto-lei r. ° 200, de 25 de fevereiro de 1967; no
artigo 9." da Lei n.» 5.843, de 6 de dezembro de 1972; no artigo 7.° da
Lei n.s 5.645, de 1'l de dezembro de 1970, e o que consta do Processo
DASp··2.573-73, decreta:
Art. 1.0 São classificados c transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em cormssâo integrantes das Categorias Direção Superior, DAS-IOI,
s Assessoramento Superior, DAS-102, do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do Quadro Permanente do Ministério do Trabalho e Previdência
social, os cargos. funções e encargos de gabinete constantes do mesmo Anexo.
Art. 2.° Ficam Incluídos no Decreto n.e 71.235, de 10 de outubro de 1972,
e no seu Anexo, no nível 1. os d:'rigentes das Unidades de prlmeíra linha
da Secretaria-Geral rio Miníatéríc do Trabalho e Previdência Social.
Art. 3.0 A transformação cir" funções gratificadas e encargos de gabinete nos cargos em comissão ce que trata este decreto somente se eíet.varâ
com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até então. o
preenchimento de tais funções e encargos, constantes da situação anterícr
do Anexo I.
Art. 4.° O provimento dD3 cargos compreendidos no Anexo I e C1a
competência exclusiva do Presidente da República, na forma dos artigos .5.?
e 11 do Decreto n.v 71.235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 5.0 As despesas 'íeoorrentes da aplicação deste decreto scrad
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Ministério do 'I'rabalho
e Previdência Social.
Art. 6." Este decreto entrara em vigor na data de 'sua pubücação,
revogadas as disposições eru contr árro,
Brasília, 2 de agosto de 19-13, 152° da Independência e 85Q da República,
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 3 de agosto
de 1973.
D~CRETO

N° 72.575. DE 3 DE

I\GJSTO

DE 1973

DiSpo€:- sobre o Quadro de Pessoal do. Escola Técnica Federal de Sergipe, e dá.

outros uroouiéncias,
J Presmente da Repúbhca usando da atribuição que lhe confere o artigo
':H. item lU da Consttturção, etende em vista o disposto no artigo 28 da Lei
n" ~.;',-Ú·. o.. 16 de tevereiro ce 1959_ e no artigo 20 da Lei n" 3.780, de 12 de ju~
lho de 1960, e o que consta do Processo n.s 4.855-72, do Departamento Administrativo 00 Pessoal Otvil. decreta:
At t . I.'' B'lC8, transformada, na forma das tabelas numéricas anexas, em
Parte Suplementar, a atual Parte Especial do Quadro de Pessoal da Escola
Técnica Federal de Sergipe, constante do Decreto n.v 65.613, de 23 de outuoro de .196\:1, tende em vista o disposto no artigo 28 da Lei n" 3.552, de 16 de
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fevereiro de 1959, e aplicada aos respectivos cargos, a proporcionalidade
prevista no art. 20 da Lei n." 3.780, de 12 de Julho de 1960.
Art, ~o A execução das mecnuas contidas no artigo anterior não acarreta
aumento de despesa, impcrtandô, ainda na supressão de 13 (treze) cargos

.atuaímente vagos.

.

,

Art.. ~o Os cargos consignados nas tabelas numéricas, a que se refere o
art , 1°, continuam providos pelos seus atuais oeupantes .
Art. 4° Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrârto .
Brastna. ::l

~U'

agcsto

de

1973;

152.° da

Independência

e

85.-' da

aecuboca.
EM!LIO G. MEDICI

Jarbas C;. Passormno

05 anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D. O. de 6
de agosto de 1973.
DECRETO

N.O

AGOSTO

72.576. DE 7
1973

DE

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Direito de São Carlos, mantida
pelo Instituto Paulista de Ensino
Superior Unificado, com sede na
cidade de São Carlos. Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o <'.1'tigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lel número ;).540. de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n.e 842
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 1.043-73 conforme
'Consta dos Processos n.v 2.669-73-CFE:
'6 n.v 216.779-72 do Ministério da Edu'Cação e Cultura, decreta:
Art.

1." E'

concedido reconhect-

mente à Faculdade de Direito de São

Carlos, com o curso de Direito, mantida pelo Instituto Paulista de Ensino Superior Unificado, com Rede na.
cidade de São Carlos, Estado de São
Paulo.
Art. 2." Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N~

72.577 1973

DE

'1

Dl::

AGOSTO DE

Confisca bem imóvel de nrooríenaae
do Lanifício Paulista S.A. e dá
outras providências.

o Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 8", do Ato Institucional n" 5. de
13 de dezembro de 1968, e os artigos
1° e 3" do Ato Complementar n' 42,
de 27 de janeiro de 1969, e tende em
vista o que consta dos autos da Investigação Sumária n" 434-69, da Oormssão Geral de Investigações, decreta:
Art. 1" f: confíscadc e incorporado
ao patrimônio da União, nos termos
dos artigos l° e 3", do Ato Complementar n'' 42. de 27 de janeiro ue 1969,
propriedade do
o seguinte bem de
Lanifício Paulista S.A., com sede na
Capital do Estado de São Paulo:
1 (umj prédio e respectivo terreno à
rua Dr , veíga Filho n'' 247, ant.iao 27,
na cidade de São Paulo, adquirido em
11 de abril de 1944, conforme eSCT)tura lavrada no 13" Tabelião de Notas
da Capital de São Paulo, com transcrição sob o n" 21 770, feita em , 7 de
abril de 1944 no 2" Cartório de Registro de Imóveis da Capital do Estado
de São Paulo.
Art. 2" O valor do enrlquectmento
tlíclto praticado pelo confiscado será
determinado com base em elementos
constantes da Investigação Bumárra
n" 434-69, da Comissão Geral de In-
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vestigações, 'devidamente atualtzados
até o efetivo e completo ressarcimento do dano.
Parágrafo único. Se, na ras.'e ue
execução, se verificar que o valor do
bem excede a
responsabilidade do
confiscado, a diferença ser-lhe-á devolvida.
Art. 3° Este Decreto entra em vrgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,
152.° da

República.

7 de agosto de 1973;
Independência e 85.° da

EMÍLIO G. Mí:DICI

Alfredo Buzaid

determinado com case em elementos
constantes da Investigação Sumária
n'' 434-69, da Comissão Geral de Investígaçõea, devidamente atualizados
até o efetivo e completo réssarcimento
do dano.
Parágrafo único. Se, na
fase na
execução, se verificar que o valer do
bem excede a responsabilidade. na
confiscada. a diferença ser-lhe-à aevolvida.
Art. 3° Este Decreto entra em VJgol' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MtoICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N° 72.578
AGOSTO DE

DE

7

DE

1973

Confisca bem imóvel de propriedade
da Fâbrica de Papel Carioca S.A. e
dâ outras snooiaénotoe,

o Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 8°, do Ato Institucional n° 5,
de 13 de dezembro de 1968. e artigos
1° e 3°. do Ato Complementar n'' 42,
de 27 de janeiro de 1969, e tendo em
vista o que consta dos autos da Investigação Sumária n- 434-69, da
Comissão Geral de Investigações. decreta:
Art. 1° ~ confiscado e Incorporano
~o patrimônio da União, nos termos
dos artigos 1° e 3°. do Ato Complementar nv 42, de 27 de janeiro de 1969.
o seguinte bem de
propriedade da
Fábrica de Papel Carloca S.A .. com
sede na Capital do Estado de São
Paulo: 1 (um) terreno, com 1.000 ma,
adquirido em 3 de abril de 1952. conforme escrttura lavrada no 13° 'I'abelíão de Notas da Capital
de São
Paulo, constituído pelos lotes 27 e 28
da quadra 63. situada na rua Jtapura.
zntíga rua 7. em Vila Maria, 37° Subdistrito de Sito Paulo. e objeto da
Transcrição n- 32.448. de 25 de abril
de 1952. no 12° Cartório de Registro
de Imóveis da Capital do Estado de
São Paulo.
Art. 2° O valor do enrrouectmenro
i1fcito pratícadc pela confiscada será

DECRETO N° 72.579
AGOSTO DE

;)E

7

DS

1973

Dispõe sobre a auditoria externa de
projetos financiados com
recursos
oriundos do exterior, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens UI e V, da
Constituição,
decreta:
Art. 1° É da competência privativa
do Ministério da Fazenda a auditoria
externa de proj etos financiados com
recursos oriundos do exterior e administrados por órgãos e entidades do
poder público federal. estadual e municipal, quer na condição de mutuárias, quer na de executores,
§ 1.9 A Inspetorra Geral de Pínanças do Ministério da Fazenda. como
órgão central d...o sistema de contabilídade, administração financeira r~ au~
ditoria. compete realizar os trabalhos
definidos neste decreto, emitindo o
competente certificado de auditoria.
§ 2° Os trabalhos produzidos pelos
exames de audítorta fornecerão ínformações básicas no sentido ele bem
definir, quanto à entidade mutuária:
I - a posição financeira;
U - a
organização administrativa;
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a eficiência dos mecanismos

de controle interno.
Art. 2° O Ministério da

Eazenda

poderá contratar os serviços

neces-

sários ao desempenho da execução de
auditoria de recursos externas, obede-

cidas as normas legars .
Art. 3.l? Flea uistituido, Da Inspetoria-Geral de Finanças do Ministério
da Fazenda, o Fundo EspeciaI de Auditoria -

AUDIRE, de natureza con-

tábil, . ao

qual

'Serão recolhidos re-

cursos não orçamentários destinados
a" custear despesas relacionadas as
atividades específicas de auditoria de
projetos financiados por -recursos ex-

ternos.

EXECUTIVO

Art. 3° O Ministério da Agrtcultura baixará instruções disciplinando o
serviço de certificação
da batata;
semente em todo o território nacío..
na!.
Art. 4 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos 44.165, de 26 de
julho de 1958, 45.104, de 23 de dezembro de 1958, e demais dísposíções em
contrário.
, Brasília, 7 de agosto de 1973';
da Independência e 85.0 da
República.

152.0

EMiLIO G. MÉDICI

Art. 4° O Ministro

da

Fazenda

Moura Cavalcanti

---

promoverá os atos necessários à .execuçâo deste Decreto.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o .
Brasília, 7' de agosto de 1!:l73;
1~2.0
da Independência e R5.~ da
República.
EMíLIO

G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 72.580
AGOSTO DE

DE

7 DE

1973

Dispõe sobre a certificação da batatasemente.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artdso 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° Compete ao Ministério da
Agricultura estabelecer as bases, normas, padrões e métodos gerais de certificação da batata-semente, bem
como orientar, supervisionar, fiscalizar e executar a certificação em .todo
"o território nacional.
Art. 2° Para cumprimento das
finalidades previstas neste Decreto, o
Ministério da Agricultura poderá celebrar convênios , ajustes ou contratos,
com órgãos e entidades de
direito
público ou privado.

DECRETO N." 72.581
AGOSTO DE

DE

8

DE

1973

.Attera os prazos rejeriaos
3.0 e respectivo pardgrajO
Decreto n." 71.882, de 2
de 1973, que moamca a
da Universidade Feâercâ

no 2-rtigD
únzco, do
de março
estrutura
do Ceará.

O
Presidente da República, 110
uso das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item UI, da Oonsb'futção..
decreta:
Art. 1.0 O prazo estabelecido no
"caput" do artigo 3.", do Decreto
n." 71. 882, de 2 de março de 197'3.
fica prorrogado para 31 de dezembro de 1973.
Parágrafo único. Até 30 de setembro de 1973, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará
deverá baixar a relação dos Departamentos que Integrarão os seus centros.
Art. ~.t Este Decreto entrará em
vigor na data r'je s'ra publtcaçáo. reL.
vogadas as \di1'lposições em contrario.
Brasília,
8 de
agosto de 1973;·
da Independênc'a e 850
da
1520
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Pacsarmtio
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DE AGOSTO DE 1973

Altera o Decreto n." 70.133, de 9 de fevereiro ae 1972, e dá outras providências,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o artigo 56 da Lei número
:3.780 de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. L" O artigo 4." do Decreto n.s 70.133, de 9 de fevereiro de 1972, que
dispõe sobre o Departamento do Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4," O Departamento do Pessoal compreende em sua estrutura básica:
I - Gabinete;
H - Divisão de Cadastro e Olassífícaçâo de Cargos e Empregos:
IH - Divisão de Legislação de Pessoal;
IV - Divisão de Recrutamento e Seleção;
V - Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento;
VI - Serviço Administrativo".
Ar::'. 2° O Centro de Treinamentc e Aperfeiçoamento será administrado
por um Coordenador, nomeado em comissão pelo Presidente do IPASE.
Art. 3° I\. organlzaçâo, competência e funcionamento do Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento serão estabelecidos no regimento interno do
Departamento 9.0 Pessoal.
Art. 4° A tabela discriminativa aprovada pcío artigo 7° do Decreto número
70.133, de 9 de réveretro de 1972, fica acrescida dos cargos em comissão e
funções gratrncadas constantes do anexo.
Art. 5° As transformações de que trata este Decreto somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento. mantido, are então, o preencnímento das funções gratificadas de que trata o Decreto número 70.792, de 4 de julho de 1972.
Art. 6° A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado.
Art. 7° nstc Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brastlia, 8 de
República.

agosto de 1973;

152,° da Independência e

85,° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 49 foi publicado no D. O. de 9 de agosto
de 1973.
DECR"RTO N5' 72.533 i1G{)STO DE

D~,

8

DE

1973

Revoga os Decretos que conceeteram
à lmmobiíiare Casa Latina Societã
Per AziOni autorização para tuncionar na
República
Federativa do
Brasil.
o Presidente <la República, mando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item I'H, da Constituição, e

nos termos do Decreto-lei n c 2,07,
; 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1.9 Fica cancelada, a pedido, a
autorização concedida à Immobtlíare
Casa Latina Sccietà Per Azioni sediada em Roma, Itália, para fu~cio
nar no Brasil com o objetive de administração de bens. ficando, conseqüentemente, revogados '1>"3 Decretos
ns . 37.409, de 31 de maio ')t' '')55;
37,945, de 20 de setembro de ~5E';
59.601, de 2S de novembro de 1966;
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63.674, de 22 de novembro de 1968;
66.270, de 26 de fevereiro de ~971J, e
68.589, de 5 de maio de 1971, e res-

pectivas cartas.
Art. 2.9 Este Decreto en crara em
vigor na data de sua publicação, revogada-s as disposíçôes em contra.no
Brasília, 8 de agosto
152.9 da Independência
República.
EM:ÍLIO G.

Mareus

€;

de 1973;
85.9 da

Art. 1° E' concedido reconhecimen-

Pra,tini de Moraes

DECRETO N." 72.584 AGOSTO OE

8

DE

DE

19n

prorroga prazo de concessão de opro-

veitamento de energia hidráulica,
para uso exclusivo.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,

tendo em vista o art.igo eu, do Decreto n.> 41.019. de 26 de fevereiro
de 1957, e o que consta do processo

704.566-73, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogada, pelo prazo de 30 (trinta) anOs,:-t concessão
outorgada a firma Mauricio Wagner,

~~~~

posteriormente denominada Indústrias Wagner Ltda. e, atualmente,
Ir:dústrias Wagner S. A., através do
Decreto n." 7.408, de 18 de junho
de 1941, para o aproveitamento da
energia hidráulica de um trecho do
rio Capívari, no local véu, [).O municípío de 'I'ibagt, Estado do Paraná
Art. 2,° Este Decreto entrara em
vigor na data da sua puo! tcaçáo, revogadas as disposições em contrário.
Brastría, 8 de agosto:.te 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

tigo 81, item lII. da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n" 810-73. conforme consta
dos Processos n'' 2.804-72 - CFE e
n- 243.295-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

t-o ao curso de Ciências Contábeis da

MEDICI

v~nictus

EXECUTIVO

rvtÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.585 AGOSTO DE 1973

DE

9

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Ciências coosnoeie da Faculdade de
Ciências Contábeis e Administração
de Uriununatui, mantida pekt Pontifícia u-moereiaaae Católica do Rio
Grande do Sul, com sede na cidade
de Uruguaiana. Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atrtbuiçôes que lhe confere o ar-

Faculdade de Ciências Contábeis e
Administração de Uruguadana, mantida pela Pontifícia universidade Católica do Rio Grande do Sul com sede na cidade de Uruguaiana, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLI-Q G. MtDrcI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.586 AGOSTO DE 1973

DE

9

DE

Autoriza- o funcionamento da Faculdade de Turismo da Guanabara, com
o curso de Turismo, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara e mantida pela Organização tsimaetrimtes de Tecnologia e Cultura, de São P(tulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n'' 848-73, conforme consta
dos Processos ns, 1.542-72 e 830-72CFE e 215.654-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado ) Iuncíonamento da Faculdade de Turismo da
Guanabara, com o curso de Turismo,
com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, e mantida pela
Organização Bandeirantes de Tecnologia e Cultura, de São Paulo.
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Art. 2" Este Decreto entrara em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.

EMíLIO

G. MÉDICI

Art. 3." Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 9 de agosto de 1973;
da Independência e 85." da.
República.

152."

EMíLIO G. MÊDIcI

Attredo Buzazd

Jarbas G. Passarinho

---

DECRETO N." 72.588 DECRETO N" 72 .587 -

AGOSTO

DE 9 DE

AGOSTO DE 1973

Confisca bem de propriedade de José
João Abdalla e dá outras providênczas.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem o
artigo 8", do Ato Institucional numero 5, de 13 de dezembro de 1968 e artigos I" e 3", do Ato Complementar
n." 42, de 27 de janeiro de 1~6~, e Lendo em vista o que consta dos autos da
Investigação Sumá'na n.« 434-69 da
Comissão Geral de Investigações, decreta:
Art. I" E' confiscado e incorporado
ao patrimnio da União, nos termos dos
artigos L" e 3.", do Ato Complementar
n." 42, de 27 de janeiro de 1969, o seguinte bem de propriedade de José
João Abdalla, brasileiro, maior, casado, médico e industrial. domiciliado no
Estado de São Paulo: uma parte ideal
dos prédios e respectivos terrenos sltuados a rua 25 de março n'' 863 (antigo 223), n- 867 (artigo 229) e n" 873
(antigo 233), nav.da nos termos do
formal de partilha de 22 de outubro
de 1946, do L" Oficio de Guaratínguetá - SP, com transcrição feita em 29
de novembro de 1946 sob o n.v 31.316
no Cartório de Registro de Imóveis da
Capital do Estado de São Paulo.
Art. 2." O valor do enriquecimento
Ilíci to praticado pelo confiscado será
determinado com base em elementos
constantes da Investigação Sumária
n'' 434-69 da Comissão Geral de Investigações, devidamente atualizados
até o efetivo e completo ressarcimento do dano.
Parágrafo único. Se, na fase de execução, se verificar que o valor dos
bens excede a responsabilidade do
confiscado, a diferença ser-lhe-á devolvida.

DE

DE 10 DE

1973

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Assuntos Especiais, Educação Fí~
sica e Desportos, do Departamento
de Ensino e Pesquisa do Ministério
do Exército, e dá outras providên-

cias.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e ae
acordo com o artigo 46, do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de 1967,

decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Assuntos Especiais, Educação Física e Desportos;
do Departamento de Ensino e Pesquisa do Ministério do Exército, que com"
este baixa.
Art. 2." Este decreto entrará em
vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agosto de 1973;.
152.° da Independência e 85." da,
República.
EMILIo

G. MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE ASSUNTOS ESPECIAIS, EDUCAÇA0 FíSICA E DESPORTOS·
(R-16)

CAPíTULO I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1.0 A Diretoria de assuntes.
Especiais, Educação Física e Desportos (DAED) é o órgão de ApOlO do
Departamento de Ensino e Pesquisa.
(DEP), incumbido de atividades relativas a educação física, equitaçâo.,
desportos e ao aperfeiçoamento cultu-·
raI do pessoal do Exército.
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Art. 29 Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à DAED:
1) orientar, coordenar e controlar as
atividades relativas a:
a) assuntos
especiais relacionados
com a cultura do pessoal do "Exército;
b) educação física, equitação e desportos;
c) olimpíadas e outras competições
de caracter nacíonal. e internacional;
d) preparo de equipes do Exército
destinadas à participação em competições no País e no exterior;
2) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competência:
3) estudar e elaborar propostas de:
a) funcionamento de cursos e estágios, relacionados com suas atlvidades:
b) medidas para assegurar a adequação dos currículos de educação física dos estabelecimentos de ensino do
Exército;
CJ medidas para assegurar uniformidade e continuidade ao ensino e
Instrução de Educação Física no Exercito;
d) instruções
para concursos de
admissão, seleção e matricula nos ("stabelecimentos de ensino, no que concerne a exame físico;
e) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das normas em vigor no campo de suas atividades;
f) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
g) visitas e inspeções técnicas;
h) cooperação com outras Forças
Armadas, Forças Auxiliares e entidades
civis;
i) designação ou nomeação de pessoal do corpo docente dos estabelecimentos de ensino subordinados;
1) realização de torneios desportãVOS, com vistas a aperfeiçoar atletas
do Exército e identificar novos valores;
l) contratação de professores, instrutores e técnicos de renome, nacionais ou estrangeiros, visando ao aprimoramento das atividades de sua
competência;

m) realização de convênios e contratos com instttuições nacionais, públicas ou privadas, sobre assuntos afetos à Diretoria;
4) promover:
a) estudos e pesquisas visando ao
aprimoramento dos métodos e processos de treinamento físico e ao melhor rendimento do ensino e da prática da Educação Física, Equitação e
dos Desportos no. Exército;
b) estudos tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de suas
atividades;
c) contatos e intercâmbios com instituições, públicas ou privadas, para
o aprimoramento das atividades de
sua competência;
5) participar de estudos doutrinános, normativos e de política administrativa que forem determinados
pelo Chefe do DEP;
6) tratar de assuntos de estatística
referentes a suas atividades;
7) manter estreita ligação e cooperação com a Comissão Desportiva das
Forças Armadas;
8) organizar e manter atualizados os
cadastros de oficiais e praças possuidores de curso e estágios de especialização de educação Iísíca e equitação,
nacionais e estrangeiros, bem como
dos atletas do Exército com seus respectivos históricos desportivos.
CAPÍTULO Il

Da Organização Geral

Art. 3.° A Diretoria de Assuntos
Especiais, Educação Física e Desportos
compreende:
1) Direção;
2) Seções,
Art. 49 A Direção compreende:
Diretor
Gabinete.
Art. 5.° As Seções denominam-se:
1) La Seção (S/i) Pessoal;
2) 2.a Seção (8/2) - Pesquisa, Estatística e Divulgação;
3) 3."" Seção (8/3) - Ensino e Instrução;
1)

2)

ATOS

4) 4." Seção (S/4) - Assuntos Espe-

ciais de Apoio AdministratIvo.
CAPÍTULO
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m

Das Atribuições
Art. 6.0 O Diretor de Assuntos Especiais, Educação Física e Desportos
é o responsável perante o Chefe do
DEP pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Parágrafo único. O Diretor de Assuntos Especiais, 'Educação Písíca c
Desportos é, também, o Presidente da
Comissão de Desportos do Exército.
Art. 7.0 Ao Diretor de Assuntos Especíals, Educação Física e Desportos
compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;

2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DEP;
a) expedição dos atos administrativos de ínterêsse da Dtretoría que não
sejam de suas competências;
b) realização de visitas e inspeções
técnicas.
Art. 80 Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, informações, segurança, relações públicas, material, serviços gerais e transportes de interesse
da Diretoria, observadas as normas do
DEP;

2) executar os serviços de expedíente, correspondência, protocolo e ar . .
quivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir os
boletins da Diretoria.
Art. 9.0 As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções e elaborar os expedientes relativos aos processos que lhes forem presentes pelo
Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas, normas e pubdcaçôes tecmcas;
b) aperfeiçoamento da leglslaçâo e
das normas e procedimentos em vigor;

c) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos, públicos e privados, congêneres;
d) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competência
4) divulgar, sistematicamente, informações, dados e estudos relacionados com suas atividades.
Art. 10. A l' Seção (S-l) - Pessoal - compete tratar de assuntos relativos ao pessoal docente, discente e
da administração dos órgãos subordinados à Diretoria.
Art. 11.

A 2.° Seção (S/2) -

Pes-

quisa, Estatística e Divulgação compete:
1) tratar dos assuntos relacionados
com pesquisa e projetos de aperfeiçoamento de métodos, processos, programas e técnicas de treinamento físico e do ensino e da prática de Educação Física, Equitação e Desportos.
2) realizar as atividades de cadastramento de competência da Diretoria;
3) coletar, estudar e interpretar os
dados estatísticos referentes às atividades de Educação Física, Equitação
e Desportos, bem como os referentes
às atividades da Diretoria.
Art. 12. A 3.'" Seção (S/3) - Ensino e Instrução - compete:
1) tratar dos assuntos relativos ao
ensino e instrução de Educação Física,
Equitação e Desportos, inclusive o
preparo de equipes destinadas à participação em competições no Pais e no
exterior;
2) tratar dos assuntos relativos a
realização de torneios desportivos,
olimpíadas e outras competições de
caráter nacional e internacional.
Art. 13. A 4." Seção (S/4) - Assuntos Especiais e Apoio Administrativo - compete:
1) tratar dos assuntos especiais afetos à Diretoria;
2) tratar dos assuntos referentes às
necessidades administrativas dos órgãos subordinados;
3) elaborar, em coordenação com
as demais Seções, os planos de aplicação dos recursos financeiros para execução das atividades da Diretoria.
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DECRETO

N.O 72.589 AGOSTO DE 1973

DE

10

DE

Aprova o Regulamento do Instituto de
pesquisa e Desenvolvimento, do Mip
nistério do Exército, e dá outras prc-

uuléncias,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, e de
acordo com o artigo 46 do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de 1967,

decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, da Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico do Ministério

do Exército, que com este baixa.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DO INSTITUTO DE
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
(R -

17)

EXECUTIVO
b) normas, padrões e especificações
técnicas relativas a material bélico e
outros equipamentos de interesse do
Exército;
c) intercâmbio com ínstítuicões püblicas ou privadas para o aprimoramento das atividades de sua competência;
3) promover:
a) desenvolvimento de novos métodos de prcduçâo e de controle de qualidade do produto;
b) estudos, análises e pesquisas tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de' suas atividades;
C) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política administrativa que forem determinados
pelo Diretor de Pesquisa e Ensino Técnico.
CAPÍTULO II

Da organização geral

Art. 3.0 O IPD compreende:
1) Direção;
2) Divisão de pesquisa Tecnológica;
3)
Divisão Administrativa.
Art. 4.0 A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete;
3) Assessoria Técnica.

CAPÍTULO I

Do Instituto e suas finalidades

Art. 19 O Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento (IPD) é o órgão da
Diretoria de Pesquisa e Ensino Técnico incumbido da execução da pesquisa tecnologtca e do desenvolvimento de material bélico e outros
equipamentos de interesse do Exército.
Art. 2.0 Para cumprimento de suas
finalidades, compete ao IPD:
1) executar as atividades relativas à
pesquisa tecnológica, com vistas à
obtenção, adaptação e aperfeiçoamento do material bélico e outros equipamentos de interesse do Exército, Inclusive execução e desenvolvimento de
protótipos, Sua comprovação operacional em provas práticas e aprovação
pelo órgão competente;
-2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos e programas de pesquisa
e desenvolvimento de material bélico e
outros equipamentos de interesse do
Exército;

CAPÍTULO

m

Das atribuições

Art. 5.0 O Diretor do IPD é c responsável, perante o Diretor de Pesquisa e Ensino Técnico pelo cumprimento das finalidades do Instituto.
Art. 6.0 Ao Diretor compete:
1) dirigir as atividades do lnsti-.
tuto:
2)' praticar os atos administrativos

que lhe forem atribuídos pela legisla':
çâo em vigor e pelo Diretor de Pes-

quisa e Ensino 'I'écnicc;
3) celebrar, quando autorizado, convênios e contratos com instituições
n.acionais, públicas ou privadas, relacíonadas com as atividades da Diretoria;
4) propor ao Diretor de Pesquisa e
Ensino Técnico:
a) planos e programas de trabalho
a cargo do Instituto;
b) atos de interesse do IPD que não
forem de sua competência;
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5) orientar e assistir as organizações que colaborarem na execução dos
trabalhos a cargo do Instituto;
6) assessorar o Diretor de .sesquísa
e Ensino Técnico nos assuntos de pesquisa e desenvolvimento de material
bélico.
Art. 70 Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes a
pessoal, informações, segurança e relações públicas;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e
arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico do Instituto;
4) organizar, publicar e distribuir os
boletins do Instituto;
5) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades do Instituto.
Art. 80 A Assessoria Técnica compete assistir o Diretor nas atividades
de controle, nos estudos e elaboração
de diretrizes, planos, programas e instruções, particularmente nos assuntos
referentes a pesquisa e desenvolvimento, Organização e Métodos, Planejamento Administrativo, Programação Orçamentação e celebração de convênios e contratos.
Art. 90 A divisão de Pesquisa Técnclógtco compete, através de centros
de pesquisa e de apoio, a execução das
atividades e trabalhos de pesquisa e
desenvolvimento a cargo do Instituto.
Art. 10. A Divisão Administrativa
compete realizar as atividades administrativas, financeiras e de apoio logístico necessárias à execução das atividades do Instituto.
DECRETO N.o 72.590 -

DE 10 DE

AGOSTO DE 1973

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Patrimônio, do Departamento de
Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército, e dá outras providencias.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da Constituição, e de
acordo com o artigo 46, do Decreto-lei
número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:

Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Patrimônio, do
Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército,
que com esta baixa.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de agosto de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EM1LIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE PATRIMôNIO (R-7)
CAPÍTULO I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 1.0 A Diretoria de Patrimônio
(D. Patr) é o órgão de Apoio do Departamento de Engenharia e Comunicações (DEC) incumbido das atividades relacionadas com os bens imóveis
sob jurisdição do Ministério do Exército ou que interfiram com os interesses deste.
Art. 2. 0 Para o cumprimento de suas
finalidades, compete à D Patr:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relacionadas com:
a) obtenção, tombamento, permuta,
cessão e. alienação de imóveis;
b) regularização e guarda dos documentos referentes ao domínio e posse dos imóveis sob jurisdição do Ministério do Exército;
c) registro de benfeitorias existentes nos imóveis;
d) utilização adequada dos Imóveis,
dentro de suas finalidades de forma a
impedir gravames e servidões;
e) loteamento, aforamento e fixação
de gabarito de edificações em imóveis
que não estejam sob jurisdição do Ministério do Exército, mas que interfiram na segurança e atividades de instalações militares;
2) organizar, expedir e atualizar o
Almanaque Cadastral de Imóveis;
3) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competência;
4) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas, instruções e
normas para execução das atividades
relacionadas com o patrimônio-imobiliário sob jurisdição do Ministério do
Exército;

ATOS

288

DO PODER

visitas e inspeções técnicas;
aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das normas em vigor no campo de suas atlvíb)
C)

dades;
5) participar

da

programação dos

recursos financeiros relacionados com
suas atribuições;
6) promover:
a) a reunião de elementos e condições para a defesa dos interesses do
Ministério do Exército relativos aos
imóveis sob jurisdição, nas esferas administrativa e judicial;
b) estudos, análises, pesquisas e outras medidas para aprimoramento e
racionalização de suas atividades;
C) contatos com instituições públicas ou privadas, relativos às atividades
de sua competência;
7) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política administrativa determinados pelo Chefe do

DEC;

8) tratar de assuntos de estatística
referentes a suas atividades.
CAPÍTULO II

Da Organização Geral

Art. 3.° A D Patr compreende:
Direção;

1)

2) Seções.

Art. 4.° A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 5.° As Seções denominam-se:
1) l.a Seção (S/1) - Estudo e Processamento;
2) 2.~ Seção (S/2) - Registro Imobiliário e Arquivo Técnico;
3) 3.'" Seção (S/3) Benfe-itorias
Residenciais e Estatística.
CAPÍTULO

In

Das atribuições

Art. 6.° O Diretor de Patrimônio é
o responsável perante o Chefe do DEC
pelo cumprimento das finalidades da
Diretoria.
Art. 7.° Ao Diretor de Patrimônio
compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria'
2') praticar os' atos administrativos

que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;

EXECUTIVO

3) orientar e assistir as Regiões Militares quanto às atividades de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do DEC:
a) a expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria que
não sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e inspeções técnicas.
Art. 8.° Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, informações, relações
públicas, material, serviços gerais e
transportes de interesse da Diretoria,
observadas as normas do DEC;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria.
4) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretora.
Art. 9.° As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções e elaborar Os expedientes relativos aos pro,
cessas que lhes forem presentes pelo
Diretor;
.
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos. programas, normas e publicações técnicas;
b) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
C) padrões para avaliação do desempenho no seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e interpretar os
dados estatísticos r-elativos a suas atividades.
Art. 10.

A L' Seção (S/l) -

Estu-

do e Processamento - compete estudar e emitir parecer em processos 00bre imóveis relativos a:
a) obtenção, tombamento, permuta,
cessão e alienação;
b) defesa dos interesses do Ministério do Exército nas esferas administrativas e judicial;
c) regularização de documentação
de domínio e posse;
d) aspectos técnicos da preservação
do patrimônio;
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e) utdlizaçâo adequada dos imóveis,
dentro de suas finalidades;
j) programação de recursos financeiros;
g) loteamento, aforamento e fixação
de gabarito de edificações em imóveis
que não estejam sob jurisdição do Minietérlo do Exército, mas que interfiram nos interesses deste.
Art. 11. A 2.a Seção (S/2) - Registro Imobiliário e Arquivo Técnico
- compete:
1) organizar e manter arquivos de:
a) documentos de domínio e posse
dos imóveis de uso do Ministério do
Exército, com base nos títulos de propriedade;
b) processos encerrados;

DECRETO

N°

72.591 -

c) documentos referentes a benfeitorias não residenciais;
2) manter atualizados o relacionamento e o registro dos imóveis de uso
do Ministério do Exército, pelos seus
títulos, inclusive daqueles que a titularidade ainda esteja em fase de regularização.
Art. 12. A 3.a Seção (S/3) -- Benfeitorias Residenciais e Estatística compete:
1) registrar e relacionar as benfeitorias;
.
I
2) levantar e atualizar os dados estatísticos referentes ao patrimônio
imobiliário sob jurisdição do Ministério do Exército;
3) organizar, divulgar e atualizar o
Almanaque Cadastral de Imóveis.
DE 13 DE AGOSTO DE

1973

Attera a derominução de cargos em comissão e de funções gratificadas do
Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH. da Constituição e tendo em vista o artigo 181 item I, do Decretolei n'' 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica alterada na forma do anexo, a denominação dos cargos em
com.ssão e das Iunçôes gratificadas do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mlntstérto da Fazenda, constantes dos Decretos ns. 70.402. de 13
de abrtí de 1972, 71.322, de 7 de novembro de 1972, 71.421, de 22 de novembro
de 1~72, 72.093. de 17 de abril de 1973, e 72.196 fie 9 de maio de 1973.
Art. 2° Picam rccíassíncadas no símbolo 6.F na forma do anexo, as funcões gratificadas de Auxiliar. símbolo 10.F do Díretor-Geral do Serviço do
Patrrmônío fia União, criadas pelo Decreto n" 71.421, de 22 de novembro de

1972

Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta dos recursos orçamentários do Ministério da Fazenda.
Art. 4° Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposrçôes em contrário.
Brastlía, em 13 de a-gosto de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Anionto Delfim Neto

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.
agosto de 1973.
DECRETO N9 72. 592 AGOSTO DE 1973

DE

13

DE

Concede à Mineração Ieâem Ltda. o
direito de lavrar minério de manganês nos Municípios de Dom Silvério e São Domingos do prata,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .ne confere
artd-

°

o.

de 14 de

go 81, item IIl, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Minet açâo) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, de,
ereta:
Art. 19 FIca autorgada à Míneraçâo
Iedem Ltda. concessão para lavrar
mínérío de manganês em terrenos de
propriedade de Murillo Giannetti, Se-
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nhor JOSé GOmes de Araújo e outros
nos lugares denominados Fazenda do
Braga e Fazenda da Serra, Distrito
de Sem Peixe, Municípios de Dom
Silvéríc e São Domingos do Prata, Es-

tado de Minas Gerais, numa área de
duzentos e setenta hectares e trinta
e sete ares e cinquenta centdares ..
(270,3·(50 ha.j , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a. cem metros (100 m) , no rumo verdadeiro oeste (W), da 'confluência do
CÓ; rego Araçá e Córrego Barroso ou

São Bartolomeu e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
e quarenta metros (140 m) . sul (S);
cem metros (100 mj , oeste (W I; cento e quarenta metros (140 rn j , sul
(8); cem metros (lilO m) , oeste (W);
cento e quarenta metros (140 m) , sul
(8); cem metros (100 m) , oeste (w);
cento e quarenta .netrcs <140 m) ,
sul (8); cem metros (100 rm, oeste
(W); cento e quarenta metros (140
m) , sul (8); cem metros
<100 m) ,
oeste (W); cento e quarenta metros
(140 m) , sul (8); cem metros (100
01), oeste (W); cento e quarenta metros (140 m) , sul (8); trezentos e
quarenta metros (340 m) , oeste (W):
cento e cinquenta metros (150 m) ,
norte (N); cento e vinte e cinco metros (125 m) , oeste (W); cem metros
(100 m) , norte (N); oitenta metros
(80 m) oeste (W); cem metros (100
O1l, norte (N); oitenta e cinco metros (85 m) ; oeste (W); cem metros
000 m) , norte (N); noventa metros
(90 m) , oeste (W); cem metros (100
m) , norte
(N); oitenta metros (80
nn. oeste (W); cem metros (100 m) ,
norte (N); oitenta metros (80 mj ,
oeste (W); quatrocentos e quarenta
metros (440 m) , norte (N); cínquenta metros (50 m) , este (E); cem metros (100 m) , norte (N); cinquenta
metros (50 m) , este (E); cento e dea
metros (110 m) , norte (N); .nncuenta metros (50 m) , este (E); cento (I
dez metros (110 m), norte (N.: cinquenta metros (50 rm , este (E) :
cento e dez metros 010 mr, norte
(N); cem metros (100 m) , este (E);
duzentos e vinte metros (220 m) , norte (N); sessenta metros (60 m) • este
(E); cento e trinta metros (130 mr ,
norte (N); cinquenta metros (50 111),
este (E); cento e dez metros (110 mr .
norte (N); cinco metros <5 m'r , este
(E); vinte metros (20 rn) , norte (N):
cinco metros (5 m'i , este 'E); dez
metros 00 m) , norte (N); c1nco me-

tacs (5 m) , este (E); dez metros 00
norte (N); cinco metros (5 mj ,
este (E); dez metros (la m) , norte
(N); cinco metros (5 m) , este (E):
dez metros (lO m) , norte (M); cinco
metros (5 m) , este (E); dez metros
00 m) , norte (N); cinco metros (5
m) , este (E); dez metros (10 mr ,
norte (N); cinco metros (5 m) , este
(E); dez metros (10 m) , norte (N);
cinco metros (5 m) , este (E); dez
metros (lO m) , norte (N); cinco metros (5 m) , este (E); dez metros (10
m) , norte (N); cinco metros (5 m) ,
este (E); dez metros (lO m) , norte
(N); cinco metros (5 m) , este (E).
dez metros (lO m) , norte (N); cinco
metros (5 m) , este (E); dez metros
(lO m) , norte (N); cinco metros (5
m) , este (E); dez metros
(10 m) ,
norte (N); cinco metros (5 m) , este
(E); dez metros (10 m) , norte (N);
cinco metros (5 m) , este (E); dea
metros (10 m) , norte (N); cinco metaos (5 m) , este (E); dez metros (lO
m) , norte (N); cinco metros (5 m) ,
este (E); dez metros (lO m) , norte
(N); cinco metros (5 m) , este (E);
dez metros (lO m) , norte (N); cinco
metros (5 fi). este (E); dez metros
(la m) , norte
(N);
cinco metros
(5 m) , este (E); dez metros (la m) ,
norte (N); cinco metros (5 m) , este
(E); dez metros (10 m) , norte (N);
cinco metros (5 m) , este (E); dez
metros (10 m'i, - norte (N); cinco meteos (5 m) , este (E); dez metros (10
m) , norte (N); cinco metros (5 m) ,
este (E); dez metros (lO m) , norte
(N); cinco metros (5 m) , este (E);
dez metros (10 mj , norte (N), cinco
metros (5 mr , este (E); dez metros
(10 m) , norte (N); cinco metros (5
m) , este (E);
dez metros (lO m) ,
norte (N); cinco metros (5 m) , este
(E); dez metros uo m) , norte (N):
clnon metros (5 m) , este (E); dez
metros (lO m) , i.orte <N); cinco metios (5 m) , este (E); dez metros (10
m) , norte (N); cinco metros (5 fi).
este (E); dez metros (10 m) , norte
(N); cinco metros (5 m) , este (E);
dez metros (10 m) , norte (N); cínquenta metros (5" m) , este (E); cem
metros (100 m) , norte (N); clnquenta metros (50 m) , este (E); cem metros 000 m) norte (N); clnquenta
metros (50 m) , este (E); cem metros
(100 m), norte (N); cinquenta metros (50 m) , este (E); cem metros
(100 m) , norte (N); cínquenta metIOS (50 m) , este (E); cento e dez
01),

ATOS

metros (110 m) , norte (N); cínquenta metros {50 m) , este (E); cem metros (100 m) , norte (N); cínquenta
metros (50 m) , este (E); cem metros
(100 m) , norte (N); quatrocentos 6
setenta e cinco metros (475 m) , este
(E); novecentos e cínquenta metros
(950 m) , sul (S); cento e setenta
metros (170 m) , oeste (W); mil 8
cem metros (l.100 mj , sul (8); duzentos e cinqüenta metros (250 m) ,
este (E). Esta' concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas, o
51, do Código de Mineração, além do
outras constantes do mesmo Código.
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrígado a recolher aos cofres publicas,
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-ler
nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969,
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para Iavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ·
digo de Mineração.
Art. 4\l As propriedades vízinhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59. do Código de Minera-

çoo.

Art. 5Ç A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será.
transcrito no Livro B - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
Vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrárlo.
(DNPM.

1. 099-40) .

Brasília, 13 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite JúniOr
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DECRETO

N.o

AGOSTO

72.593 DE 1973

DE

13

DE

Concede à Serrana S.A. de 7I1ineraçõo o direito de lavrar argila, 110
Município de Jacupiromqa, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n,» 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), _alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Serrana
S .A. de Mineração concessão para lavrar argila em terrenos de proprteda.,
de de Manuel Antunes da Silva, José
Garnía Muniz e outros, nos lugares
denominados Parafuso e Bananal,
Distrito de Cajati, Municipio de
Jacupiranga, Estado de São Paulo,
numa área de duzentos e sessenta e
um hectares (261 he..}, delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a duzentos e quarenta e seis
metros e oitenta centímetros
.
(246,SOm), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e um graus quarenta e cito
minutos sudoeste (51.°4S' SW), do
centro geométrico da ponte sobre o
Rio .jacupíranguinha, que liga a ....
BR-1l6 com o Distrito de Cajati e os
lados a partir desse vértice, os -seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e quinhentos metros ...
(1.500m), oeste (W); cento e -Jnqüenta metros (l50m) , sul (S); mil e quinhentos metros (1.500m), oeste (W);
cento .e cinqüenta metros (l50:n) , sul
(S); mil metros (l.OOOm), leste (E);
cem metros (100m), norte (Nj ; quinhentos metros (500m), leste (E);
cento e cinqüenta metros (150m), norte (N); quinhentos metros (50Gm),
.
leste (E); quatrocentos metros
(400m), norte (N); duzentos metros
(200m), leste (E); cem metros
.
(100m), norte (N); duzentos metros
(200m), leste (E); duzentos metros
(200m), norte (N); quatrocentos metros (400m), leste (E); duzentos metros (200m), norte (N); duzentos metros (200m), leste (E); cento e cinqüenta metros (150m), norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
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Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações elo R.egulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.s 3, de an de
abril de 1965, da Comissão Nacional

de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumpri-

mento do disposto no Decreto.Leí nú,

mero 1. 038, de 21

Art.

d~

outubro de 1969.

3.° Se o concessionário não

cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.

Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-

ção.

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. '6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarie
<DNPM-801.960-71) .
Brasília, 13 de agosto ele 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMiLIO

G. MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO Nº 72.594
AGOSTO DE 1973

DE

13

DE

Concede à Quimindústria
S. A. o
direito de lavrar dolomito no Município de caninaé, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere- o artigo
81, item III, da Constdtuícáo, nos
termos do Decreto.Ieí n" 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mlnera~
ção) , alterado pelo Decretc.Ieí núme,
ro 318, de' 14 de março de 191H, decreta:
Art. 1º Fica outorgada à QuL
minctústria S. A. concessão para Ia,

EXECUtIVO

vrar dolomito em terrenos
d@ sua
propriedade e de José Olerton Facun.,
do Bezerra, no lugar denominado
Santana do Cal, Distrito de Bonito,
Município de Canindé, Estado do
Ceará, numa área de quinze hectares
(15 ha) delimitada por um retàagulo,
que tem um vértice a cinqüenta e
seis metros e dez centímetros
.
(56,10m), no rumo verdadeiro de vín.
te e seis graus cinqüenta e quatro
minutos sudoeste (26° 54' SW), do
marco encravado no ponto de tnterse,
ção da margem esquerda do Rio Batoque com a margem esquerda da
Estrada Canlndé - Santa Quiténa e
os lados divergentes desse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos ver...
dadeíros: quinhentos metros (300m),
norte (N); trezentos metros (300m),
oeste (W). Esta concessão é outor.,
gada mediante as condições cons-an,
tes dos artigos 44, 47 e suas alíneas,
e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo Códl,
go, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Re.,
gulamento aprovado pelo Decreto
nv 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão jcacíonat de
Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fdca obri,
gado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto.Ieí
n'' 1. 038, de 21 de outubro de 19f>9.
Art. 3° Se o concessíonárro não
cumprir qualquer das obrigaçóee que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos
artigos 65 e 56, do
Código de Mineração.
Art. 4Ç As propriedades viamhas
estão sujeitas às servidões de sole e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral. do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Ç Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

Aros
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vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

7.800.67.)

Brasília, 13 de agosto de 1973;
152.0 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N°

72.595 1973

DE

13

DE

AGo'STO DE

Concede a Paraná Comércio Aâminíetração S.A., o direito de lavrar ecz.
cário no Município de Bocaiúva do
Sul, Estado do Paraná.

O presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o ar tigo
81, item IH, da Constitutçâo, nos termos do Deoreto.Ieí nv 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei núme.,
1'0 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 10 Fica outorgada a Paraná
Comércio Administraçào S.A., concessão para lavrar calcário em ter ~
renas de sua propriedade no lugar
denominado Sumidouro, Dístrlta de
Tunas, Município de Bocaíúva do
Sul, Estado do Paraná, numa área de
cem hectares trinta e quatro ares e
cinqüenta centíares (l00,3450 11a),
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice na confluência d~
Córrego Seco com o Rio Sumidouro
e OS lados a partir desse vértice os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e noventa metros
(190m), sul (S) ; cem metros
.
uunmi, oeste (W); quarenta metros
(40m), sul (S); trinta metros "
.
(30m), oeste (W); trinta metros
.
(30m), sul (S); trinta metros (30m),
oeste (W); vinte e cinco metros
(25m), sul (S); trinta metros ~3Gr~';l'
oeste (W); vinte e cinco metros (25n:Ú'
sul (5); trinta: metros (30m), oest~
(W); vinte e cinco metros (,25m) sul
(?); trinta metros (30m), oeste ('\foi);
vmte e cinco metros (25m), sul (S)·
trinta metros (30m), oeste (W); ';in:
te e cinco metros (25m), sul (S);
trinta metros (30m), oeste (W); vínte e cinco metros (25m), sul (S);
trinta metros (30m), oeste (W); vln,
te. e cinco metros (25m), sul (S);
trmta metros (30m), oeste (W); o-In,
ta metros (30m), sul (S); trinta me.
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tros (30m), oeste (W); vinte e cinco
metros (25m), sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); vinte e cinco me,
tros (25m), sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); vinte e cinco me,
tros (25m), sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); vinte e cinco me,
tros (25m), sul (S); trinta metros
(30m), oeste (W); trinta metros '"
(30m), sul (S); quarenta metros
.
.
(40m), oeste (W); trinta metros
.
(30m), sul (S); quarenta metros
(40m), oeste (W); trinta metros
.
(30m), sul (S); oitenta metros
.
(80m), oeste (W); cinqüenta: metros
(50m), sul (S); oitenta metros ....
(80m), oeste (W); oitenta metros '"
(80m), sul (S); cem metros tIOOm),
oeste (W); cem metros (lOOm), sul
(S); duzentos metros (200m), oeste
(W); cento e sessenta metros
.
(160m), sul (S); duzentos metros
(200m), oeste (W); cento e setenta
metros (l70m), sul (5); quatrocentos
e cinqüenta, metros (450m), oeste
(W); duzentos e setenta metros ....
(270m), norte (N); cem metros
(100m), este (E); cem metros ....
(100m), norte (N; cinqüenta metros
(SOm), este (E);
cinqüenta metros
(50m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), este (E); cinquenta metros
(50m), norte (N); vinte e cinco me.,
tros (25m), este (E); vinte e cinco
metros (25m), norte (N); vinte e cin.,
co metros (25m), este (E); vinte e
cinco metros (25m), norte (N); vinte
e cinco metros (25m, este (E); vinte
e cinco metros (25m), norte ,N);
(vinte e cinco metros
(25m), este
(E); vinte e cinco metros (25m), nor,
te (N); vinte e cinco metros (25m),
este (E); vinte e cinco metros (35m),
norte (N); vinte e cinco metros ....
(25m), este (E); vinte e cinco metros
(25m), norte (N); vinte e cinco me,
tros (25m), este (E); vinte e cinco
(N); vinte e
metros (25m), norte
cinco metros (25m), este (E); vinte e
cinco metros (25m), norte (N); vinte
e cinco metros (25m), este (E); vln.,
te e cinco metros (25m), norte tN);
vinte e cinco metros (25m), este
(E); vinte e cinco metros (25m) nor,
te (N); vinte e cinco metros ~25m),
este (E); vinte e cinco metros (25m),
norte (N); cinqüenta metros (5Gm),
este (E); cinqüenta metros (30m),
norte (N); cento e dez metros .. _'"
(110m), este tE); noventa metros
(âüm) , norte (N); cento e
quarenta
metros (140m), este (E); cem metros
J
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(Iüüm) , norte (N); cem metros
.
(100m), este (E); cem metros
.
(Iüüm) , norte (N); cem metros
.
.
(lODro). este (E); cem metros
(100m), norte (N); cem metros _ .
(100m), este (E); cem metros
.
(100m), norte (N); quarenta e cinco
metros (45m), este (E); sessenta metros (60m), norte (N); cinqüenta me,
tros (50m), este (E); cinqüenta me.,
tros (50m), norte (N); cinqüenta metros (50m), este (E); cinqüenta me,
tros (SOm), norte (N); cinqüenta
metros (50 mj, este (E); cinqüenta
metros (SOm), norte (N); cinqüenta
metros (50m). este (E);
cinqüenta
metros (50m), norte (N); duzentos e
vinte metros (220m), este (E); trinta
e cinco metros (35m, sul (S); cem
metros (Iüüm) , este
(E): noventa
metros rsomr. sul (8); vinte metros
(20m), este (E); sessenta
metros
(60m), sul (8); dez metros (tOm),
oeste (W); noventa metros (90m), sul
(8); dez metros Clüm) , este (E);
trinta metros (30m), sul (8); vinte
metros (20m), este (E); vinte e cinco
metros (25m), sul (8); trinta. metros
(30m), este (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Minera;
çâo, além de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente
mencionadas .neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações -do Re,
gulamento aprovado pelo Decreto
nv 51.7'26, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução nv 3, de 30 de abril d~
1965, da Comissão Nacional de Ener.,
gia Nuclear.

Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos c-ofres públicos
os tributos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decreto,
lei nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° 8e o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgaçôej, que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos

Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção
Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

886_64.)

Brasília, 13 de agosto de i973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.596 - DE 13 DE
AGOSTO DE 1973
Declara de utilidade pública para fins
de desapropriação, o imóvel
que
menciona, necessário ao Ministério
do Exército.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o A'rt.
81, item II!, da Constituição, decreta:
Art. 1° ~ declarado de utilidade pública, para fins de desapropríaçao. de
acordo com o artigo 6.°, comomado
com o artigo 5°, alínea "a" do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de
1941, o 'terreno com área de. 800 metros quadrados, compreendido pelos
lotes números 9 e 10 da Quadra 1ô, assim como as respectivas benfeitorias,
localizado na Rua Souza Naves, esquina com a Rua Rio de Janeiro, em
cascavel PR, de propriedade de
Celso Poli e sua mulher.
Art. 2° O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério do Exército.
Art. 3° Fica o Ministério do Exército autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as
respectivas despesas à conta dos recursos próprios daquele Ministério.
Art. 4° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 13 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIC G. MÉDICI
Orlando Geisel
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DECRETO NQ 72.597 -

DE 13 DE

AGOSTO DE 1973
Concede à Mineração 'l'aboca S. A. o
direito de lavrar cassiterita no Municipio de Porto Velho, Território
Federal de Rondônia.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artdgo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei no 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei ne 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1Q FiCa outorgada à Mineração Taboca S.A. concessão para lavrar cassiterita em terrenos devolutas
no lugar denominado Seringal Massangana, Distrito e Município de
Porto Velho, Território Federal ele
Rondônia, numa área de oito mil
seiscentos e quatro hectares (8.604
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértdce a quatrocentos e noventa metros (490 m) ,
no rumo verdadeiro de cinqüenta e
dois graus vinte e cinco minutos noroeste (52Q 25' N'\V), da confluência
dos Igarapés Barreiro e São Domlngos e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e .umos
verdadeiros: dois mil cento e oínquenta metros (2.150 fi) norte (N) ;
cinco mil e quinhentos metros
.
(5.500), oeste (W); mil metros
.
(1.000 m) , sul (S); quinhentos metros (500 m) , este (E); mil metros
(1.000 m) ,'5ul (S); quinhentos metros (500 m) , este (E); mil metros
(1.000 m) , sul (8); setecentos metros (700 m) , este (E); mil e novecentos metros (l.900 m) , sul (8); mil
e seiscentos metros (1.600 m) , oeste
(W); mil e quinhentos metros ....
(1.50'0 mj , sul (8); dois mil e oitocentos metros (2.800 mJ, oeste lVV);
mil e quinhentos metros (1.500 m) ,
norte (N); mil e setecentos metros
(1. 700 m) , este (E); mil e quinhentos metros (1.500 m) , norte (N);
dois mil. e setecentos metros (2.700
m) , oeste (W); quatro mil metros
(4.000 m) , sul (S); mil e seiscentos
metros (1. 600 m) , este (E): uiíl metros (1.000 m) , sul rs); mil e seiscentos metros (1.600 m) , este <E);
mil e quatrocentos metros (1.400 m) ,
sul (8); dois mil e trezentos metros
(2.300 m) , este (E); oitocentos metros (800 m) , sul (S); quatrocentos
metros (400 m) , este (E); dois mil
metros (2.000 m) , sul (5); seíscen-
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tos metros (600 mj , este (E); mil e
trezentos metros (1.300 m) , sul (S);
mil metros (1.000 m) , este (E);. mil
e trezentos metros 0.300 m) . sul
sul (S); quatro mil metros (4.000
m) , este (E); mil e trezentos metros
(l.300 m) , norte (N); mil metros
(1.000 m) , oeste (W); mil e trezentos metros (1.300 m) , norte <N);
quatrocentos metros (400 m) , este
(E); dois mil metros (2.000 m) , norte (N); quatrocentos metros (400 m) ,
oeste (W); mil metros (1.000 m) ,
norte (N); mil e setecentos metros
(1.700 m) , este (E) ; seiscentos metros (600 m) , norte (N); quinhentos
metros (500 m) , oeste (W); mil e
quatrocentos metros (1.400 m) ncrte (N); mil metros (1.000 m/ este
(E); dois mil metros (2.000 m>', norte (N); dois mil metros i 2. 000 m) ,
oeste (W); mil e setecentos metros
(1.700 mj , sul (S); novecentos metros (900 m) , oeste (W); mil metros
(1.000 m) , sul (8); dois mil e duzentos metros (2.200 rru , oeste (w);
mil e duzentos metros <1.200 m) , sul
(S); mil e cem metros (1.100 m) ,
oeste (W); dois mil e duzentos metros (2.200 mi , norte ,N); duzentos
metros (200 m) , este (Ej; mil e cem
metros (1.100 m) , norte (N); mil e
setecentos metros (1.700 m) , este
(E); dois mil e cem metros (2.100
m) , norte (N); seiscentos metros
(600 m) , este (E); mil novecentos e
cinquenta metros (1.950 m) , norte
(N); duzentos metros (200 m) , este
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro óe
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O eoncessíonáno fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em oumprtmente do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969,
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou uula, na forma dos artigos 65 e 66, do
CódigO de Mineração.
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49 As propriedades vizinhas

estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma do artigo 59, do Código ce Mine-

ração.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que SCl'&
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6Çl Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 303.829-70).
Brasília, 13 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N9 72.598

DE

13

DE

AGOSTO DE 19'13

COncede à Siderúrgica Barra .l\Ilansa
S.A. o direito de lavrar minério de
ferro no Município de OU1"O preto,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei no 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 19ô7, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Siderúrgica Barra Mansa S.A. concessão
para lavrar minério de ferro em terrenos de SUa propriedade no lugar
denominado Fazenda da Vigia, Distrito de Miguel Bumíer, Município
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e três hectares trinta e seis ares e setenta e
nove centrares (23,3679 ha.), delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a mil quinhentos e
quarenta e cinco metros e noventa e
sete centímetros (1. 545,9'1 m) , no rumo verdadeiro de trinta e nove graus
quarenta e sete minutos nordeste ..
(399 47' NE), da confluência do Córrego Bocaína com o Córrego Anu e
os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e oitenta e sete metros e cínquenta centímetros ,187,50
m) , este (E); trinta e sete metros e

EXECUTIVO

cinquenta centímetros (37.50 m) , sul
(S); cento e cinquenta metros (150
m) , este (E); vinte e cinco metros
(25 m) , sul (8); cem metros (100
m) , este (E); vinte e cinco metros
(25 m) , sul (S); cem metros 000 m) •
este (E); trinta metros (30 m) , sul
(S); cento e quinze metros (115 m) ,
este (E); vinte e cinco metros \25
m) , sul (8); cem metros '100 m) ,
este (E); setenta e cinco metros 175
m) , sul (S); duzentos 0 einquenta
metros (250 m) , este (E); cento e
doze metros e cínquenta centímetros
(112,50 m) , sul (S); duzentos e ctnquenta metros (250 m) , este ':E);
cento e um metros e cuatcrza centímetroa (101,14 m) , sul ,'g); 'dnzentos e quarenta e quatro metros e cínquenta e nove centímetros (2404,5:)
m) , oitenta e oito graus cinco minutos noroeste (889 05' NW); setecentos e dois metros (702 rrn , um grau
cinqüenta e quatro mínutcs sudoeste
(19 54' SW); setenta e três metros e
quarenta centímetros i73,40 m) , setenta e nove graus noroeste (799
NW); seiscentos e quatorze metros
e sessenta centímetros iG14,60 m) ,
Um grau trinta e oito minutos nordeste (1.°38'NE); mil e cinqüenta e
cinco metros (1.055m), sessenta e um
graus cinqüenta e um minutos noroeste (61.°51'NW). Esta concessão é
outorgada mediante as
condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração. além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número L 038, de 21 de outubro de 19(\9.
Art. 3.° Se o concesslonárío não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca -u nula,
na forma dos artigos 65 e 66, elo Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

Aros

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de SUa. publicação, reDECRETO

N."
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72.599 -

vogadas as disposições em contrário.
(DNPM-5.514-56J.

Brasília, 13 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DE 14 DE AGOSTO DE

1973

°

Abre ao Ministé?ic das Relações Exteriores
crédito suplementar de Cr$
48.152.500,00 para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item IH, da Oonsertu.çâo, e da autorização contida no artJgo 6.",
da Lei n'' 5.847, de a de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1." Fica aberto ao Mirnstêrío das Relações Exteriores o crédito suplementar de Org 48.152.500,00 (quarenta e oito milhões, cento e cinqüenta
e dois mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária
consignada ao subanexc 24.00. a saber:
MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES

24.00 -

crs

1,00

Execução da Política Exterior
Pessoal Civil
venctmentoa e vantagens Fixas
48.152" 500
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexc 28.00, a saber:

2400.1304.2285 3.1.1.1 01 -

o-s

28.00 28.02 -

Atividade -

1,00

ENCARGOo GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802 .1800

.202~

Reserva de Contingência.
48.152.500
Art. 3." Este Derreto entrará em VIgor na data de sua publícaçâo, l":VO_
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.~ da
3.2.G.0 -

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N\' 72.600 -

DE

14

DE AGOSTO DE 1973

Abre à Justiça do Trabalha, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
8." Região,
crédito especial no valor de Cr$ 394.146,00, para o fim que
especifica.

°

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artt,
go 81, item IH, da Constituição, e da autortzaçâo ccnttda no artigo 1.~. Lei
n." 5.904 de 10 de julho de 1973, decreta:
Art. 15' Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 8." Região, o crédito especial no valor de Cr$ .. . ..
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394.146,00 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e quarenta e seis cru,
zeíros) para atender às despesas de complementação de obras da Sede da

Junta de Conciliação e Julgamentc de Bantarêm cificação a saber:
0800 0809 0809.0106.1002 -

001 35 4.1."1.0 -

Pará, conforme a espe-

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 8." Regfão
Edifícios Públicos

crs

1,00

Construção e Instalação
Sede da Junta de Conciliação e JUlgamento
em Santarém - PA.
Obras Públicas .

.

.

394.146

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 0800. a saber:

crs

0800 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

0809 -

Tribunal Regional do Trabalho da 8" Região

1.00

Projeto - 0809.0106.1002.00107
4.1.1.0 - Obras Públicas

.
394.146
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152." da Independência e 85.'1 da

República.

EMÍLIO G. :MEDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N~('

-----

72.601 -

DE 14 DE AGOSTO DE 1973

Abre nos Ministérios da Ed.ucação e Cultura -e do Trabalho e Previdência
Social o crédito suplementar de Cr$ 10.822.000,00, para reforço de dota..
ções consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização COntida no artigo 6.",
da Lei nv 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. L" Fica aberto aos Ministérios da Educação e Cultura e do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar no valor de Cr$
,.
10.822.000,00 (dez milhões, oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos 15.00 e ~6. 00,
a saber:

o-s

15.00 -

1,00

MINIST",RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Departamento de Assuntos Universitários
Entidades Supervisionadas
1519.0906.2876 - Atividades a' Cargo da Escola Superior de
Agricultura - Lavras
4.3.4.0 -- Auxílios para Equipamentos e Instalações .
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente
15.19 -

26.00 26.03 -

MINIST"'RIO DO TRABALHO
Dl>NCIA SOCIAL

Secretaria-Geral das

E

PREVI"

Entidades Supervisiona-

134.000
6J.000
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2603.1505.2898 -- Atividades a Cargo do Instituto de Prevídên,
3.2.7.2
01
04
06
07

------

ela e Asststêncía acs Servidores do Estado
Entidades Federais
Pessoal . .
_
.
Inativos . .
.

crs

1,00

Salárío.Famílla . .

.

Contribuições de Previdência Social

.

8.887.000
816.000
466.000
4;:)6.000

.

10.322.000

TOTAL

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 15.00 e 28.00, a saber:
15.00 -- MINIST:f:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.19 -- Departamento de Assuntos Universitários
Entidades Supervisionadas
Projeto -- 1519.0906.1876
4.3.3. O -- Auxilias para Obras Públicas
28.00 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ
28.02 -- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade -- 2802.1800.2029
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência

crs

1,00

197.000

10.625.000

Total .
10.822.000
Art 3.9 O presente crédito, nos orçamentos próprios da Escola Superior
de Agricultura de Lavras e do Instituto doe Previdência e Assistência aos
Bervídorer do Estado, acarretará as seguintes alterações:
a) Suplementação:

crs

55.00
55.68
5568.0906.2009
66.00

---

1,00

MINI6TERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

Escola Superior de Agricultura de Lavras
Admlnfstraçâo e Manutenção do Ensino ...

197.000

MINI6TERIO DO TRABALHO E PREVI"

D:&NCIA SOCIAL
66.01 -- Instituto de Previdência e Assistência aos

Servidores do Estado

6601.1505.2010 -- Manutencào de Serviços Hospitalares
003 -- Funcionamento experimental do Hospital
dos Servidores da União
004 - Admmietração e Assistência Médico.Hospí.,
tal"
.,.........................

3.625.000
7.000.COO

bj Cancelamento:
55.00 - MINI6TERIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
55.63 -- Escola Superior de Agricultura de Lavras
Projeto -- 5568.0006.1024.001.34 .
Projeto - 556S.00ü6.1U24.00l.35 . .

76.000
121.000

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua- publicação, revo...
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.~ da
República.
EMÍLIO G. MÉ;::lICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
João Paulo dos Reis venoso
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DECRETO N° 72.602 -

DE

14

DE AGOSTO DE

1973

Publica os índices de atualização monetária dos salários dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, na forma estabelecida na Lei n." 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências.

O Presidente da. República; usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no â 2.", do artigo
1." da Lei n.s 5.451, de 12 de junho de 1968, decreta:
Art. L" Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24 (vinte e quatro) meses conforme estabelecido no ~ 2", do art. L", da Lei 5.451,
de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, apucáveis
aos salários dos meses correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho
ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de agosto
de 1973.
Mês

Coeficiente

Agosto de 1971
,
_.
Setembro de 1971
Outubro de 1971 .'
,.....
Novembro de 1971
,.......
Dezembro de 1971
.,.,
,.
Janeiro de 1972
Fevereiro de 1972
,.,.....................
Março de 1972
.
,......
Abril de 1972
Maio de 1972 _.................................
Junho de 1972
,.............
Julho de 1972
Agosto de 1972
,.................
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972
_. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezembro de 1972
Janeiro de 1973
_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fevereiro de 1973
MarÇO de 1973
Abril de 1973
,
_. . .. . . . . . . .
Maio de 1973
_.....................
Junho de 1973
".....................
Julho de 1973

1,36
1,34
1,32
1,31
1,29
1,27
1,24
1,22
1,20
1,19
1,18
1,17
1,15
1,14
1,12
1,10
1,09
1,08
1,07
1,06
1,05
1,04
1,03
1,02

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.° da República.
EMÍLIO G. MEDICI

Júlio Barata

DECRETO N." 72.603 -

DE

14

DE AGOSTO DE

1973

Abre ao Ministério da Justiça em favor do Departamento Federal de Justiça
o crédito suplementar de Cr$ 376.8úO,úO, para reforço de dotações
consíçnadae no vigente Orçamento.\. ,

O Presidente da República, usando da atrmuíção que lhe confere o artigo 81, item III, da Constttuição. e da autorização contida no artigo 6.°, da
Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Justiça. em favor do Departamento
Federal de Justiça, o crédito suplementar no valor de Cr$ 376.800,00 (tresen-
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tos e setenta e seis mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações or-

çamentártas consignadas ao subanexo 20.00, a saner:

Cr$ 1,00
20.00 20.15 2015.0101.2047 -

MINISTERIO DA JUSTIÇA
Departamento Federal de Justiça
Estudos da Organização Política.

da
dadania e Garantias Constitucionais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família

3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

TOTAL

Ci-

.
.

359.500
17.300

..

376.800

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subancxo 28.00. a saber:
Cr$ 1,00
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.00 28.02 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral

Atívídade -

do

2802.1800.2029

Reserva de Contingência
376.800
Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152.0 da Independência e 85.° da República.
3.2.6.0 -

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulõ coe Rezs veuoeo

DECRETO

N.o

72.604 -

DE

14

DE AGOSTO DE

1973

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
4." Região, o crédito suplementar de Cr$ 100.000,00, para reforço de dotação eonsíçnoao: no vigente Orçamento.
O

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constituição, e da autorrzação contida no artigo 6.°, da Lei

n.e 5.847, de 6 de dezembro de 1972. decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região, o crédito suplementar de Cr$ 100 .000,00 (cem
mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 08.00, a saber:
Cr$ 1,00
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 4" Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
No Rio Grande do Sul e Santa Catarina
outros Serviços de Terceiros
100.000
Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentãrta consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 08.00. a saber:

08.05
0805.0106.2161
001
04
3.1.3.2

-

Cr$ 1,00
08.00 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

08.05 _ Tribunal Regional do Trabalho da 4." Região
Projeto - 0805.0106.1002.00316
4.2. 1. O - Aquisição de Imóveis
.

100.000
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Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152." da Independência e 85." da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 72.605 -

DE

14

DE

AGOSTO

DE

1973

Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento NíI,cional
de Aguas e Energia Elétrica e do Departamento Nacional da Protiuçõo
Mineral, o crédito suplementar de crs 1.858.600,00, para retorço tte do-

tações consignadas no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atrfbuíção Que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6.°, da Lei
n.s 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica e do Departamento Nacional da Produção Mineral, o crédito suplementar no valor de Cr$
.
1.858.600,00 (um mllhâo, oitocentos e cinqüenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
22.00, a saber
Cr$ t,OO

2200 -

MINIST"'RIO DAS MINAS E ENERGIA

2208 -

Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica
Coordenação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e Energéticos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIXas
.

2208.1001.2268 -

3.1.1.1 01 _........•
02 - Despesas Varíáveís ...•... "
2209 - Departamento Nacional da Produção Mí2209.1401.2289 -

neral
Coordenação da Pólítdca Nacional de

cursos Minerais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Variáveis
TOTAL

426.200
804.100

Re-

.
.

165.200
463.100

.

1. 858.600

Art. 2.0 Os recursos necessários "execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orcamente aos subanexos 22.00 e 28.00. a saber:
Cr$ 1,00
2200 - MINISTIlRIO DAS MINAS E ENERGIA
2208 - Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica
Atividade - 2208.1001.2268
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
111.600
2209 - Departamento Nacional aa Produção Míà

neral
Atividade - 2209.1401.2289
3> 2.3.3 - Salário-Família . .
3.2.5.0 - ContribuiçOes de Previdência Social

.
.

222.500
24.900
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2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervísâo do Mínístérío
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6.0 -

1,00

do

2802.1800.2029

Reserva de Contingência
TOTAL

.

1.499.600

.

1. 858. 600

Art. 3.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 14 de agosto de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da República.
MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis vezzosc

EMÍLIO G.

DECRETO

N.o

72.606 -

DE

14

DE AGOSTO

DE 1973

Abre ao Ministério das Comunicações, em favor do Departamento de Administração, o crédito suplementar de Cr$ 1.600.000,00, para reforço de
dotações consumadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.0 da Lei
n.? 5.847, de 6 de dezembro de 1972. decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério das Comunicações, em favor do Departamento de Administração, o crédito suplementar no valor de Cr$
.
1.600.000,00 (um milhão e seíscentos mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 14.00, a saber:

Cr$ 1,00
1400 1406 1406.0101.2004 3.1.3.2 -

MINIST1!:RIO DAS COMUNICAÇÕES

Departamento de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAL

..

1.600.000
1.600.000

Art. 2. Os recursos necessàrtos à execução deste Decreto decorrerão das
anulações parciais de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 14.00, a saber:
0

Cr$ 1,00
1400 1401 -

MINIST1!:RIO DAS COMUNICAÇõES

Gabinete do Ministro

AtiVidade - 1401. 0104.2001
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1402 - Secretaria-Geral
Atividade - 1402.0108.2006
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1405 - DIVISâo de Segurança e Informações
Atividade - 1405.0809.2008
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1407 -Departamento Nacional de Telecomunica-

ções

100.000
10200.000
50.000
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Atividade -

3.1.3.2 1408 Atividade -

3.1.3.2 -

1407.0705.2188

Outros Serviços de Terceiros
Dpartamento de Pessoal

200.000

1408.0101.2013.002

Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

50.000
..

1.600.000

A'rt. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da República.
EMiLro G. MÉDIcI
Antônto Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
Hygzno C. Corsetti

DECRETO N° 72.607 -

DE

14

DE

AGOSTO DE 1973

Fixa índice de conversão para a cidade de J eaaon

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 11I, da Constituição, e
de acordo com o parágrafo único, do
artigo 13,· do Decreto ns .71.733 de
28 de março de 1973, .decreta:
Art. 10 Fica incluída entre as localidades relacionadas na Tabela 11,
do. Anexo lI, do Decreto nv 71.733,
de 28 _de março de 1973, a cidade de
.Jeddah, no
Reino da Arábia Saudita, com o índice 34.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, tevogadasas disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973;
1520 da Independência e d5° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva

DECRETO N° 72.608 AGOSTO DE

DE

14

DE

19n

Altera a lista de casos especiais que
dão direito ao acréscimo do auxíliofamiliar previsto na Lei de Retribuição no Exterior.

o Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica incluída entre as localidades relacionadas no anexo ao .
Decreto n" 72.288, de 21 de maio de

1973, lista "BOI, a cidade de Jeddah
no Reino da Arábia Saudita.
'
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jorge de Carvalho e Silva

DECRETO N° 72.609 AGOS'IO DE 1973

DE

14

DE

Concede reconhecimento à Facuuiruie
de Direito de ttu, mantida pela Organização Sorocabana de Assistência e Cultura, com sede na cidade
de [tu, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com _o _artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação ns d23-73,
conforme consta dos Processos números 2.665-73-CFE e ns 239.928-72,
do Ministério. da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1°E' concedido reconhecimento à Faculdade de Direito de Itu,
mantida pela Organização Sorocabanade Assistência e Cultura, com sede
na cidade de Itu, Estado de São
Paulo.
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. NIÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.610 AGOSTQ DE

DE

14

DE

1973

Autoriza o funcionamento da Faculdade Adventista de Educação, mantida pelo Instituto Adventista de
EnsinO J em santo Amaro, na Cidade de São paulo, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Oonstdtuíçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n'' 1.058-73,
conforme consta dos Processos número 1.413-72-CFE e números 226.317,
de 1972 e 229.976-':'2, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade Adventista de
Educação, com o curso de pedagogia
(habilitações: Magistério das Matérias -Pedagógicas de 2° grau e Administração de 1° e 2° _graus), mantida
pelo Instituto Adventista de Ensino,
em Santo Amaro, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
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tigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei .iúme1'0 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n'' 701-73,
conforme consta dos Processos número 726-71-CFE e nO 261.606-71, do
Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da habilitação Supervisão da
Escola de 1.9 grau, do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, CiênCl~ e Letras, mantida pela Fundação
Universidade de Itajubá, com sede na
cidade de Itajubá, Estado de Minas
Gerais.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contra-to.
Brasília, 14 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 72.612 AGOSTQ DE 1973

DE

14

DE

concede reconhecimento ao curso de
Educação Física e Técnica Desportivas da Universidade Federal de
Santa Maria, com sede na cidade
de Santa tâaria, Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constttuição, de
acordo com o artigo 47, da Lei núEMÍLIO G. MÉDICI
mero 5.540, de 28 de novembro de
Jarbas G. Passarinho
1968, alterado pelo Decreto-lei núme1'0 842, de 9 de setembro ~') 1969, e
_tendo em vista o Parecer do Conselho
DECRETO N° 72.611 - DE 14 DE
Federal de Educação n.c .'>8'4-73, conAGOSTO DE 1973
forme consta dos Processos número
Autoriza o funcionamento da habili1.399-72-CFE e números 253 977-72 e
tação Supervisão da Escola de 1.9
256.248-72, do Minístértu da Educa..grau, do curso de pedagogia da Façâo e Cultura, decreta:
culdade de Filosofia, Ciências e LeArt. 1° E' concedido reconhecimentras, mantida pela Fundação Unito ao curso de Educação Física e Técversidade de Itciuõá, p,Om sede na
nicas
Desportivas da Universidade
cidade de Itaíubá, Minas Gerais.
Federal de Santa Maria, com sede na
O Presidente da República, usando
cidade de santa Maria, Estado do Rio
das atribuições que lhe confere o ar- Grande do Sul.
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Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na 'data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973;
1520 da Independência e 35° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° ';'2.613

DE

14

DE

AGOSTO DE 1973

Outorga concessão à Televisão 31 de
Março Luia., para estabelecer uma
estação de radiodifusão de sons e
e imagens (televisão), na cidade de
Aracaju. Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, combinado 00m o
artigo 8°, item XV, letra "a", da
Constituição e tendo em vista o que
DECRETO N.O 72.614 -

EXECUTIVO

consta do Processo MO n- 7.580-72,
decreta:
Art. 1" Fica outorgada à Teíevísão
31 de Março Ltda., nos termos do artigo 28, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, concessão para
estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, sem direito de exclusividade,
utilizando o canal 8 (0iW).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este são baixadas
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias a contar da data da
publicação deste no Diário O licial da
União, sob pena de se tornar nuln,
de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília', 14 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Coreetti

DE 15 DF. AGQSTO DE 1973

Attet a a estrutura básica do Ministério da Educação e Cultura

e dá outras

Providências.
'O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81; itens lU e V. da Constituição, e tendo em vista Q disposto no artigo
181, itens I, II e lII, do Decreto-lei n- 200, de 25 de fevereiro de 1967 decreta:

Art. 1.0 Os artigos 1.0 e 7.° do Decreto n.« 66.967, de 27 de julho de 1970,
passam a vigorar com as seguintes al teracões:
"Art. 1."
.
"I -

.

IV -

órgão de Planejamento, Coordenação e Controle das Atividades de Apoio Admimstrativo.
Secretaria de Apoio Administrativo.
1 - Gabinete
2 - Assessoria Técnica
3 - Divisão de Atividades Auxiliares
4 - Coordenação de órgãos Regionais
5 - Delegacias Regíonaís

A -

·V
"A
H -

Departamento de Assistência ao Estudante
1 - Assessoria Técnica
2 -:- DiV1São de Atividades Auxiliares".

Aros
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I -

Departamento de Documentação e Divulgação
] - Assessoria Técnica
2 - Divisão de Documentação
3 - Divisão de Divulgação
4 - Divisão de Atividades Auxílíares'".

J -

Instituto Nacional do Livro
Assessoria Técnica
2 - Coordenação do Livro Dídátíco
3 - Oordenaçâo do Livro Literário
4 - Divisão de Atividades Auxiliares".
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1 -

"Art. 70 A Secretasía de Apoio Administrativo dirigida por um
Secretário, compete planejar, orientar, coordenar e controlar a execução das aüvidades-meíc do Mímstêrlo".
Art. 2.0 Fica extinta da organíza ção estrutural do Departamen de Administração a Díretorra de Serviços Gerais.
Art. 3.0 A Supervisão Ministerial de que trata o artigo 25 do Decreto-lei
tI. O 200, de 25 de fevereiro de 1967 sobre os órgãos mencionados nas alíneas
"G", <IH", "I" e "3", bem como sobre a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) será exercida pela secretaria de Apoio Administrativo.
Parágrafo único. Até que sejam reestruturadas, a Campanha Nacional
de Alimentação Escolar (CNAE) e a Comissão de Orientação de Programas
Comunitários (COPROC) ficam subordinadas à Secretaria de ApOio Admi-

»rstranvo.

Art. 4. 0 Os Regimentos Internos dos órgãos de que trata este Decreto
disporão sobre a finalidade, organizaç ao, competência e atribuições de cada
um, observado disposto no artigo 6.0 do Decreto n." 68.885, de 6 de julho
de 1971.
Parágrafo único. Enquanto não forem baixados os Regimentos Internos
GOS órgãos de que trata este Decreto. vigorarão, no que couber, os atuais re-

°

gtmentos ,

Art. 5.0 Os recursos alocados ao Departamento de apoio serão movimentados, no corrente exercício, pelo Departamento de Assistência ao Estudante.
Art. 6.0 Fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão do Quadro de Pes soal - Parte Permanente - do Ministério da Educação e Cultura, resultante das alterações previstas neste Decreto.
Art. 7.0 As despesas decorrentes do disposto neste Decreto, serão atendidas pelas dotações próprias do Mmístérío da Educação e Cultura.
Art. Ro Este Decreto entrará em vigor na data de sua pulicação, revoga(ias as disposições em contrário.
Bras1lia, 15 de agosto de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis VellOso

o anexo mencionado no art. 69 foi publicado no D. o. de 16 de
agosto de 1973.
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DECRETO N° 72.615 AGOSTO DE

DE

1973

15

DE

Concede reconhecimento à Facuuuuie
de Filosofia, Ciências e Letras de
Cachoeira do Sul, mantida pela As":
sociação Cachaeirense Pró Ensino
Superior, com sede na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-o
tigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei ns 842, de
9 de setembro de: 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n- 822-73, conforme consta dos -Processos, n'' 1.684-72 CFE e
n- 248.498-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

9 de setembro de 1969, e tendo em vis,
ta o Parecer do Conselho Federal de
Educação nv 801-73, conforme consta dos Processos nv 1.231-72-CFE e
n- 265.702-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação, Ciências e Letras Hebraico-brasileira
"Renascença", com os cursos de Letras (licenciatura plena, nas modalidades Português Inglês e Português-Hebraico), Ciências (licenciatura de 1° grau) e Pedagogia (habilitações em: Administração, Supervisão e
Inspeção Escolar, de 1° e 2° graus, Orientação Educacional e, Formação de
Professores, em licenciatura plena).
mantida pela Sociedade Hebraicobrasileira "Renascença", com sede na
cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.

Art. 10 11: concedido reconhecimento
à Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Cachoeira do Sul, Com os
cursos de Pedagogia (licenciatura plena); Ciências (lo grau); Letras (lo
grau) e Estudos Sociais (1° grau),
mantida pela Associação Cachoeirense Pró Ensino Superior, com sede na
cidade de Cachoeira do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI
Jarbas G.

Passarinho

DECRETO N° 72.616 AGOSTO DE 1973

DE

EXECUTIVO

15 DE

Autoriza o funcionamento da FacUL_
aoae de Bducaçiio, Ciências e Letras Hebraico-brasileira "Renascença", mantida pela SOciedade Hebraico-brasileira "Renascença", com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São PaulO.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número '5.540, de "28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de

Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em. contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

N9

72.617 1973

DE

15 DE

AGOSTO DE

°

Autoriza tunetonamento do curso de
Estudos Sociais, em substituição ao
curso de História, da Faculdade de
Ciências Humanas, mantida pelo
Instituto Metodista de Ensi710 Superior, com sede em Rudge Ramos,
São Bernardo do campo, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47; da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nv 854-73, conforme
consta dos Processos nc 1.809-72-CFE
e GM-BSB n,« 004.726-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Estudos Sociais,
com habilitação. em Educação Moral
e' Cívica (licenciatura plena), da Faculdade de Ciências Humanas, man-
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tida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, com sede em Rudge
Ramos. São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
Art. 2Q O curso a que se refere o
artigo 1Q será mmiatradc em substituição ao curso de História, cujas vagas serão extintas a parttr de 1973.
ficando assegurado aos alunos que
não optarem pelo novo curso, o direito de concluir o antigo.
Art. 3." Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1973;
1520 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.· MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO NQ 72.618 AGOSTO DE: 1973

DE

15

DE

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Economia e Contabilidade na traculâaae de Ciências Contábeis e
Administrativas, mantiaa pela sociedade
Unínersitârta
"A ugusto
Motta", com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado (la Guanabara.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o arttgo 81, item UI, da Consbttutçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do COnselho Federalvde Educação nv 1.070-73, conforme consta dos Processos nv 503-72CFE e nv 211.633-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Economia e
Contabilidade, na Faculdade de CIências Contábeis e Administrativas,
mantida pela Sociedade Universitária
"Augusto Motta", com sede' na cidade. do Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara.
Art. 2.° Este Decreto entrará e-m
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1973;
1520 da Independência e 85Q da
República.
EMíLIo G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO NQ 72.619 AGOSTO DE 1973

DE

15

DE

Dá nova redação ao parágrafo único,
do artigo 15, do Regulamento aprovado pelo Decreto n 9 10.359, de 16
de novembro de 1956, modificado
pelo Decreto n9 53.540, de 5 de fevereiro de 1964.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, decreta;
Art. 10 O Parágrafo único, do artigo 15. do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 40.359 de 16 de novembro de 1956, alterado pelo Decret-o
nv 53.540, de 5 de fevereiro de 1964,
passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. O número
de Substitutos de Procurador do
Trabalho Adjunto não poderá exceder de quatro na 1~ Região, de
quinze na 21} Região, de cinco na
3{l. Região, de seta na 41} Região
e de dois nas demais Regiões."
Art. âv Este decreto .entraré em
vigor na data de sua publicação, revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1973;
1520 da Independência e 85Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Attreao Buzaid

DECRETO Nº 72.620 AGOSTO DE 1973

DE

15

DE

Subordina diversos órgãos i Diretoria
de Assuntos Especiais, Educação Física e Desportos e à Diretoria de
Ensino Preparatória e Assistencial,
do Ministério do Bxércüo, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que' lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e de
acordo com o artigo 46, do Decretolei nv 200, de 25 de Ievereíro de 1967,
Decreta:
Art. to Ficam subordinados à Diretoria de Assuntos Especíals. Educação Física e Desportos, criada -pelo
Decreto nc 71.823, de 7 de fevereiro
de 1973, os seguintes órgãos:
1) Escola de Educação Física do
Exército
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2) Escola de Equitação do Exército

3) Comissão de Desportos do Exército.
Art. 29 Ficam subordinados à Diretoria de Ensino Preparatório e
Assistencial, criada pelo Decreto número 71. 823, de 7 de fevereiro de
1973, os seguintes órgãos:
1) Escola Preparatória de Cadetes
do Exército
2) Colégios Militares de Belo Hori-

zonte, Curitiba,

Fortaleza, Manaus,

porto Alegre, Recife, do Rio de Janeiro e de Salvador.

Art. 31? Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de agosto de 1973;
1520 da Independê leia
República.
EMÍLIO G.

o 859 da

MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N° 72.621

DE

15

DE

AGOSTO DE 1973

Concede a mmuxü S. A. Indústria
de Mármores e Granitos o direito
de lavrar mármore no Município de
Jucurutu, Estado do Rio Grande do
Norte.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nú-.
mero 318, de 14 de março de H)67,
decreta:
Art. 1° Fica outorgada a Simwal
S. A. Indústria de Mármores e Granitos concessão para- lavrar mármore
em terrenos de propriedade de Sebastião Lopes Galvão e esposa, Josefa Martins Galvão, Manoel Lopes Sobrinho e sua esposa, Almira Maria
Galvãc, Lopes, no lugar denominado
Sitio Várzea Comprida, Distrito e Mu.,
nlcípío de Jucurutu, Estado do R. G.
do Norte, numa área de quarenta e seis
hectares noventa e cinco ares e trinta e seis centiares (46,9536 ha.), delimita.da por um polígono irregular,
que tem um vértice a duzentos e trinta metros (230 m) , no rumo verdadei-

ro de quatro graus nordeste (4" NE),
do canto nordeste (NE) do prédio da
oficina mecânica existente aproxtrnadamente no centro da referida área e
os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verda,
deiros: sessenta metros (60 m) , norte
(N); quatrocentos metros (400 fi),
oeste (W); quinhentos e setenta e sete metros (577 m) , sul (5); sessenta
metros (60 m) , leste (E); cínquenta e
nove metros (59 m) , sul (S);quarenta e dois metros (42 m) , leste ~E);
dez metros (10 mj , sul (S); quarenta
e dois metros (42 m) , leste <E); dez
metros (10 m) , sul (8); cento e dezenove metros (119 mj, leste (E); vinte e oito metros (28 m) , sul (8);
quatrocentos e oitenta e seis metros
(486 m) leste (E); quinhentos e setenta e dois metros (572 m) , norte
(N); cento e sessenta e três metros
(163 nu, oeste (W); cínquenta e dois
metros (52 m) , norte (N); cento e oitenta e seis metros (186 m) , oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto n? 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução n- 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2° O. concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos GS
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de
I

1969.

Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mínera-.
ção.
Art. 5" A concessão de la vra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
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Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministêrio das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

801. 614-68) .

Brasília, 15 de agosto de 1973;
152<0 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 72.622
AGOSTO

DE

DE

16

DE

1973

Concede à Oxima-óxidos, Minêrios e.
Assoctados Ltda. o direito de lavrar
minério de terro, no Município de
Nova Lima, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constítutção.
nos termos do Decreto-lei no 227, de
28 de révereíro de 1967 (Código ue
Mineração), alterado pelo Decretolei nv 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1ÇI Fica outorgada a Oxímaóxidos, Minérios e Associados Ltda ,
concessão para lavrar minério de Ier1'0 em terrenos de propriedade de Vinicius . ValIa dares Vasconcellos,
:10
lugar denominado Fazenda Ana da
Cruz, Distrito e Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, numa.
área de cento e cinqüenta e oito hectares, trinta ares e quatro centrares
(l58,3004 ha.}, delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a duzentos e cinquenta e seis
metros
e
clnquenta centímetros
(2S6,50m), no rumo verdadeiro de
vinte e quatro graus trinta minutos
nordeste (240(30' NE), do marco eravado no Pico de Belo Horizonte e os
lados li, partir desse vértice, os seguintes comprlmentoe e rumos verdadeiros:
quarenta e seis metros
(46m). leste (E); trinta e quatro metros (34m), sul (8); trinta metros
(30m), leste (E); vinte metros ....
~20m), sul (8); vinte metros (20m),

~~;7 Ji~~~ ~~i:os ~~tt~s), \~~~), (~~~

vinte metros (20m), sul (6): vinte
metros (20m), leste (E); quarenta
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metros (40m), sul (8); cento e quarenta metros 040m) leste (E); vinte
metros (20m), norte (N); cento e
vinte metros U20m), leste (E); vmte
metros (20m), norte (N); cem metros (lOOm) , leste (E); vinte metros
(20m). norte (N); cem metros (100m),
leste (E); vinte metros (20m) norte
(N); cem metros (100m), leste IE);
vinte e cinco metros (2Sm), norte
(N); cento e vinte e cinco metros
(l25m), leste (E); cem metros ....
(100m), sul (8); setenta e cinco metros (75m), oeste (W); cem metros
(Iüümj , sul (8);
cínquenta metros
(50m), oeste (W); duzentos e cínquenta metros (250m), sul (8); dusentes metros (200m), leste (E); emnuenta metros (SOm), sul (8); cento e cínquenta metros risomi. leste
(E); cinquenta
metros (50m), sul
(8); cento e cínquenta metros
.
(Iõüm) , leste (E); cinqüenta metros
(BOm), sul (6); cento e cínquenta
metros (150m), leste (E); cmquenta
metros (50m), sul (8); cento e emquenta metros (l50m), leste (E); ctnquenta metros (SOm), sul (8); cem
metros (lOOm) , leste (E); etnquenta
metros (50m), sul (8); cem metros
(100m), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), sul (8); cem metros o'OOmJ,
leste (E); cínquenta metros (50m),
sul (8); cem metros (100m.), leste
(E); cínquenta metros (50m), sul
(8); cem metros noorm , leste .(E);
cmquenta metros (50m), sul (8); cem
metros (Iüüm), leste (E); cinqüenta
metros (50m), sul (8); cem metros
(Iüüm) , leste (E); cínquenta metros
(50m), sul (8); cem metros (100m)
leste (E); cinquenta metros (60m):
sul (8); cem metros (lOOm), leste
(E); cínquenta metros (SOm), sul (6);
cem metros (100m), leste (E); cinqüenta metros (50m). sul (8); cem
metros (lOOm). leste (E); cinqüenta
metros (50m), sul (8); duzentos
metros (200 m), leste (E); cinquenta metros (50m), sul (8); duzentos metros (200m), leste (E>; cinquenta metros (50m), sul (8); duzentros metros (200m). leste (E); ctnquenta metros (SOm), sul (8); duzentos e cmquenta metros (250m),
leste (E); cento e vinte e cinco metros (l2SmJ, norte (N); cínquenta
metros (SOm), oeste (W); cínquenta
metros (50m), norte (N); cem memetros (100m" oeste (W); cinqüenta
metros (SOm), norte (N); cem metros üuumi, oeste (W); ctnquente
metros (SOm), norte (N); cem metros
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(100m), oeste (W); setenta e cinco
(75m), norte (N); cem metros (100m). oeste (W); cínquenta
metros (SOm). norte (N) ~ cem metros
(100m), oeste (W); setenta e cinco

metros

metros (75m), norte (N); cem me ..

tros (100m), oeste rwr: cínquenta
metros (50m), norte (N) cem metros
(100m), oeste (W); cínquenta metros
(50m), norte (N); cem metros
.
(Iüüm) , oeste (W); setenta e cinco
metros (75m), norte (N); cem metros (100m). oeste (W); cínquenta
metros (SOm), norte (N); cem metros (Iüüm) , oeste (W); cínquenta
metros (SOm), norte (N); cem metIOS r morru , oeste (W); setenta
e
cinco metros (75m) , norte (N); cem
metros (lODm) , oeste (w); cmquenta metros (50m), norte (N); cem metros (100m), oeste (W); ctnquenta
metros (SOm), norte lN); cem metros r tocrm , oeste (W); setenta c
cinco metros (75m), norte (N); cem
metros UDDm), oeste (W); cínquenta
metros (50m), norte (N); cem metros ,(100m), oeste (W); setenta e
cinco metros, (75m), norte (N); cem
metros (Iüüm) , oeste (W); cmquenta
metros (50m), norte (N); cem metros
(100m), oeste (W); setenta e cinco
metros (75m) , norte (N); cem metros (100m), oeste (W); cínquenta
metros (50m), norte (N); cem metros
(100m), oeste (W); setenta e cinco
metros (75m), norte (N); cem metros
(100m), oeste (W); cinquenta metros
(50m), norte (N); cem metros ....
UOOm), oeste (W); setenta e ctncc
metros (75m), norte (N); cem metros
(lOOm), oeste (W); cinqüenta metros
(50m), norte (N); cem metros (100m).
oeste (W); cínquenta metros (50m),
norte' (N); cem. metros (100m), oeste
(W); setenta e cinco metros (75m),
norte (N); cinquenta metros (50m),
oeste (W); vinte e cinco metros
(25m), norte (N); cinquenta metros
(50m), oeste (W); vinte e cinco
(25m), norte (N); cínquenta metros
(50m), oeste (W); cínquenta metros
.(50m) norte (N); cínquenta metros
(50m), oeste (W); vinte e cinco metros (25m), norte (N); cínquenta metros (50m), oeste (W); vinte e cinco
metros (25m), norte (N); cmquenta
metros (50m), oeste (W); vinte e
cmco metros (25m), norte (N); cínquenta metros (50m), oeste (W); vinte e cinco metros (25m), norte tNJ;
vinte e cinco metros
(25m), oeste
(W); vinte e cinco metros (25m),
norte (N); vinte e cinco metros ....

(25m), oeste (W); vinte ~ cinco" metros (25m), norte (N); VInte metros
(20m), oeste (W); noventa e dois
metros (92m), sul (S); cento e cinco
metros e noventa e cinco centametrcs
005,95m), trinta e três graus, trinta
e nove minutos sudoeste (33°39' S W) ;
cento e quatorze metros e trinta centímetros (1l4,30m), setenta e quatro
graus quarenta e sete minutos sudoeste (74947' SW); cento e cínquenta
e quatro metros e quarenta centímetros (154,40m), sessenta e oito graus
quarenta e nove minutos noroeste
(68949' NW); sessenta e cinco metros
e quarenta centímetros (65,40m), trinta e oito graus vinte e cinco minutos
sudoeste (38925' SW); trinta e seis.
metros e dez centímetros (36,10 m)
trinta e sete graus cínquenta Q d01S
minutos e vinte e cinco segundoa eudoeste (37952'25" SW); trinta e dois
metros e setenta e clnco centímetros
(32,75m), trinta e um graus trinta e
cinco minutos vinte e cinco segundos
sudoeste (31935'25" SW); vinte metros e quarenta e cinco centímetros
(20,45 metros), três graus
cínquenta minutos
vinte segundos
sudoeste (3950'20" SW); vinte metros
e oitenta centímetros (20,80mJ•. desesseis graus oito minutos vinte segundos sudoeste (16"08'20" SW);Uinta e cInCO metros e quarenta e ClDl.:U
centímetros (35,45rn), oito graus quarenta e nove minutos dez segundos
sudoeste (8 949'10" SW); vinte e sres
metros (23m), quatorze graus cínquenta e seis minutos quarenta e ClOco segundo sudoeste (14"'56'45" SW>.
vinte e três metros e sessenta cenumtros (23,60m), vinte e sete graus
cínquenta e sete minutos trinta se·
gundos sudoeste (27957'30" SW J;' onze
metros e oitenta e CInCO centímetros
(11,85m), cinco graus quarenta e dois
minutos sudoeste (5942' SW); trinta
e nove metros 'e vinte e cinco cenametros (39,25m),
quarenta e três
graus dois minutos sudoeste
.
(43902' SW); dezoito metros e oitenta centímetros (18,80m), vinte e sete
graus quarenta e dois minutos trinta
segundos sudoeste (27942'30" SW);
vinte e seis metros (26m), dOIS graus
vinte e um minutos e cinco segundos
sudoeste (2921'05" SW) ; treze metros e trinta e cinco centímetros ....
(l3,35m), dezessete graus um mlnuto vinte e cinco segundos sudoeste,
(17901'25" SW); dezessete metros e
cinco centímetros (17,05m), cinco mrnutos e vinte segundos sudeste •... ;.
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(Ol?05'20" SE). Esta concessão
outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas a11neas, e 51, do Código de Mmeraçac,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo 'único Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ns ..
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução' nv 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário nce cbrigado a recolher aos cofres públicos OS
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei n."
1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe .Incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65' e 66, do Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Çl Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COntrário.
é

(DNPM - 4.791-61).
Brasília, 16 de agosto

1529 da Independência
República.
EMÍLIO G.

de

1973;
da

e 859
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DECRETO N9 72.623 - DE 16
AGOSTO DE 1973

DE

Concede à Empresa de Mineração
Joseph Nigri Ltda. o direito de la~
vrar caulim e argila no' Município
de Santo André, Estaào de São
paulo.

o Presidente da República, usando . da atribuição que lhe confere
artigo 81, item III, da 0onstituiçâo,

°
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nos termos do Decreto-lei 119 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado p..::lrJ Decretolei nc 318, de 14 de marco de 1967.
decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Empresa
de Mineração J oseph Nigri· Ltoe ..
concessão para lavrar cauhm e argtla em terrenos de propriedade da
Construtora Miguel Curí S.A. no lugar denominado Sítio Pedroso, Distrito e Município de Santo André,
Estado de São Paulo, numa área de
quatro hectares setenta e seis ares
e cínquenta centiares (4,7650 ha.) ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a trezentos
e dez metros (310 m) , TIO rumo verdadeiro de dezessete graus onze minutos sudoeste (179 11' S'W). da
centro do parapeito do tubo ladrão,
lado leste (E), do tanque do Córrego
Pedroso e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos' e rumos verdadeiros: duzentos e vtnte
metros (220 m) , sul (8); doze metros
(12 m), oeste (W): vinte metros (20
m) , sul (S): noventa e sete metros
(97' m) , oeste (W); oitenta; metros
<80 m) , sul (S); cínquenta e cinco
metros (55 m) , oeste (W); doze metros (l2m) , norte (N); vinte metros
(20 m) , oeste" (W); nove metros (9
m) , norte (N) ; dezoito metros (18
ID), oeste (W); nove metros ~9 m) ,
norte (N); dezesseis metros (16 m) ,
oeste (W); sete metros (7 mj , r.orte
(N); treze metros (13 m.i, oeste
rwj : nove metros (9 m) , norte (N);
dezesseis metros (16 mr , oestevwj :
sete metros (7 m) , norte (N); qumze metros (15 m) , oeste (W); nove
metros (9 m) , norte (N): quinze metros (15 m) , oeste (W); quinze' metros (15 mi , norte (N); dez metros
no m) , leste (E); deaoítc metros (18
m) , norte (N); nove metros (9 m) ,
leste (E); quinze metros (15 .rm, norte (N); nove metros (9 . m) , leste
(E); quinze metros (15 m) , norte
(N); cento e onze metros (l11 mi ,
leste (E); cento e noventa e cinco
metros '(195 mi , norte iN); cento e
trinta e oito metros 038 mj -. reste
(E). Esta concessão é ou torgada mediante as condições constantes d0:5
artigos 44, 47 e suas alíneas, e·,51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código não ex..;
pressamente mencionadas neste: Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estdpulaçôea do Regu-
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lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

Art. 29 O concessíonárlo fica obrlgado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprtmento do disposto no Decreto-lei

nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
Se lhe incumbem, a concessão pa-a
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4 9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de- solo e

subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59, do Código de

.ameracao.

Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, qUe será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mtneral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 611 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 7.546-60).
Brasília, 16 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECREI'O N9 72.624 AGOSTO DE 1973

DE

16

DE

Concede à C.B.E. Companhia
Brasileira de Equipamentos o direi..
to de lavrar calcário, no Município
de' Capão Bonito - Estado de São
PaUlo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 "Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta;
Art. 19 Fica outorgada à c. B. E.
- Companhia Brasileira de Equipamentos concessão para lavrar calcá-

rio em terrenos de propriedade de
Itabíra Agro-Industrial S.A., nos lugares denominados Lagoa - Barreiro e Freguesia Velha - Distrito de
Ribeirão Grande - Murrícípío de Capão Bonito - Estado de São Paulo,
numa área de quatrocentos e setenta e três hectares (473 na.j , delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértdce na confluência do Rio
das Almas com seu afluente da margem direita, o Córrego do Chapéu e
os lados 3 partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos metros (900 m) •
norte (N); novecentos metros (900
m) , leste (E); mil metros ~1.000 mi ,
norte (N); oitocentos metros (800
m) , leste (E); mil metros (1.000 m) ,
norte (N); mil e duzentos metros
(1.200 m) , leste (E); dois mil metros
(2.000 m) , sul (S); mil e duzentos
metros (1.200 m) • oeste (W); novecentos metros (900 m) , sul (S); mil
e setecentos metros (1. 700 m) , oeste
(W) .
Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e ,51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo CÓd1g0 não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de Ievereírc de
1963, e- da ResOlução '.19 3, de 30 de
abril de 1965, da comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concesslonárlo fica obrigado a recolher aos cofres públicos OS
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessí... . nário não
cumprir qualquer das obrlgações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou DUla, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de- lavra terá
por titulo este Decreto, que eerá
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.·
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Art. 61? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-804.493-68) .

Brasilia, 16 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 85(1 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

N9

72.625 1973

DE

16

DE

AGOSTO DE

Concede à Cia. Mineira de Cimento
Portland S .A. "COMINeI" o czreuo de laorar calcário no Município de MatozinhoS, zuoao de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nOS
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (CÓdIgO de Mineração), alterado pelo Decreto-ler
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. lI? Fica outorgada à Cia. Mineira de Cimento Portland sociedade
Anônima "COMINOI" concessão para lavrar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Lagoínha, Distrito e Município de Matozinhos, Estado de Minas Gerais,
numa área' de dezoito hectares quarenta e seis ares e cinqüenta: e três
centrares (18,4653 ha.) delimitada por
um polígono Irregular. que tem um vértice a mil quatrocentos e cínquenta e
sete metros e onze centímetros
.
(1. 457,11 m) , no rumo verdadeiro de
sessenta e cinco graus vinte e nove
minutos nordeste (65Q 29' NE), da
Chaminé do Forno da Fábrica de Cimento da "COMINCI", situada em
Matozinhos, e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros; quarenta
metros (40m), este (E); vinte e três
metros e dez centímetros (23, 10 m) ,
norte (N); quarenta metros (40 m) ,
este (E): vinte e três metros e dez
centimetros (23,10 m) , norte (N);
quarenta metros (40 m) , este l.E);
vinte e três metros e dez centímetros
(23,10 m) , norte (N); quarenta metros (40 m), este (E); vinte e três
metros e dez centímetros :23,10 m) ,
norte (N); quarenta metros (40 m) ,
este (E); vinte e três metros e dez
centímetros (23,10 mi , norte (N);
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quarenta metros (40 m) . este (E);
vinte e três metros e dez centímetros
(23,10 m) , norte (N); quarenta m~
tros (40 mr, este (E); vinte e três
metros e dez centímetros (23,10 m) ,
norte (N); quarenta metros (40 mr,
este (E); vinte e três metros e dez
centímetros (23,10 mj , norte (N) ~
quarenta metros (40 m) este (E);
vinte e três metros e dez centímetros (29,-10m), norte (N); quarenta metros (40 m) , este (E); vinte e
três metros e dez centímetros (23,10
m) , norte (N); quarenta metros 140
m) , este (E); vinte e três metros c
dez centímetros (23,10 m) , norte
(N); quarenta metros (40 m) , este
(E); vinte e três metros e dez centímetros (23,10 m) , norte ,N); quarenta metros <40 m) , esta ',E); vinte
e três metros e dez centímetros ...
(23,10 m) , norte (N); quarenta metros (40 m) , este (E); quarenta metros (40 m) , sul (8); vinte e três
metros e dez centímetros (23,10 rm ,
este (E); quarenta metros (40 rm ,
sul (8); vinte e três metros e dez
centímetros (23,10 m) , este (E); quarenta metros (40 m) , sul (8); vinte
e três metros e dez centímetros .....
t23,10 m) , este (E); quarenta metros (40 m) , sul (Sl;·vínte e três metros e dez centímetros (23,10 mr, este
(E); quarenta metros (40 m) , sul
(8); vinte e três metros e dez ccntímetros (23,10 m) , este (E); quarenta metros <40 m) , su; (8); vinte
e três metros e dez centímetros ...
(23,10 m) , este. (E); sessenta e quatro metros e cínquenta e nove centímetros (64,59 m: , sul (8); vinte e
três metros e dez centímetros (23,10
rrn , oeste (W); treze metros e trinta e quatro centímetros t13,34 mr ,
sul (8); vinte e três metros e dez
centímetros (23,10 m) , oeste nV);
treze metros e trinta e quatro centímetros (13,34 m) , sul (8); vinte e
três metros e dez centímetros ',23,10
m) , oeste <w); treze metros e trinta
e quatro centímetros '13,34 fi), sul
(8); vinte e três metros e dez CPI!tímetros (23,10 mj , oeste (W); treze metros e trinta e quatro centímetros (13,34 IP), sul ~8.1 ~ vinte e três
metros e dez centímetros (23,10 mj ,
oeste (W); treze metros e trinta e
quatro centímetros (133·1, m) , sul
(8); vinte e três metros e dez centímetros (23,10 mr , oeste <W); treze
metros e trinta e quatro centímetros
U3,34m), sul. (8); quarenta. metros
(40 m) , oeste (W); vinte e três metros e dez centímetros (23,10 m..). sul
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(S); quarenta metros (40 m) oeste
(W); vinte e três metros e dez centímetros (23,10 m) , sul 'S); quarenta metros (40 m) , oeste ~W); vinte
e três metros e dez centímetros ...
(23,10 m) sul (8); quarenta metros
(40 m) , oeste (W); vinte e três metros e dez centímetros (23.10 mj , sul
(8); quarenta metros t 40 m) , oeste
(W) ; Vinte e três metros e dez centímetros (23,10 m) , sul ~S); vinte metros (20 m) , oeste (W); onze metros
e cínquenta e nove centímetros (11,59
m) , sul (8); sessenta metros 60 m) ,
oeste (W); vinte e cinco metros e
setenta e seis centímetros (2.5,76 m) ,
norte (N); quarenta mezros (40 m) ,
oeste (W); vinte e cinco metros e setenta e seis centímetros (25,76 mi ,
norte' (N); quarenta metros (40 m) ,
oeste (W); vinte e cinco metros e setenta e seis centímetros ,25,76 m) ,
norte (N); quarenta metros l40 m) ,
oeste (W); vinte e cinco metros e
setenta e seis centímetros (25,76 m),
norte (N); quarenta mer-os 40 m) ,
oeste (W); vinte e cínco metros e setenta e seis centímetros (25.~'6 m) ,
norte (N); quarenta metros <40 mj ,
oeste (W); vinte e cinco metros e setenta e seis centímetros (25.76 m) ,
norte (N); quarenta metros (40 m) .
oeste (W);· Vinte e cinco metros e
setenta e seis centímetros (25,76 m),
norte (N); quarenta metros 140 mj ,
oeste (w) ; trinta e um metros e dez
centímetros (31,10 mr, norte lN).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 'e suas alíneas e 51, do
Código de Mineração, além de ou ~
tras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste Decreto.
t

Parágrafo único. !ESta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965. da Comissão NaA:IOnal de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário rica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à Uniâo, em cumprimento do disposto nu Decreto-lei
nc 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Ait. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar, será declarada caduca ou nula na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.

Art. 49 As propriedades vízmhas
estão sujeitas às servidões de' solo e
subsolo para fins de lavra. na forma do artigo 59, do Código de Mineração.
.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, doMinistério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 934-63).

Brasilia, 16 de agosto de 1973;
da Independência e 859 da
República.
1529

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 72.626 AGOSTO DE

DE

16 DE

1973

Concede a
Construções e Cvmércío
Camargo Correa S. A., o direito
de lavrar cianita no Município de
Mateus Leme, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo 81. item In. da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, .de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
número- 318, de 14 de março de 1967,
decreta:

°

Art. 1° Fica outorgada a Construções e Comércio Camargo correa S.A.
concessão para lavrar cianita em terrenos de propriedade de usufruto de
Construções e Comércio Camargo Correa S. A., no lugar denominado Fazenda do Taquaral, Distrito de Serra
Azul, Município de Mateus Leme, Estado' de Minas Gerais, numa área de
oito hectares cinquenta e sete ares e
cinquenta centrares (8,5750 ha) , delimitada por dois polígonos, sendo o
. primeiro um retângulo que tem um
vértice a setecentos e vinte metros
(720 m) , no rumo verdadeiro de sessenta e sete graus vinte minutos sudoeste (67°20' SW), da confluência
dos Córregos das Mangueiras e Taquaral e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e noventa
e cinco metros (195 m): sul (S);trezentos e trinta metros (330 fi), oeste
(W); o segundo é um polígono irregular. que tem um vértice a trezen-
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tos e dezoito metros (318 mi, no rumo verdadeiro de sessenta graus vinte minutos noroeste (60a20'NW) da
confluência dos Córregos das Mangueiras e Taquaral e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e oitenta metros (180 m) , leste
(E); oitenta e cinco metros (85 m) ,
sul (S); duzentos e dez metros (210m),
oeste (W); vinte metros (20 m) , sul
(8); oitenta metros (80 m) , oeste
(W); cínquenta metros (50 m) , norte (N); oitenta metros (80 m) , leste
(E); quarenta metros (40 mj , norte
(N); trinta metros (30 m) , leste (E);
quinze metros (15 m) , norte (N).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51. do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução número 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1.038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins da lavrar, na forma do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto. que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

1.543-65).

Brasília, 16 de agosto de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antónto Dias Leite Junior
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DECRETO N" 72.627 - DE 16 DE
AGOSTO DE 1973
Concede à Companhia Siderúrgica
Paulista "COSIPA" o direito de
lavrar calcário no
Município de
Guapiara, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In. da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967.
decreta:
Art. 1" Fica outorgada à Companhia Siderúrgica Paulista "C08IPA"
concessão para la vrar calcário em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Bairro dos Elias, Distrito e Município de Guapiara, Estado
de São Paulo, numa ájrea de dezesseis
hectares quarenta e sete ares e trinta e quatro centíares (16,4734 ha.),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e setenta e nove metros e oitenta centimeros
(179,80 m) , no rumo verdadeiro de
sessenta e dois graus nove minutos
nordeste (62°09'NE), da confluência
do Córrego dos Elias com seu afluente da margem esquerda e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos metros (200 m) , norte (N);
cem metros (100 m) , este (E); trinta metros (30 m) , norte (N); cento e trinta metros (130 m), este (E);
cínquenta metros (SOm), norte (N);
cem metros (100 m) , este (E); cínquenta metros (50 m) , norte (N); setenta metros (70 m) , este (E); quarenta e quatro metros (44 m) , norte
(N); cento e quatorze metros (114
m) , este (E); duzentos metros (200
m) , sul (S); vinte metros
(20 m) ,
oeste (W); cento e cínquenta metros
(150 m) , sul (8); vinte metros (20
m) , oeste (W); cem metros (100 m) ,
sul (8); vinte e quatro metros (24
m) , oeste (W); setenta e oito metros
(78 m) sul (S); noventa e nove metros (99 m) , oeste (W); trinta metros (30 m) , norte (N); trinta e três
metros (33 m) , oeste (W); quatorze metros (14 m), norte (N); trinta
e dois metros (32 m), oeste (W);
doze metros (12 mr, norte (N); vinte e
dois metros (22 fi), oeste (W); dezoito metros (l8 mj , norte (N); dezoito
(18 m) , oeste (W); trinta metros (30
m) , norte (N); quatorze metros (14
m), oeste (W); vinte metros (20 m) ,
norte (N); dezesseis metros (16 m) ,
oeste (W); trinta metros (30 m) , nor-
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te (N); dezesseis metros (16 m) , oeste (W); quarenta e quatro metros (44
m) , norte (N); cem metros (100 m) ,
oeste (W); quarenta e quatro metros
(44

m) ,

sul (8); cem metros (100 fi),

oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas,
e 51. do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963. e da Resolução número 3, de
30 de abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1.038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de- lavra, na forma do artigo 59, do Código de Mine-

ração.

Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto. que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

8.711-62l.

Brasília, 16 de agosto de 1973:
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.628 AGOSTO DE

DE

16

DE

1973

Concede à Usina Queiroz Júnior S.A.
Indústria Siderúrgica o direito
de lavrar minério de ferro no Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item In, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 2&
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n''
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Usina
Queiroz Júnior S. A. - Indústria
Siderúrgica concessão para lavrar minério de ferro em terrenos de propriedade dos herdeiros e sucessores
de Dona Laura Machado de Queiroz
no lugar denominado Retiro do Sapecado, Distrito e Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais, numa área de dezoito hectares trinta
e sete ares e cínquenta
centíares
(18,3750 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a setecentos e quarenta e cinco metros (745 m), no rumo verdadeiro de
trinta e seis graus sudoeste (36° SW),
do Pico do Itabirito e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta e cinco metros (75 m), sul (S) ~
vinte e cinco metros (25 m), leste
(E); setenta e cinco metros (75 m) ,
sul (S); vinte e cinco metros (25 m) ,
leste (E); cem metros (100 m) , sul:
(8); vinte e cinco metros (25 m) , leste (E); setenta e cinco metros (75
m) , sul (S); vinte e cinco metros (25
m) , oeste (W); vinte e cinco metros
(25 m), sul (S); vinte e cinco metros
(25 m) , oeste (W); cinqüenta metros (50 m) , sul (8); vinte e cinco
metros (25 mj , oeste (W); vinte e
cinco metros (25 m), sul (8); vinte
e cinco metros (25 mj , oeste (W);
vinte e cinco metros (25 m) , sul (S);
vinte e cinco metros (25 m) , oeste
(W); vinte e cinco metros (25 mr ~
sul (8); vinte e cinco metros (25 m) ,
oeste (W); cmquenta metros (50 m) ,
sul (S); vinte e cinco metros (25 m) ,
oeste (W); vinte e cinco metros (25
m) , sul (8); vinte e cinco metros (25
m) , oeste (W); vinte e cinco metros.
(25 mj, sul (8); vinte e cinco metros
(25 m), oeste (W); vinte e cinco metros (25 m), norte (N); vinte e cinco metros (25 m), oeste (W); vinte
e cinco metros (25 m), norte (N) ~
vinte e cinco metros (25 nn, oeste
(W); vinte e cinco metros (25 nu.
norte (N); clnquenta metros (50 m) .
oeste (W); vinte e cinco metros (25
mj, norte (N); vinte e cinco metros
(25 m), oeste (W); vinte e cinco metros (25 m) , norte (N); cinquenta
metros (50 m) , oeste (W); vinte e
cinco metros (25 m) , norte (N); vinte e cinco metros (25 m) , oeste (W);
vinte e cinco metros (25 m), norte
(N); cínquenta metros (50 m) , oeste
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(W); vinte e cinco metros (25 m) ,
norte (N); vinte e cinco metros (25
m), oeste (W); vinte e cinco metros
(25 m) , norte (N); vinte e cinco metros (25 m) , oeste (W); vinte e cinco
metros (25 mj , norte (N); vinte e cinco metros (25 m) , leste (E); vinte e
cinco metros (25 m), norte (N); vinte e cinco metros (25 m) , leste (E);
vinte e cinco metros (25 m): norte
(N); vinte e cinco metros
(25 m) ,
leste (E); cínquenta metros (50 m) ,
norte (N); vinte e cinco metros (25
m), leste (E); vinte e cinco metros
(25 m) , norte (N); vinte e cinco metros 25 m) , leste (E); vinte e cinco
metros (25 m) , norte (N); vinte e
cinco metros (25 m) , leste (E); vinte e cinco metros (25 m). norte (N);
vinte e cinco metros (25 m) , leste
(E); vinte e cinco metros (25 m),
norte (N); vinte e cinco metros (25
mr, leste (E); vinte e cinco metros
(25 m), norte (N); vinte e cinco metros (25 m), leste (E); ctnquenta metros (50 rrn, norte (N); vinte e cinco metros (25 m), leste
(E): vinte e cinco metros (25 m),
norte (N); vinte e cinco metros (25
m), leste (E); cento e setenta e cinco metros (175 m) , norte (N); vinte
e cinco metros (25 m). leste (E):
setenta e cinco metros (75 m), sul
(8): vinte e cinco metros (25 mj, leste (E); vinte e cinco metros (25 m),
sul (8); vinte e cinco metros (25 m),
leste (E); vinte e cinco metros (25
mr, sul (8): vinte e cinco metros (25
mi, leste (E); vinte e cinco metros
(25 m), sul (8); setenta e cinco metros (75 m) , leste (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51 do Código de Mineração. além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionados neste Decreto.
Parágrafo único, Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nO 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrlgado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,

na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas:
estão sujeitas às servidões de solo
e subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, qUe será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na 'data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

1. 995-63) .

Brasília, 16 de agosto de 1973;
da Independência e
85 0 da
República.
152 0

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 72.629
AGOSTO

DE 16 DE

DE 1973

Concede a Calfibra S. A. - Mineração, Indústria e Comércio o direito de lavrar âolomitc no Município de Bocaiuva do Sul, Estado>
do Paraná.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.e 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei nc 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Calfíbra
S. A. - Mineração, Indústria e Comércio concessão para lavrar dolomito em terrenos de propriedade de:
Francisco Alves Ribeiro Sobrinho,
Antonio Florencío de Barros P herdeiros de Aguilar Taborda no lugar
denominado Campínhos, Distrito deT:.mas, Município de Bocaluva do Sul,
Estado do Paraná, numa área de duzentos e trinta e um hectares oitenta e cinco rsres e vinte e cinco centíares (231,8525 ha.Y, delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a duzentos e setenta e cinco
metros (275 m) , no rumo verdadeiro
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oeste (W). do bueiro existente na
Estrada· da Ribeira que liga S.w

vogadas as disposições em contrário.

Paulo a Curitiba, localizado em cima do Córrego do Carneiro Hidráuli-

Brasília, 16 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.

co e os lados a partir desse vértice,
Os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: duzentos e oitenta e
cinco metros (285m), norte (N); .nü.
trezentos e quinze metros (1. 315m) •
leste (E); setecentos e vinte metros
(720m). sul (8); oitocentos metros
(300m), oeste (W); novecentos e oitenta e cinco metros (985m), sul (SI;
mil e quinhentos metros (1. SOOm).
oeste (W); oitocentos e cínquenta
metros (350m). norte (N); setecentos e oitenta e cinco metros (785m).
leste (E); cento e trinta e cinco metros (135m), norte (N); duzentos
metros (200m), leste (E); quatrocentos e trinta e cinco metros (435m).
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constanrt~: dos artigos 44 47 e suas alíneas,
e 51, do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo ('6digo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento .do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrígaçes que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas t~ servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

(DNPM. 10.009-67).

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.630 -AGOSTO DE 1973
Concede reconhecimento à
de Fíloso lia, Ciências e
Alegrete, mantida ,ela
Educacional de Alegrete,
na Cidade de Alegrete,
Rio Grande do Sul.

DE

16

DF

Faculdade
Letras de
Furuisição

cOm se([@
Estado do

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constrtulção, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-ler nv 842.
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
Vista o Perecer do Conselho Federal
de Educação n." 783-73, conforme
consta dos Processos n.s 2.083-72-CFE
e n.v 231. 965-72 di) Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido rcconhecímento à Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Alegrete, com os cursos de
Pedagogia, Letras, Esbudos Bociais de
19 grau e Ciências de 19 grau, mantada pela Fundação Educacional de Alegrete, com sede na Cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 16 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N.o 72.631 AGOSTO DE 1973

DE

16

DE

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item r'rr, da Constituição, decreta:
Art. 1.° São declaradas de utilidade pública, nos termos do artigo 1.0,
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'da Lei 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.°, do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961,
as seguintes instituições:

MJ. 28.428-72 - Ação Social de
.Iaraguá do Sul, com sede em Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina;
MJ 40.390-72 - Associação Beneficent'e Coronel Augusto César de Leivas, com sede em Jaguarão, Estado do
Rio Grande do Sul;
MJ. 679-72 - Associação Educacional e Recreativa Piodozense
'(ASSERP), com sede em Pio XII, Estado do Maranhão;
MJ. 13.240-72 - Associação Espírita Paulo e Estevão, com sede em
Recife, Estado de Pernambuco;
MJ. 8.106-71 - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de
Mutuipe, com sede em Mutuípe, Estado da Bahia;
MJ. 6.601-70 - Associação Santa
Teresinha, com sede em São Luiz,
Estado do Maranhão;
MJ. 26.026-72 - Casa de Caridade
de Passa Quatro, com sede em Passa
Quatro, Estado de Minas Gerais;
MJ. 27.833-72 - Casa de Caridade
São Vicente de Paulo, com sede em
Miraí, Estado de Minas Gerais;
MJ. 13.769-71 - Centro Educacional João Combat, com sede em Duque
de Caxias, Estado do Rio de Janeiro;
MJ. 58.250-66 - ClUbe das MãesCreche Anita Costa, com sede em São
Carlos, Estado de São Paulo;
MJ. 30.320-70 - Conferência São
Vicente de Paulo, com sede em Águas
Formosas, Estado de Minas Gerais;
MJ. 5.518-72 - Fundação Hospital
Santa 'perezinha, com sede em Mateus Leme, Estado de Minas Gerais;
MJ. 59.014-71 - Ginásio do Instituto Monsenhor Luiz Rocha, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará;
MJ. 32.018-71 - Ginásio Nossa Senhora das Graças, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará;
MJ. 14.385-72 - Instituição Nossa
Senhora de Nazaré, com sede em
Contagem, Estado de Minas Gerais;
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MJ. 31.473-72 - Instituto Catarina Labouré. com sede em Belém, Estado do 'pará;
MJ. 60.832-71 - Instituto Nossa
Senhora do Carmo, com sede em
Brasília, Distrito Federal;
MJ. 51.356-73 - Instituto Profissional Dom Orione, com sede em Juiz
de Fora, Estado de Minas Gerais;
MJ. 33.932-71 - Instituto Santa
Teresa, com sede em Lorena, Estado
de São Paulo;
MJ. 34.253-65
Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Nova
Granada, com sede em Nova Granada, Estado de São Paulo;
MJ. 35.965-71 - Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São
Roque, com sede em São Roque, Estado de São Paulo;
MJ. 4.440-72 - Irmandade de São
Vicente de Paulo, com sede em Niterói, Estado do Rio de Janeiro;
MJ. 1.427-73 - Lar das Crianças
Pedacinho do Céu, com sede em Campo Belo, Estado de Minas Gerais;
MJ. 24.405-72 - Maternidade Dr ,
Graciliano Lordão, com sede em Parelhas, Estado do Rio Grande do
Norte;
MJ. 30.027-72 - Serviço de Assistência Social - SAS, com sede em
Fátima do Sul, Estado de Mato G1'OSso;
MJ. 23.643-72 - Serviço de Obras
Sociais - S. O. S .• com sede em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo;
MJ. 32.028-71 - Sociedade Acarauense de Proteção e Assistência à
Maternidade e à Infância, com sede
em Acaraú, Estado do Ceará;
MJ. 23.080-71 - Sociedade Amigos
da Paróquia de Santa Isabel S.A.P.S.I., com sede em São Carlos, Estado de São Paulo;
MJ. 57.141-72 - Sociedade Assistencial, Cultural e Recreativa
SACRE, com sede em Nova Petrópolis, Estado do Rio Grande do Sul;
MJ. 293-';'3 - Sociedade Educadora
'Pemirrina, com sede em São Paulo,
Estado de São Paulo.
Art. 2.° É declarada de utilidade
pública, nos te-rmos do artigo 2.°,
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"in fine", da Lei 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 1.0

"in fine". do Regulamento aprovado
pelo Decreto 50.517. de 2 de maio de
1961, a seguinte instituição:
MJ. 54.184-73 Associação de
Crédito e Assistência Rural do Território Federal de Roraima ~ A(jAR

- Roraima, com sede. em Boa Vista,
Território Federal de Roraima.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 16 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.O

72.632

DE

16

DE

AGOSTO DE 1973

Dispõe sobre a estrutura básica do
Ministério da Indústria e do Comércio e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c arti-

go 81, itens III e V, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 A ação do Ministério da
Jndústrta e do Comércio será desenvolvida através de órgãos da administração direta e de entidades de admímstração indireta.
Art. 2.° São órgãos da Administração Direta:
I - os órgãos de assistência direta
e imediata ao Ministro de Estado:
a) Gabinete do Ministro;
b) Consultoria Jurídica;
c) Coordenação de Relações públicas;
d) Divisão de Segurança e Informações.
II - Os Conselhos e Comissões Interminísteríals:
a) Conselho de Desenvolvimento
Comercial;
b)
Conselho de Desenvolvimento
.Industrial;
c) Conselho Interministerial de
Preços;
d) Conselho Nacional da Borracha;
e) Conselho Nacional do Comércio
Exterior;

EXECUTIVO

j) Conselho Nacional da Indústria
Siderúrgica;
g.) Conselho Nacional de Seguros
Privados;
h) Conselho Nacional de Turismo;
i) Comissão Executiva do Sa1.
In - Os órgãos centrais de planejamento, coordenação e controle nnancelro:
a) Secretaria-Geral;
b) Inspetoria-Geral ~e Finanças.
IV - Os órgãos setoriais de planejamento e coordenação:
a) Secretaria de Administração;
b) Secretaria de Coordenação;
c) Secretaria de Estudos e Informações Técnico-Econômicas;
â) Secretaria de Planos e Orçamento;
e) Secretaria de Tecnologia Industrial.
V - Os órgãos centrais de direção
superior:
a) Instituto Nacional de Peses e
Medidas;
ín Instituto Nacional de Tecnologia;
c) Departamento Nacional de Registro do Comércio;
d) Departamento do Pessoal;
e) Departamento de Serviços Gerais.
§ 1.0 A administração direta dispo..
rá, ainda, de delegacias ou agências
regionais compatíveis com as necessidades dos serviços.
§ 2.° As Secretarias de Admímstração, de Coordenação, de Estudos e Informações Técnico-Econômicas e de
Planos e Orçamento, que ficam criadas com o presente decreto, terão as
suas atribuições e estruturas estabelecidas na forma do Artigo 7.° deste
Decreto.
§ 3.° O atual Departamento de Administração passa a denominar-se
Departamento de Serviços Gerais.
Art. 3.° São entidades da .acmmrstração Indireta:
I - Autarquias:
a) Instituto do Açúcar e do Alcool;
b) Instituto Brasileiro do Café;
~
c) Instituto Nacional da Propriedade Industrial; /
d) Superintendência da Borracha;
e) Superintendência de Seguros
Privados.
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II - Empresa Pública:
Empresa Brasileira de Turismo,
III
Sociedades de Economia
Mista:
-,
,-i!) / Aços Finos Piratini S.A.;
b) Companhia Nacional de Alcalis S.A.;
na~~ Companhla Siderúrgica Naciod)

Instituto de Resseguros do Bra"-

sfl .

Parágrafo Unico. A Fundação Muà supervisão
de que tratam os artigos 19 e 26, do
Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1067.

seu do Café está sujeita

Art. 4.° Os serviços especiais de natureza transitória poderão ser executados por Grupos-Tarefa e eímilares
constituídos na forma estabelecida
pelo Decreto n.s 68.105, de 22 de janeiro de 1971.
Art. 5.° Até que se efetive a reorganização dos órgãos de que trata o
artigo 2.°, as unidades existentes na
organização do MirJstério ficarão com
a atual distribuição e subordinação,
exceção feita ao Centro de Estudos
Econômicos que fica desde já suborDECRETO

N."

72,633 -

dinado à Secretaria-Geral, para posterior incorporação a essa Secretaria.
Art. 6.° As despesas provenientes
deste Decreto correrão à conta das
dotações próprias do orçamento do
Ministério da Indústria e do Comércio.
Art. 7.° O Ministro da Indústrra e

do Comércio submetera à aprovação
do Presidente da República, através
de Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral; os atos que se fizerem necessáriosv'à implantação da
estrutura de que trata este Decreto e
ao ajustamento dos cargos e funções
à nova estrutura, bem como baixará
portarias aprovando os regimentos internos dos órgãos reorganizados.
Art. 8.° Fica extinta a Comissão
Consultiva da Política Industrial e
Comercial, criada pelo Decreto número 58.248, de 22 de abril de 1986.
Art. 9.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1973;
152.°, 9-a Independência e 85,° da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratíni de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso

DE

16 DE AGOSTO DE 1973

Dispõe sobre a estrutura da Secretaria-Geral do Ministério da Indústria e
do Comércio e dá outras providências

o Presidente da Repubríca, usando da atrfbuiçâo que Ihe confere o artigo
81, itens 111 e V, da Oonstltuíçâo, e tendo em vista o disposto no artigo 11, da
LeI n.v ~,'180, de 12 de Julho de 1960, e no artigo 146, do Decreto-lei n." 200, de
2b de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei
de 1969, decreta:

n.'

900, de 29 de setembro

Art. 1." A Secretaria- Geral do Mmístérro da Indústria e do Comércio é
.órgâo central de planejamento, coordenação, modernização administrativa, orçamento e programação nnanceíra na área de atuação do Ministério, competindo-lhe assessorar diretamente o M,inistro de Estado e, em
seu nome e sob sua direção superior;
a) reansar e promover estudos para a formulação de diretrizes que VISem
a detímçac da pontica da área mmtsterral ,
tn cooraenar as providencias necessarias ao cumprimento dos objetivos
(; ponucae estabelecidos.
§ V A Becretarta-Geral, no exercício de suas atividades, tnatruírá os assuntos submetidos ao Mímstérto e orientará a atuação dos órgãos .an.a.jos
D

na área dessa Secretaria ele

Es;a~H

.

324

ATOS

§

DO PODER EXECUTIVO

2.° Para o desempenho de suas atrtbuiçôes manterá a Secretaria-Geral

Um SIstema de tntormaçóes técnicas e estimulará o desenvolvimento técnicoprofíssionaí nos diversos setores abrangtdos pelo Mmísterro.
Art '. 2." A Secretaria-Geral compreende um Gabinete e as seguintes Secretarias integrantes da estrutura básica do Ministério da Indústria e do Co-

mercio:
1.

2.

Secretarta de Planos e Orçamento
1.1 - Bubsecretarra de Planos
1.2 - Subsecretarta de Orçamento e Programação

Finan-

cerra
Secretaria de Coordenação
2.1 - Subsecretaria de Atavtdades Básicas
2.2 -

3.

SUbsecretaria de Assuntos e Projetos Especiais

Secretaria de Estudos e
3.1 .- Sunsecretar ía de
3.2
Subsecretaria de
3.3
Suosecretaria de

Informações Técnico-Econômicas
Informações Técnicas
Estudos Técnicos
Recursos Humanos

Art. 3.° O Secretario-Geral terá Assessores e 2 (dois) Secretários-Administrativos.
Art. 4.° O Gabinete será dirigido por um Chefe que terá Assistente, Serretát-ío-Admínístratrvo e Chefes de unidades de apoio administrativo.
Art. 5" A, Secrer.arjas sere-o -u-tgtdas por Secretarias e as Subsc-teta.,
rias por Subsecretários. nomeados em comissão pelo Presidente da Repúbhca
Parágrafo Umco. Os Secretarias terão Assessores, Assistentes e 1 (um)
Secretário-Administrativo e os Subsecretários Assistentes e 1 (um) Secretário-Administrativo,
'
Art. 6,° A Secretaria-Geral poderá contar ainda com até 8 (oito) cargos
em comíssão de Coordenadores-Técnicos e 10 (dez) runçoes gratificadas de
Chefes de Equipes nos termos estabelecidos no Regimento Interno a que se
refere o Artigo 7.° deste Decreto.

Art. 7.'" A organização, a competência, as atribuições do pessoal e ofuncíonamento dos órgãos menctonacos no Art.gc 2.'" serão fixados em Regtmento Interno aprovado pelo Ministro de Estado nos termos da legislação em
vigor.
Art. 8.'" Fica a Secretaria-Geral do Minísterto da Indústria e do Comêrelo autorizada a empregar Grupos-Tarefa para a execuçac de encargos especiais e de projetos pnorttanos relacionados com fi sua área de atuação.
Paràgrato Unira, Os Grupos-Tarefa serão constrtuíoos na forma do que
preceitua o Decreto nc 68.105, de 22 de janeiro de 1971, e terão ergamzaçao e duração temporárias. devendo ser suprimidos tão logo concluam
os encargos que lhes forem conterídos ,
Art. 9.° São extintos t.' Centro Clt:, Estudos Econômicos e a Dívísào do Or~
çamento do Departamento de Adrrnntstraçào em virtude da tncorporaçâo das
suas atrvtdaoes à estrutura da Secretaria.. Gerar prevista neste Decreto.
Parágrafo trnteo. O acervo e as dotações orçamentárias dos órgãos extintos por este artigo ficam transferidos para a Secretaria-Geral e o pessoal
em exercício nesses órgãos será dístrmuido de acordo com as exigências do
serviço.
Art 10. Fica aprovada. na forma do Anexo, a tabela discriminativa das
funções gratificadas da Secretarra-Geral do Ministério da Indústria e do
Comércio.
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Parágrafo único. As transformações de que trata este decreto, consignadas no mesmo Anexo, somente terao vigência com a pubucacao dos respectivos atos de provimento da aituação nova, mantido, até então, o preenchimento das tunçôes gratafícadas que figuram na situação anterior da tabela
aprovada.
Arr . 11. Os cargos em comissão integrantes da estrutura estancerclda
neste Decreto serão clasaífícados XH.. Sistema estabelecido no Decreto nume,
ro 71.235. de la de outubro de 1874, quando da implantação desse Sistema
na Secretarla.Geraj .
§ Lo O ato de implantação referido neste artigo relacionará os cargos em
comtssáo funções gratificadas e encargos de Gabinete da Secretaria-Geral,
da Divisão do Orçamento e do Centro de Estudos Econômicos. que serão
transformados nos cargos integrantes do Grupo de Direção e Assessoramento
Superiores .
§ 2. 0 Até que se efetivem as transformações referidas no parágrafo anterior fica mantido o preenchimento da situação vigente à data da publicação
deste Decreto.
Art. 12 As despesas decorrentes do disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Ministério da Indústria e do Comércio e por
recursos especialmente consignados para o cumprimento do estabelecido no
Decreto n.v 71.235, de la de outubro de 1972.
Art. 13. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da República.
EMÍLIO G. MEDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis vezzoso

O anexo mencionado no art. lO foi publicado no D. O. de 20 de
agosto de 1973.
N9 72.634 DE
AGOSTO DE 1973

DECRETO

16

DE

outorga concessâo à Fundação centro Brasileiro de TV Educati'lxL
para estabelecer na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
uma estação
de
radiodifusão de
sons e nnaçens (televisão), com
fins exclusivamente educativos.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lII, combinado com o
artigo 89, item XV, letra a, da Constituição, decreta:

Art. 19 Fica outorgada à Fundação Centro Brasileiro de TV ncucativa, nos termos do artigo 14, do Decreto-lei no 236, de 28 de fevereiro de
1967 e artigo 28, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nc 52.795, de 31 de outubro de 1963, concessão para insta-

lar na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, sem direito de
exclusividade, uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins educativos, sem objetivo comercial, utilizando o canal 2.
Parágrafo único. O contrato decorrente dessa concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixa e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Fica revogado o Decreto
no 72.305, de 30 de maio de 1973, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de agosto de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino

C.

Corsetti

ATOS
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17

DE

AGOSTO DE 1973

Dispõe sObre a classificação de cargos
para as cateaonae Direção Superior
e Assessoramento
superior.
do
Grupo Direção e AssessortLmento
Superiores, do Quadro Permanente
do Instituto Nacional de Previdência SOcial.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 181,

itens I e rr, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereiro de 1967. no artigo 99
da. Lei nc 5.843, de 6 de dezembro
de 1972, no artigo 70 da Lei nv 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e o que
consta do Processo ne DASP-4. 073-73,

decreta:
Art. 1Q São classificados e transformados na forma do Anexo I, em
cargos em comissão integrantes das
Categorias Direção Superior, DAS-101,
e Assessoramento Superior, DAS-102,
do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores, do -Quadro Permanente do
Instituto Nacional de Previdência Social, os cargos constantes do mesmo
Anexo.
Art 29 A alteração da denominação de cargos em comissão de que trata este decreto somente se efetivará
com a publicação dos respectivos atos
de provimento, mantido, até então, o
preenchimento dos referidos cargos
constantes da situação anterior do
Anexo I.
Art. 3Ç1 Ficam incluídas, no Decreto número 71.235, de 10 de outubro
de 1972, e no seu Anexo, no nível 2,
as Secretarias de Assistência Médica,
Arrecadação e Fiscalização, Bem Estar e Seguros Sociais do Instituto Nacional de Previdência Social.
Parágrafo único.

Ficam também

Incluídos, no referido Decreto e no
nível 1, os dirigentes dos órgãos de

primeira linha das Secretarias a que
se refere este artigo.

Art 49 Os cargos em comissão de
Superintendente Regional do Instt-

tuto Nacional de Previdência Social
são privativos de servidores do mencionado Instituto.
Art 59 As despesas decorrentes da
aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentàrtos próprios do Instituto Nacional de Previdência Social.
Art 69 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçae, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
1529 da Independência e S59 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

o anexo mencionado no art. 1t;l foi
publicado no D. O. de 21 de agosto
de 1973.

DECRETO N," 72.636 - DE 17 DE
AGOSTO DE 1973
Reativa a Diretoria de Documentação
e Histórico e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
31, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 46, do Decreto-lei
n." 200, de 25 de fevereiro de 1967, 9
o artigo 79, do Decreto n,» 60.521, de
31 de março de 1967, decreta:
Art. L'" Fica reativada a Diretoria
de Documentação e Histórico, no Minístérío da Aeronáutica.
Parágrafo único. A Diretoria de qÚB
trata este artigo manterá «ua orgamzação e atividades na forma do Regulamento aprovado pelo Decreto número 67.555, de 12 de novembro de
1970, alterado pelo Decreto 11.° 72.553,
de 31 de julho de 1973.
Art. 2.° O Núcleo do Museu Aeroespacial, criado pelo Decreto n." 72.553,
de 31 de julho de 1973, passa a subordmar-se diretamente à Díretorra de
Documentação e Histórico.
Art. 3.< O Ministro da Aeronáutica
fica autorizado a expedir os atos necessários à execução deste uecrcto.

ATOS DO PODER

Art. 4." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo,
.revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
_152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo
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Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 17 de agosto de 19n;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO

N.o

72.637 - DE 17 DE
1973

AGOSTO DE

DECRETO

N.O

72.638
1973

DE

17

DE

AGOSTO DE

-Motiittca a Organização da Força Terrestre e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
-das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
"de conformidade com o disposto nos
artigos 12 e 46, do Decreto-lei n.« 200,
-de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 São mudadas as seguintes
denominações:
- da 4." Região Militar e 1.:~ Dívi-sâo de Infantaria para 4." Região Militar e 4." Divisão de Exército;
- da 5." Região Militar e 5." Divi· sao de Infantaria para a 5." Região
Militar e 5." Divisão de Exército;
- da 7,1'. Região Militar e 7." Dívt· são de Infantaria para a 7." Região
"Militar e 7." Divisão de Exército.
Art. 2.° São transformadas:
- a 3.~ Brigada de Infantaria em
·3." Brigada de Infantaria Motorizada,
com sede em Brasília - DF;
- a Infantaria Divísíonárra da 7."
Divisão de Infantaria em 7." Brigada
.de Infantaria Motorizada, com sede
em Natal - RN.
Art. 3.° ~ criada alO." Brigada de
Infantaria Motorizada, com sede em
Recife - PE.
Art. 4." O Ministro do Exército rica
-autcrízado a expedir os atos necessá.rtos à efetiva execução deste Decreto,
inclusive a ativaçao, desativação,
transformação e mudança de denorm. nação de Unidades e outros elementos das Armas e Serviços, pertencentes às Grandes Unidades, Regiões MIlitares e Tropas Especiais, respeitados
· os efetivos e recursos estabelecidos
-em Lei.

Redistribui cargos, com os respectivos
ocuixmtes, do Ministério dos Tmnsportes para o Quadro de Pessoal das
Secretarias do Ministério Público
Federal, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto :-10 artigo
3.°, da Lei n.s 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, combinado com o artigo 99,
~ 2.°, do Decreto-lei n." 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistribuidos para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do
Ministério Público, com lotação no
Estado da Guanabara, os ~ eguíntes
cargos, com os respectivos ocupantes,
integrantes do Quadro de Pessoal --Parte Suplementar - do Minístério
aos Transportes, ornmdos do extinto
Lloyd Brasileiro - Patrimônio NacIOnal, mantidos os regimes juridicos e
previuenciarros dos servidores:
a) dois cargos de Escriturário, corugo AF-202.8.A, ocupados por Antônio "Torres 'I'enórío e carlos Galhano:
bj um cargo de Servente, código
GL-I04.5. ocupado por Sérgio Tava-

res do Nascimento;
c) um cargo de Motorista de Ponte
Volante (Cr$ 568,00), ocupado por
Ovídio Coloneze .
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa Situação que, em vtrtude de
sindicância, inquérito administratlvu
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou cem-
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trária a normas administrativas vlgemes.
Art. 3." O órgão de pessoal do Mi-

nistério dos Transportes remeterá ao
ela Procuradoria Geral da República.

no prazo de 30 (trinta) dias, a ccntar da data de publicação neste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo 1.".
Art. 4." Os ocupantes dos cargos ora
redistribuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem até que o orçamento
do Ministério Público Federal consig-

ne os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5." Este Decreto entrará em
Vigor na
revogadas

data da sua publicação,
as disposições em con-

trário.

Art. 2Q Fica sem efeito") a disponibilidade de João Magno Santana,
matrícula nc 1. 731.309, Marinheiro,
nível 7, do Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, por se tratar de
ex-combatente.
Art. 39 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
1520 . da Independência e 859 da.
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N9 72.640

DE 17 DE

AGOSTO DE 1973

17 de agosto de 1973;
da Independência e 85." da
República.
Brasília,

152.~

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Márl0 David Andreazza

DECRETO NQ 72.639

DE 17 DE

AGOSTO DE 1973
Torna sem efeito disponibilidade de
ex-Combatente.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da oonsntuícão. e
tendo em vista o que consta do Processo no 34.787, de 1973, do Ministério
da Fazenda, decreta:
Art. 1\1 Fica excluído do relacionamento constante da Portaria Ministerial BR-12, de 29 de outubro de
1969, publicado no Diário Oficial da
mesma data, 1 (um) cargo de Marinheiro, nível 7, do Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda, considerado
desnecessário nos termos do artigo 1Q,
§ 2Q, do Decreto-lei nv 489, de 4 de
março de 1969.

Concede permissão, em caráter 'Permanente, à Indústria de ceuuoseBorregaard S . A., com sede em
Guaíba, no Estado do Rio Grande
do Sul, para funcionar '1OS domingos e nas dias feriados civis e religiosos, nos setores que menciona.

O Presidente da República, usando.
da atribUição que lhe confere ,J artigo 81, item IH, da Constttulção, e .
tendo em vista o disposto no arbigo
79, § 29, do Regulamento aprovado
pelo Decreto ne 27.048, de 12 de
agosto de 1949, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada, em cacáter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, a Indústria de Celulose Borregaard S. A., com sede em .
Guafba, no Estado do Rio Grande do"
Sul, em todos os setores ae polpeamenta e de recuperação de produtos
químicos. incluindo fabricação, geração de vapor, geração de energia elétrica, bombeamento de água, manutenções, controle de qualidade e outros relacionamentos com) ciclo .

Aros

Art. 2Q A empresa, na conformidade
dos atos expedidos pelo Ministro do
Trabalho e Previdência Social, ttca
obrigada a estabelecer escara de revezamento, assegurando J repouso semanal dos trabalhadores e, pelo menos, no prazo máximo de seta scmanas, num domingo,
DECRETO
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N." 72.641 -

Art. 3Q Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas' as disposições em contrário,
Brasília, 17 de agosto de 1973;
152 Q da
Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DE

17

DE AGOSTO DE

1973

Fixa os preços mínimos líquidos basic os para financiamento ou aquisição
de algodão em pluma, amendoim em casca, arroz em casca, farinha e
tecuui de maruitoca, [eiiiio, gzrassol, milho, soja e eorço, da saIU/,
1973/1914, produzidos nos Estudos do Acre, Espírito Santo, Goiás, Gua~
ncoura, Mato Grosso, Mi'l',(~s Gerais, Pcrtmà, Rio de Janeiro, RlO Gran~
de do Sul, Santa Catarina, São Paulo, no Território de Rondôr-.ia, no
Distrito Federal e parte do Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item IH, da Ccnstttuíção, e de acordo com o disposto no Decretolei n.v 79, de 19 de dezembro de t966, decreta:
Art. L" Fica assegurada: ao algodão em pluma, amendoim em casca,
arroz em casca, farinha e fécula' de mandioca, feijão, girassol, milho, soja
e sorgo, da safra 1973/1974, produzidos nos Estados do Acre, Espirito sant-o,
Goiás, Guanabara, Mato Grosso, annas Gerais, Paraná, Rio de Janetr-i, RiO
Grande do SUl, Santa Catarma, Sâo Paulo, no Território de Rondônia. no
Distrrto Federa) e parte do Estado da Bahia, a garantia de preços rmrumos
de que trata o Decreto.Iel n- 72, De 19 de dezembro de 1966, atend'das as
condições de''tte Decre to.
§ 1.0 A parte do Estado da Bahia referida neste artigo será delimitada
pela Comissão de Financiamento da Produção.
§

2,'" Os preços mínimos líquluos para os produtos, estabelecidos em run.

ção de grupos, subgrupos, classes. tipos e subtipos, segundo as zonas geo-

econômicas em que são produzldcs, são aqueles que deverão ser efettvamen,
te pagos aos produtores ou às eocperatívas de produtores, livres de quaís.,
quer deduções, inclusive do Imposto de Circulação de Mercadorias CICtlll) e
da contribuição ao Fundo de ASSistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL), atendidas as espocifícações de acondicionamento e ciassrücação oficial vigente ou outras que vierem a ser fixadas, conforme as dispo...
stcões do artigo 2.0 deste Decreto.
§ 3.'" Para o amenncrm, o feijão e o sorgo, CUjos ciclos vegetativos permitem duas colheitas anuais, fica entendido como safra 1973/1974 as safras das águas e das secas.

Art. 2.0 Os preços mínimos constantes das tabelas anexas a este Decreto,
aplicáveis às opetaçôes de aquísíçàc e financiamento, referem-se aos produtos mencionados no Art , 1.0 nas seguintes condições:

Acondicionamento
Unidade

Produto

Algodão em Pluma ... i Fardos

.

Amendoim em casca

I
I
I
I
I

,
I
,. I Sacos novos de juta ou]

similar

..... " ... 1

,,

Milho.

Soja .

..........•..

:
I

••••. 11

Sacos novos de luta ou!

I

I

I

...... I1

,

I
Sorgo .

I

stmnar . .

!

I

50 kg

Tipo 2 ou B

50 kg

Grupo r, classes: tl'an~1
co, preto e de cores,
tipo 3

40 kg
60 kg

60 kg

I

!

dos, tipo 2 ......· .. 1 Resolução CONCEX n."
! 61, de 23.9.70

Grupo industrial. clas-]
se branca, tipo 1 .. , I Resolução CONCEX L.'

I

...•..•• .......I1 Sacos novos de juta ou!
similar
1
I
I
I
I

79, de 19.10.72

50 kg

I

I
Sacos novos de juta oul
similar . .
l

i

Classe "longo", rendi-I
menta: 40% de intci-I
ros e 28% de q'rccra-]

I

I
novos de juta oul
i Sacos
!
similar
,

43.42'l, de

26.3.58

50 kg

I

I

n.s

I

Subgrupos A, B e C,I
classe venttlad-i. sub.]
tipo C ..•..... , .... i Resolução CONCEX n.«

I

Farinha de mandíicn .1 Sacos novos de 2.l${OditO!
ou similar .,.
. .r
I
I
Fécula de mandioca ... ,1 Sacos de papel "kraft"1
com 5/6 folhas ..... I
Feijão
...........•... : Sacos novos de juta ou]
similar . ..
J

Fibra 30/32

I
mm tipo 51 Decreto

25 kg

I

I
I
Arroz em casca .... . .. i Sacos novos de tuba oul
I similar . . ......•••. i

Girassol

15 kg

Norma de
Classificação

Especificação

com cerca ãel

200 kg

I

Peso

60 kg

I

1

I
1

I

66, de 14.5.71

Resolução CONCE:X r1. 9
66, de 14.5.71

Resolução CONCEX n.v
40, de 14.11.63

Decreto n'' 8.178 de '~
I de novembro de 1D41
Grupos mole, se.nlcurol
e misturado, classes: I
amarelo. branco e!
mesclado, tipo :} .... 1 Resolução CONC2:'X n.e
Tipo 2

1

I

78, de 29.2.72

Grupo "médía.". clas-]
ses: amarelo. verde.]
marrom. preta e mts-]
ta, tipo 3
1 Resolução CONCEX n.v
!
82, de 5.6.73
Classes: branco, amare-I
lo, vermelho e cas-a. i
nho, tipo 3 ..... ".,.1 Decreto nv 69.279, de 23
I de setembro de 1071
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Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos demais grupos.
subgrupos, classes. tipos, subtipos ou padrões não específícados no presente
artigo, serão estabelecidos em ms.truções a serem baixadas pela Comissão
de Financiamento da Produção.
Art. 3.° As operações a que se refere o artigo 2.° deste Decreto serão
realizada-s de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de Jmaneramentc ser estendidas, em caráter cxcep.
ctonai, a terceiras.
§ 1.? Para a extensão a terce.ros das operações em questão, será necesrárfo que esses comprovem ter cago aos produtores ou às cooperativas de
produtores. preços nunca mf'erto-ca aos mtntmos líquidos estabelecidos neste
Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento da Produção, ccnforme o dlspcsto nc § 2.'· do artigo 1." deste Decreto.
§ J.? OS beneflciadores de algodão e OS fabricantes de farinha cu técala de mandioca, poderão ser incIuídos nas operações de flnanctameuro,
desde que comprovem ter pago ac s produtores Ou às cooperativas de produ..
teres, no mínimo, os preços estabelecidos para o algodão em caroço e cara
raiz de mandioca constantes deste Decreto e das Instruções da Comissão de
Elnanciamento da Produção, segundo zonas geo-econômicas, sem quaisquer
deduções inclusive ICM e FUNRTlRAL.
Art. 4." Fica a Comissão C1e Fmancíamento da Produção autcrtzada a
estender as operações de que trata G artigo 2.0 deste Decreto ao arroz rene.
rícíado, de acordo com as normas a serem baixadas pelo Conselho Monetá;
rio Nacional.
Art. 5.0 A Comissão de Financiamento da produção baixará as Instruções necessárias à execução deste Decreto.
Art. 69 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárro ,
Brasília, 17 de agosto de 1973; 1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍl.IO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

Os anexos mencionados no art. 29 foram publicados no D. O. de 21
de agosto de 1973.
DECRETO

N. o 72. 61~ -

DE 17 DE

AGOSTO

DE 1973

Fixa os preços mimmoe líquidos basicos para financiamento ou aquusíção
de mamona em baga da safra de 1973/1974, produzida em todo o Território Nacional.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe contere o
artigo 81, item lII, da Constüuíção, e de acordo com o disposto no Decretolei n." 79, de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1.0 Fica assegurada à mamona em baga da safra de 1973/1974, pro,
duzida em todo Território Nac'ona.I, a garantia de preços mínimos de Que
trata o Decreto-lei n'' 79, ele 19 (1,: dezembro de 1%6,
Parágrafo único. Os preços nunímos Iíquidcs para o produto, estabelecidos em função de classes e tio-s, segundo as zonas geo-econômicas em
que é produzido, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, tnclu.
síve do Imposto de Circulação de Mercadorias nCM) e da contríbu'çâc ao
Fundo de Assistência ao 'I'rabclnador Rural (FUNRURAL), atend.áas as
especificações de acondicionamento e classificação oficial vigente 0L1 outras
que vierem a ser fixadas, conforme as disposições do artigo 2.0 deste decrete.
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Art. 2.9 Os preços constantes da tabela anexa, aplícàvels às JP·~'·}LCoe,;;
de aquisição e financiamento, referem-se ao produto acondicionado em
sacaria nova de juta ou símüar em volume de 60 tsessentaj quilos, das
classes P ~ 2a do tipo 3 (três), de acordo com as especificações do Decreto
n.v 8. 9~2, de 12 de março de 1942 ou outras equivalentes que vierem a ser
'Oficialmente estabelecidas.

Parágrafo úr.íco , Os níveis de preços correspondentes aos demais tipos
não especificados neste artigo, serão estabelecidos em instruções a se-em
baixadas pela Comissão de Fínanoiamento da produção.
Art. 3.° As operações a que se refere o artigo 2.° deste decreto, serão
.realízadas de preferência com prccutores ou cooperativas de produtores. po,
dendo, no entanto, as de rinanctamente ser estendidas, em caráter excep,
cional, a terceiros.
Parágrafo único. Para exteneão a terceiras das operações em questão,
será necessário que estes comprovem ter pago aos produtores ou às cosperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos eatabe.ectoos
neste decreto e nas instruções de Oomíssão de Financiamento da Produçáo,
11e acordo com as condições fixadas no parágrafo único do artigo 1.' deste
decreto.
Art. 4.° A Comissão de B'Inauciamento da produção baixará as tnstru.,
çôes necessárias à execução deste decreto.
Art. 55' Este decreto entrará {'Ir> vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de- 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G

MÉDICJ

Moura Canulcatiti

o a!";.€XO mencionado no art. 2Q foi publicado no D.
agosto de 1973.
DECRETO N.Q 72.51::> -

Q.

de 21 de

DE 17 DE AGOSTO DE 1973

Fixa os preços minimos liquidos básicos para financiamento ou tunusíçiio
de juta e -macoa da safra 1973/1974, produzidas nos Estados do Amazonas
e Pará.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Ocnstituição, e de acordo cem o disposto no Decreto;
lei n." 79, de 19 de dezembro d~ 1966, decreta:
Art. l.Q Fica assegurada à juta e à malva da safra de 1973/1974, pro,
duzidas nos Estados do Amazonas e Pará, a garantia de preços mínimos de
que trata o Decreto.lei n.v 79. de 19 de dezembro de 1966.
Parágrafo único. Os preços mínimos liquidas para os produtos, estabe.,
lecidos em função dos tipos, segundo as zonas geo.econômícas em que são
produzidos, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores
-ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções, inclusive do
Imposto de Circulação de Mercacorias (ICM) e da contribuição ao Funde
-de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), atendidas as espeetrt,
-cações de acondtcíonamento e ciassífícação oficial vigente ou outras que
vierem a ser fixadas. conforme as disposições do artigo 2.° deste decreto.
Art. 2.9 Os preços por quüc, constantes da tabela anexa a este decreto,
aplicáveis às operações de aquísíçâc e financiamento, referem.se ao produto
do tipo 5 (cinco) acondicionado em fardos de aproximadamente 200 (duzentos) quilos, prensados a densidade média a ser estípuíada pela Comissão de
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Financiamento da Produção, conforme as eapecifft.ações dos Decretos nú.,
mero 6,825 de 7 de fevereiro de 1941; n.v 7.137, de 8 de maio de 1941, e
n.e 92, de 30 de outubro de 196].
Parágrafo único Os níveis de preços correspondentes aos demais t.l'POS
não especirtcados neste artigo, serão estabelecidos em instruções a serem
baixadas pela Comissão de Píuanotamento da Produção.
Art. 3.9 A-.; operações a que se refere o artigo 2.° deste decreto, serão
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores. podendo, no entanto, as de fínancramento ser estendidas, em caráter excep,
cíonar, a terceiros.
Parágrafo único. Pata extensão a terceiros das operações em questão,
"Será necessário' que estes comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca inferiores aos mínimos líquidos estabelecidos neste decreto ou nas tnss-vcões da Comísaâo de Financíamentc da
Produção, para a fibra solta e seca, colocada na zona de produção, trvres
de quaisquer deduções. inclusive de Imposto de Circulação de Mercauo-ías
(ICMJ e da contribuição ao FU:J.OG de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL) .
Art. 4.9 A Comissão

de Pínancíamentc da Produção baixará as tnstruçôes necessárias à execução deste decreto.
Art. 5.° O presente decreto entrará em vigor na data de sua pubhcaçâo,
revogadasas disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de Hi73; 152.9 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G

MÉDIC!.

Moura Canatcusuí

o anexo mencionado no art. 29 foi publicado no D. O. de 21 de
agosto de 1973.
DECRETO N° 72.644 AGOSTO DE 1973

DE:

17

DE

Autoriza o funcionamento da habilitação em Educação Moral e Cioíca,
no curso de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo Instituir; de Ensino Superior de Cruzeiro, com. sede
na Cidade de Cruzeiro, Estado d-e
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item IH, da constituição, de
'acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
:842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Fe ..
deral de Educação nc 831-73, conforme
consta dos Processos nv 2.~64-73-CFE
e GM-BSB nc 004.502-73 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. lQ Fica autorizado o' funcionamento da habilitação em Educação
Moral e Cívica (Iícenciatura plena),
no curso de Estudos Sociais da Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e Letras, mantida pelo Instituto de .Ensino Superior de Cruzeiro, com sede
na Cidade de Cruzeiro, Estado de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
152Q da Independência e 859 àa
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 72.645 AGOSTO DE 1973

DE

17

DE

Autoriza o funcionamento do Curso
de pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino, mantida pela Sociedade Educadora da mrancia e
Juventude de Ubercoa, com sede na
cidade de Uõeraõa, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tígo 81, item rtr, da Ccnstrtuição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação no 523-73, conforme consta dos Processos nc 796-71CFE e n» 265.725-71 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta
Art. 19 Fica autorizaão o funcionamenta do Curso de Pedagogia (Licenciatura de curta duração para c magistério de 19 grau), da Factúdade de
Filosofia, Ciências e Letras San to Tomás de Aquino, mantida pela Sociedade Educadora da Infância e Juventude de trberaba, com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas
Gerais.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.646 AGOSTO DE 1973

DE

17

DE

Autoriza o funcionamento dos cursos
de Matemática e Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências e Letras de votuporanga, mantida pela
Fundação Educacional de Votuporança, com sede na cidade de tro.,
tuporanga, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usendo das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição.
de acordo com o artigo 47, da Lei
n» 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista ·0 Parecer do Conselho Federal
de Educação n- 852-73, conforme
consta dos Processos n'' 2.030-72 e
n'' 253.688-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. to Fica autorizado o funcionamento dos curso, de Matemática
e Ciências Biológicas da Faculdade de
Ciências e Letras de Votuporanga.
mantida pela Fundação Educacional
de votuporanga com sede na cidade
de Votuporanga, Estado de São
Paulo.

Art. 2° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDIcI

Jarbas G. Passarinho

---

DECRETO N° 72.647 AGOSTO DE 1973

DE

17

DE

COncede reconhecimento ao cersc de
Economia da Faculdade de Ciências
Econômicas de Mato Grosso, mantida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com seàe em
Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Consbítulçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vísta o Parecer do Conselho Federal de Educação n- 774-7~
conforme consta dos Processos número . 1.582-:70-CFE e GM-BSB número 004855-73 do Ministério da Educação e Cultura decreta:
Art. 1° É concedido reconhecimento ao curso de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas de Mato
Grosso, mantida pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso"
com sede na Cidade de Cuiabá, Estad~
de Mato Grosso.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de ' 973'
152° da Independência e 85° d~
República.
EMÍUC'

G.

MÉDIcI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 72.648 - DE 17
AGOSTO DE 1973

DE

Torna s'em efeito reiiistríbuição de
cargo com o respectivD ocupante.
do Quadro de Pessoal do Miinstério
da Indústria e do Comércio para o
da Camissão Nacional de Energia
Nuclear.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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ttgo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 1.093-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....•
(DASP), decreta:
Art. 1° Fica sem efeito a redistribuição para o Quadro de Pessoal da
comissão de Energia Nuclear de um
cargo de Economlsta, código número Te-501 22.C, com o respectivo
ocupante Fernando de Souza Costa,
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Indústria e do Comércio, constante do Decreto n'' 71.030, de 28 de
agosto de 1972, publicado no Diária
Oficial de 1° de setembro subseqüente.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antômo Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.649 .~GOSTO DE 1973

DE

17

DE

Concede a Indústrias Brasilezras de
Artigos Refratários S.A. "IBAR" o
direito de lavrar a1'güa nos Musncípios de M agi das Cruzes e Bírítiba Mirim. Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item III, da Oonatltutçãc, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), altera..do pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Indústrias
Brasileiras de Artigos Refratários S.A.
"IBAR" concessão para lavrar argila
em terrenos de propriedade de Rubens Luiz Amorim e outros no lugar
denominado Fazenda Irohy, Distritos
e Municípios de Mogt das Cruzes e Birrtíba Mirim, Estado de São Paulo,
numa área de cento e dois hectares
(102ha.), delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a seiscentos e cinqüenta e três metros e
noventa e três centímetros (653,93m),
no rumo verdadeiro de cinqüenta e
eeís graus vinte e dois minutos nor-

deste (56° 22' NE), do centro da ponte sobre o Rio Bírttíba da Rodovia
Mogi das Cruzes - Balesópolís e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos metros (900m), norte
(N); mil e trezentos metros (1.300m),
leste (E); seiscentos metros (600m),
sul (S); quinhentos metros (500m).
oeste (W); trezentos metros (300m},
sul (S); oitocentos metros (hIOm),
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e SUá.3 a-líneas. f' 51,
do Código de Mineração. além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963, e da Re'7'
solução número 3, de 30 de abril de
1965, da comissão Ncctonal de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro de

1969.

Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe Incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma os artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma:
do artigo 59, do Codigo de Mlnera-:
ção:
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departaments Nacional da Prod ução Mineral, do Minis.tério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor ne, data de sua publicação, revogadas as disposições en- contrário.
(DNPM -

805.873-68).

Brasília, 17 de agosto de 1973'·
152 0 da Independência e 85° da:República.
EMfLIO G. MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior
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DECRETO N° 72.650 -

DE

17

DO

PODER

DE

AGOSTO DE 1973

Concede à Gelcyra Violeta de Corvalho, firma individual, o direito de
lavrar calcário dolomítico no Município de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item ns lI!, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, . de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei n'' 318, de 14 de março

de' 1967. decreta:
Art. L" Fica outorgada à Gelcyra Violeta de Carvalho, firma Individual, concessão para lavrar calcário dolomítíco em terrenos de proprtedade do Condomínio do Imóvel
"pró indiviso" do Pasta Grande no lu-

gar denominado Pasto Grande, Distrito de Antônio Pereira, Município
de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, numa área de trinta hectares
e noventa e sete ares (30,97 ha.), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e ctnqüenta metros (150m), no rumo verdadeiro de vinte e oito graus nordeste (28°NE), da confluência dos Córregos Pasto Grande e Grata Seca e
os lados a partir desse vértice, os se~
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e cinqüenta metros ..
(150m), norte (N); cento e cinco metros (105m), este (E); cento e, cinqüenta metros C150m), norte (N):
eento e cinco metros (105); este (E);
cento e cinqüenta e cinco metros
055m), norte (N); cento e oitenta e
cinco metros (l85m), este (E); trezentos e sessenta metros (360), sul
(8); cento e quinze metros (115m),
oeste (W), cem metros (100m), sul
(8); vinte e cinco metros (25m), oeste (W); quatrocentos e cinqüenta
metros (450m), sul (8); cento e cinco
metros (l05m) , oeste (W); vinte e
cínco metros (25m), sul (8); cento
e. cinqüenta metros
(150m), oeste
'(W); vinte e cinco metros (25m),
norte (N); quarenta e cinco metros
(45m), oeste (W); vinte e cinco metros (25m), norte (N); quarenta e
cinco metros (45m), oeste (W); vinte e cinco metros (25m), norte (N);
quarenta e cinco metros (45m), oeste
(W); quarenta e cinco metros (45m)
norte (N); setenta e cinco metros
(75m), oeste (W); duzentos e dez metros (210m), norte (N); cento e cín-
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co metros (füõmj , este (E); cento
e cinqüenta metros U50m), norte
(N); cento e cinco metros (105m);
este (E). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código não
expressamente mencionadas .este Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações etc R2gUlamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n- 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n" 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
ut. 4° As propriedades vizinhas
estão enjeitas às servidões de ;:;010 e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59, do Código de M1~
neração.
.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
(DNPM-369-65) .

Brasília, 17 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite JúniOr

DECRETO

N.o 72.651 AGOSTO DE 1973

DE

17

DE

cosceue a Minerações Brasileiras Reunidas S. A. o direito de lavrar minério de ferro 1W Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

ATOS DO PODER

81, item UI, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1." Fica outorgada a Minerações
Brasileiras Reunidas S. A. concessão
para lavrar minério de ferro em terrenos de propriedade de Bt . John Del
Rey Mining Compeny Límíted, nos
lugares denominados Fazenda da Varginha do Neto e Fazenda do Capitão
do Mato, Distrito e Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de qua-trocentos e trinta e três
hectares trinta e sete ares e noventa
e três centiares (433,3793 na.), delimitada por um polígono irregular. que
tem um vértice no marco geodésico
mais alto da Serra do 'I'emanduá e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros;
três mil e quarenta e um metros e sessenta centímetros (3. 041,60m), qaarenta graus dez minutos sudeste ....
(400 10' SE); oitocentos e noventa e
seis metros (896m), vinte e seis graus
sudoeste (260 SW); quatrocentos e
sessenta metros (460m), oeste (W);
trezentos e noventa e dois metros
(392m), norte (N) trezentos e seis metros (306m), oeste (W); trezentos e
noventa e dois metros (392m), norte
(N); trezentos e seis metros (306m),
oeste (W); trezentos e noventa e dois
metros (392m). norte (N); trezentos e
seis metros (306m). oeste (W); trezentos e nove-nta e dois metros (392m),
norte (N); trezentos e seis metros
(306m), oeste (W); sessenta e quatro
metros (64m), norte (N); cinqüenta
metros (50m}, oeste (W): sessenta e
quatro metros (64m). norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); sessenta e quatro metros (64m), norte
(N); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); sessenta e quatro metros ....
(64m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), oeste (W); sessenta e quatro
metros (64m), norte (N); cinqüenta
metros (ãümj, oeste (W); sessenta é
quatro metros (64m). norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); sessenta e quatro metros (64m), norte
(N); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); trezentos e noventa e dois metros (392m), norte (N); trezentos e
seis metros (306m), oeste (W); trezentos e noventa e cots metros ....
(392m). norte (N); trezentos e
seis metros (306m), oeste (W); sessen-
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ta e quatro metros (64m), norte (N);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
sessenta e quatro metros (64m), norte
(N); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); sessenta e quatro metros (64m),
norte (N); cinqüenta metros (50m) ,
oeste (W); sessenta e quatro metros
(64m), norte (N); cinqüenta metros
(50m), oeste (W); sessenta e quatro
metros (64m), norte (N); cinqüenta
metros (50m), oeste (W); sessenta e
q~atro metros (64m), norte (N); clnqüenta metros (50m), oeste (W); sessente, e quatro metros (64m), norte
(N); cinqüenta metros (50m), oeste
(W); sessenta e quatro metros (64m) ,
norte (N); cinqüenta metros (50m),
oeste (W); cem metros (lODm), norte
(N); duzentos e três metros e trinta
e seis centít?etros (203.36m), leste (E);
setenta e seis metros (76m) norte (N)'
cinqüenta !fietros (5(fm),' leste (E);
setenta e seis metros (76m), norte (N)'
cinqüenta metros (50m), leste (E);
setenta e seis metros (76m), norte
(N); cinqüenta. metros (50m), leste
(E); setenta e seis metros (76m) norte (N); cinqüenta metros (50m),
leste (E); setenta e seis metros (76m)
norte (N); cinqüenta metros (som):
leste (E); cento e noventa seis metros e vinte e oito centímetros "".'
(196,28m), norte (N): mil trezentos e
cinqüenta metros (1.350m), quarenta
e seis graus, nove minutos sudeste
(46.0 09' SE). Esta concessão é-outorgada, mediante as condições constantes dos arti~os 44, 47 e suas alíneas, e
51. do CÓdIgO de Mineração, além de
o~tras constantes do mesmo
Código,
nao expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.« 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963, e da. Resolução número 3, de- 30 de abril de
1965. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro de
1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca, ou nula
na forma os artigos 65 e 66 do Códio-o'
de Mineração.
t:>
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Art. 4.° As propriedades vízlnhaa
estão sujeitas às servidões de solo e
subolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Codígo de Mínera-

ção.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C ~ Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor ne data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-4.855-58J.
Brasília, 17 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antànio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.652 -

DE

1';1

DE

AGOSTO DE 1973

ccnceae à Companhia de Desenvolvimento Agro-pecuário Industrial e
Mineral do Estado do Pará CIDAPAR o direito de lavrar ouro
no Munwípio de Viseu. Estado do
Pará.

O Presidente da República, usando
da .atrlbuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
"termos do Decreto-lei ns 227, de 28
"de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à companhia, de Desenvolvimento Agro-PecuiTio Industrial e Mineral do Estado
do Pará - CIDAPAR concessão para
'lavrar ouro em terrenos de sua pro'príedade, nos lugares
denominados
'Cachoeira, Cachceirmha, Monte Lindo
e Macacos, Distrito de São, José do
.Pmá, Municipio de Viseu, Estado ao
Pará numa área de quatrocentos e
.sessenta e oito hectares e cinquenta
eres (468,50 ha.), resultante da diferença da área de 'um retângulo,
qus tem um vértice a oitocentos e
noventa metros e quarenta e scís centímetros (890,46 m) , no rumo verdadelro de vinte graus trinta e três
minutos nordeste (200 33' NE), da
'Confluência dos Igarapés Germano e
Macaco e os lados divergentes desse
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vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: três mil setecentos e cinquenta metros (3.750 m r, sul
(S); mil e quinhentos metros (1.500
m) , leste (E); e as áreas assim descritas: A la com uma área de quarenta e nove hectares e cínquenta
ares (49,50 ha.,}, que tem um vértice a mil novecentos e vinte metros
(1.920 m), no rumo verdadeiro de
vinte e dois graus sudeste (220 SE),
da confluência dos Igarapés Germano e Macaco e os lados divergentes
desse vértice, os seguintes cumprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e cinquenta metros (550 m),
oitenta e três graus nordeste (830
NE); novecentos metros (900 mj, sete
graus sudeste (70 SE); A a- com uma
área de vinte e oito hectares (28 ha.},
tendo um vértice a setecentos e quarenta metros (740 mr. no rumo verdadeiro de quarenta e um graus sudeste (410 SE), da confluência dos
Igarapés (Jermano e ]dacaco e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e quatrocentos metros
(1.400 mj, doze graus nordeste (12°
NE); duzentos metros (200 mj , setenta e oito graus sudeste (780 SE); e a
3 a com uma área de dezesseis hectares e cínquenta ares (16,50 ha..», tendo um vértice a mil cento e clnquenta metros (1.150 m), no rumo verdadeiro de oitenta e oito graus sudeste
(880 SE), da confluência dos Igarapés
Germano e Macaco e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos metros (800 m) , doze graus
nordeste (120 NE); cento e cinquenta
metros (150 m), setenta e oito graus
sudeste (780 SE); duzentos e cínquenta metros (250 m), setenta e um
graus nordeste (710 NE); cento e cinquenta metros (150 m) , vinte graus
sudeste (200 SE); trezentos e cínquenta metros (350 m) , setenta e um
graus sudoeste (710 SW); seiscentos
e vinte metros (620 m) , doze graus
sudoeste (120 SW); cento e cínquenta
metros (150 fi), setenta e oito graus
noroeste (780 NW). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nú-
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mero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n- 3, de 30 de
-abrtl de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n'' 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
'Cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
(DNPM -

Brasília,

152° da
República.

385-44).

17 de agosto de 1973;
Independência e 85° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.653 AGOSTO DE

DE

17

DE

1973

Concede à Mineração Matheus Leme
Ltda. o direito de lavrar argila no
Município de São Simão, Estado de
São Paulo.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. I'' Fica outorgada à Mineração
Matheus Leme Ltda., concessão para
la vrar argila em terrenos de propriedade do Ministério da Agricultura,
no lugar denominado Fazenda Santa
Isabel, Distrito e Município de São
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Simão, Estado de São Paulo, nutl"l:a
área de duzentos e sessenta e seis
hectares- trinta e oito ares e cinquenta centiares (266,3850 ha.),. delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice coincidente com o centro da ponte sobre o Rio Tamanduá.
na estrada que liga Bento Quirino a
Ribeirão Preto e os lados ~ partir
desse vértice, os seguintes ccmprfmentos e rumos verdadeiros: seiseentos e noventa e cinco metros (695 m) ,
oeste (W); oitocentos e setenta e cinco metros (875 m) , sul (8); cento e
noventa metros (190 m) , oeste (W);
oitocentos e setenta e cinco metros
(875 m) , sul (8); seiscentos e noventa e cinco metros (695 mj , leste (E);
oitocentos e setenta e cinco metros
(875 m) , norte (N); cento e noventa
metros (190 m) , leste (E); setecentos
e setenta e cinco metros (775 nu, norte (N); setecentos e setenta metros
(770 m) , leste (EJ; mil oitocentos e
oitenta metros (1.880 m) , norte (N);
setecentos e setenta metros (770 mj ,
oeste (W); mil setecentos e aítenta
metros (1.780 mj , sul (8). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo
Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n'' 1.038, de 21 de outubro de 1959.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de .oto e
subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código do Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto. que será
transcrito no Livro C _. Registro dos
Decretos da Lavra, do Departamento
s~
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Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6" Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 6.970-63),
Brasília, 17 de agosto de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antõnio Dias Leite Júnior

DECRETO N° ';'2.654 -

DE

17

DE

AGOSTO DE 1973

Concede à Companhia Brasileira de
Alumínio o direito de lavrar bauxita no Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

neração), alterado pelo Decreto-lei
n- 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Companhia Brasileira de Alumínio concessão para lavrar bauxita em terrenos
de propriedade de Haroldo Affonso
Junqueira e outros no lugar denominado .Campo dos Bezerros ou Rego
D' .égua, Distrito e Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e oito
hectares e vinte e um ares (68,21 ha.) ,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e vinte
e seis metros e quatorze centímetros
(126,14 m), no rumo verdadeiro de
dezesseis graus vinte e seis mlnutcs
sudeste (16 0 26' SE), do centro da
ponte sobre o Córrego Rego D'Água
na Estrada de Rodagem Poços de Caldas-Andradas e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e
noventa e cinco metros 095 mi, norte (N); trezentos e oitenta e quatro
netros e cínquenta centímetros (384,50
m), este (E); cento e quarenta e oito
metros (148 m) , norte (N): duzentos
e sessenta e cinco metros e cínquenta
centímetros (265,50 m) , este (E); cento e oito metros (108 m) , sul (8);
cento e noventa e sete metros (197
mi. este (E); trezentos e quarenta e
sete metros e cínquenta centímetros
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(347,50 m) , sul (8); trezentos e oitenta metros (380 mj , oeste {W);
quatrocentos e três metros e setenta
e oito centímeros (403,78 m) , sul {S) ~
seiscentos e noventa e nove metros
(699 mj, oeste (W); cento e noventa e seis metros e vinte e dois centímetros (196,22 mj , sul (S); duzentos e vinte e nove metros e cínquenta
centímetros (229,50 mi. oeste (W) ~
duzentos. e cinquenta e sete metros e
ctnquenta centímetros (257,50 m) ;
norte (N); quarenta e cinco metros
e cinquenta centímetros (45,50 In),
este (E); noventa e cinco metros (95
mj , norte (N); setenta e quatro metros e cinquenta centímetros <74.5!}
mi. este (E); cem metros e cínquenta
centímetros (100,50 m) , norte {N);
cento e dezesseis metros e cmquenta
centímetros (116;50 m) , este (E); noventa e nove metros e cínquenta
centímetros <99,50 m) , norte (Nr ; oitenta e dois metros e cinquenta centímetros (82,50 m) , este (EJ; setenta
e cinco metros (75 m), norte (N) ~
setenta e cinco metros e cinquenta
centímetros (':'5,50 rm , este (E); oitenta e cinco metros (85 m) , norte
(N); sessenta e sete metros (67 m) ,
este (E I, Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
ar LlgUS 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n- 3, de 30 de
abril de 1965, da 'Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n'' L 038, de 21 na outubro de 1969.
Art . 3" Se o concessionário
não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma do artteo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será

34~
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transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío.
(DNPM -

2.009-67).

BrasiIia, 17 de agosto de 1973;
152~
da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. Máorcr
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.655 AGOSTO DE 1973

DE

20

DE

Concede à Cia. Nacional de Grafite
Ltiia, o direito de lavrar grafita no
Município
de Itapecerica, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
ce fevereiro de 1967 (Código de Mineraçêco, alterado pelo Decreto-lei
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Cia. Nacional de Grafite Ltda. concessáo
para lavrar grafita em terrenos de
propriedade de Benjamin José Medeiros e outros, no lugar denominado
Cafofo, Distrito e Municipio de Itapeceríca,
Estado de Minas Gerais,
numa área de quinhentos e setenta
e dois hectares (572 ha.), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a trezentos metros (300m),
no rumo verdadeiro sul (S), do vertice de trtangulaçao estadual no 90~C,
altitude mil cento e noventa e sete
metros (1. 197m) e os lados oi partir
desse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e
oitocentos metros (1.800m), sul (8);
novecentos metros (!:100m), oeste (W);
mil e duzentos metros (1.200m), sul
(8); mil e quinhentos metros
.
n.500ml, oeste (W); mil e quatrocentos metros 0.400m), norte (N);
seiscentos metros (600m), leste (E);
dois mil metros (2.000m), norte (N)·
mil e quatrocentos metros (1.400m/.
leste (E); quatrocentos metros ....
(400m), sul (S); quatrocentos metros
(400m), leste (E). Esta concessão é
outorgada
mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas

alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste .uecreto .
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita ás estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nv 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica ocngado a recolher aos cofres públícos,
os trfbutos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nc 1.038. de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrrgaçoes que
se lhe incumbem, a concessao para.
lavrar será declarada caduca ou nala, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vízmhae
estão sujeitas as servidões ue solo e
subsolo para fins de Javra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão do lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - "tegtstro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM~802.783-69).

Brasília, 20 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N9 72.656
AGOSTO DE 1973

DE

20

DE.

Concede a Seõaetitio Teixeira de Mel~
lo, firma
individual, o direito df!
lavrar cauiim, no Munzcipio de Suacne, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 81, item lII. da Constrtuiçâo. 1105
termos do Decreto-lei nc }'27 de::::a
de fevereiro de 1967 (Código de Mí-
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neração) , alterado

pelo

Decreto-lei

nv 318, de 14 de março de 11167, de-

ereta:
Art. 1Q Fica autorgada 2. setas..
ttão Teixeira de Mello, firma indivi-

dual, concessão para lavrar caulim
em terrenos de propriedade d'JE f,Ucessores de Rosa MOreira do Espírito
Santo, Vicente Peixoto e OUJJr03, no
lugar denominado Morro Grande D1::1rnto e Município de Suzana, Estado

de São Paulo, numa área de vinte e
quatro hectares oitenta e quatro
ares e doze centrares (24.8412 ha.),
delímítada por um polígono Irregular.
que tem um vértice a cento e vinte
e um metros (l21m) , no rumo verdaueiro de trinta e CInCO graus trinta

minutos nordeste (35 Q30'NE), do canto sudeste (SE) da casa da Light Serviços de Eletricidade' S A e os

lados a partir desse vértice, com os
segumtes comprimentos e rumos veroeocíros: cento e vinte e quatro metros (124rn), oeste (W); quatrocentos
e sessenta e oito metros (468m). norte
(N); quinhentos e oitenta e seis metros (586m), leste (E); trezentos e
noventa metros (390m), sul (S); ôuaentos e noventa e dois metros ._
(202m). oeste (VI'); sessenta metros
(60m), sul (S): cento e setenta motros (l70m) , oeste (W); dezoito metros (18m), sul (S). Esta concessão é
outorgaua
mediante as
condicõea
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas. e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes du mesmo
Código, não expressamente menclona..
das neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessáo
rtca sujeita as estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
196;J, e da Resolução n? 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia NUclear.
Concesslonàrro
rrca
Art. 29 O
obrigado a recolher aos cobres públi-cos os tributos devidos à União. em
cumprimento do disposto no Decreto.
lei ns 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionarfc não
cumprir qualquer das obrígaçôes QUE.
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca. ou nula.
na forma dos artigos 65 e ()6, do Cndigo de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, 113. forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

Art.
59 A concessão de lavra tera por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Minerar. do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6 Q Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

804.027-68).

Brasília, 20 de agosto fie 1973;
152Q da Independência e 155() da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite JÚn?or.

DECRETO N° 72.657 AGOSTO DE 1973

Df':

·:0

DE

concede a Minérios
Industriais do
Sul S. A. o direito de laoras caultm
no Município de Treze de Maio, ESuuio de Santa Caóarina,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar':"
tígc 81, item lII, da Constituição, DOS
termos do Decreto-lei nv 227, de 28 de
fevereiro de 196'7 (Córügo de Mineração), alterado pelo Decreto-lei nv :318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Minérios
rndustríads do Sul S, A, concessão
para lavrar caulim em terrenos de
·propriedade da Cerâmica Eliane e outros, no lugar denominado Linha Caipora, Distrito e Municipio -íe Treze de
Maio, Estado de Lauta Catarina, numa área de seis hectares e setenta e
cinco ares (6,75ha), delirmt.ada por
um retângulo, que tem um vértice a
'setecentos e setenta metros (770m).
no rumo verdadeiro de quarenta e
cinco graus dez minutos nordeste
1.45°10'NE), do centro da porta principaI da Igreja São Sebastião ~ os lados
divergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
duzentos e vinte e cinco metros
(225m) norte (N); trezentc- metros
(300m), oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código -íe Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
'sujeita às estipulações do Regulamen-

ATOS DO PODER

to aprovado pelo Decreto ns 51. 726, de

19 de fevereiro de 19>63, e da aesoiucão número 3, de 30 de abril de 1985,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrt_gado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1009.
Art. 39 Se o concessíonárío não
-cumprír qualquer das obrigações 'que
.se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do CÓ-dígo de Mimeraçâo.
Art. 49 As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e sub.solo para fins de lavra, na forma do
-artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será trans-crito rio Livro C - Registro dos De.cretos de Lavra, do Departamento
'Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, revo.gadas as disposições em contrário.
(DNPM -

803.733-68l.

Brasília, 20 de agasto de 19'73;
152<: da Imdependêncía e 859 da
,República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antómc Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.658 AGOSTO DE 1973

DE

20

DE

.'Concede a Mineração Abel S.A. o direito de lavrar areia quartzosa no
Município de Brotas, Estado de São
Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In, da Oonstíbuiçào, nos
termos do Decreto-lei n. ° 227 de 28
de fevereiro de 1967 (Código 'de Mineração) , alterado pelo Decreto-Ieí
n,» 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. L'" Fica outorgada a Mineração Abel S. A. concessão para lavrar
areia q uartzosa em terrenos de pro.príedade de Márcia de Souza Abel, no
.Iugar denominado CamP9 Alegre, Dis-
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trito e Município de Brotas, Estado de
São Paulo, numa área de trezentos e
cinqüenta e dois nectares e quarenta
ares (352,40 na.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a mil trezentos e cinqüenta metros (1.350m), no rumo verdadeiro de
cinqüenta e nove graus sudeste ....
(59.oSE), da Barra do Córrego Santo
Inácio no Ribeirão da Onça e ,~s lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: três mil e trezentos metros .. '
t3.300m), oeste (W); seiscentos e vinte metros (620m), norte (N); dois mil
quatrocentos e quarenta metros .,.'
(2 .440m) , leste (E); setecentos metros
(700m), norte (N); trezentos e sessenta metros (360m), leste (E); mil seiscentos e oitenta metros (L. 680m),
norte (N); quinhentos metros
.
(500m) leste (E); três mil metros .. '
(3.000m), sul (S). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de l\l1ineraçâo, além de outras cone-antes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Re-gulamenta aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n." 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.6 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí número 1.038, de 21 de outubro .te 1969.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, doCódigo de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
IX>r título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
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con-

trário. (DNPM-817. 958-68) .
Brasília, 20 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.0 ela
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EXECUTIVO

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n.s 975. de
11 de maio de 1962.
Brasília, 20 de agosto de ...973;.
152.° da Independência e 85." da,
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N.o 72.659 -

DE

20

DE

AGOSTO DE 1973

Transforma a Subsecretaria do Conselho Internacional do Esporte Militar (Ccnseil lnternational du Sport
Militaire) para a América Latina
em Escritório de Ligação do Conselho Internacional do Esporte Mili w
tar para a América do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, ítem 111, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Fica transformada a. Subsecretaria do Conselho Internacional
do Esporte Militar (ConseH International du Sport Militaire -

CISM)
para a América Latina, criada pelo
Decreto n.v 975, de 11 de maio de
1962. em Escritório de Lígaçâo do
Conselho Internacional do Esporte
Militar para a América do Sul.
Art. 2" O Escritório, vtncuíado ao
Estado-Maior das Forças Armadas,
será assim constituído:
- um Oficial-Superior - Chefe do
Escritório, que exercerá esse encargo
cumulativamente com a Presidência
da Comissão Desportiva das Forças
Armadas:
- um Major ou Capitão ou correspondente - Assistente, designado pelo Chefe do Estado-Maior das Forças
Armadas; e
.
- pessoal auxiliar que for Julgado
necessário ao seu funcionamento.
Parágrafo único O pessoal de que
trata este artigo, pertencente ao quadro de efetivo do EMFA. exercerá os
respectivos encargos sem prejuízo dos
que normalmente exerce no EstadoMaior das Forças Armadas.
Art. 3.° Os recursos para atender ao
funcionamento do Escritório de Ligação para a América do Sul serão
providos pelo Estado-Maior das Forças Armadas, complementados, quando necassárlo, pelo CISM.

DECRETO

N."

72.660 1973

DE

20

DE

AGOSTO DE

Autoriza o funcionamento do CU1'SQ.
h:special de Educação Técnica, anexo à Faculdade de Educação "Campos Soliee", mantida pela Associaçâo Educativa "Campos Saltes" •
CO:7/. sede na Cidade de gãr, Pa'!.;o
Estado de São Paulo. em convenio,
com o Centro Nacional de Ancrtetçoamento de Pessoal por-i Formação
Profissional - CENAFOR.

O Presidente da República, usando.
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, deacordo com o artigo 47, da Lei número 5.540. de 28 de novembro ce
1968. alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de HJ69, .C
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n." 847-73 conforme consta dos Processos número.
878/71-CFE e nv 258.009/71 el', MInistério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o fuucíonamento do Curso Especial de' Educação Técnica, pará a formação ueprofessores da área terciária, em nível.
superior, anexo à Faculdade de Educação "Campos Sallea", mantida pela.
Associação Educativa "Campos SalIes", com sede na Cidade de São.
Paulo, Estado de São Paulo,
convênio com o Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a For...
mação Profissional - CENAFOR.
Art. 2.° Este decreto entrará em,
vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973;.
152." da Independência e 35.° da,
República.

em

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO

72.661 - DE 20 DE
1973
Exclui dos efeitos do Decreto número
. 62.234, de 7 de fevereiro de ~368, os
servidores que eeiecitíca, com os
respectivos cargos, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere ú artigo 81, item lU, da Constrtuiçao, e
tendo em vista o Acórdão do 'I'rrbunal Federal de Recursos proferido no
Recurso. de Revista, n.v 1.358, do Estado da Guanabara, e o que consta
do Processo n." 2.743-73, do ueparca .
menta Administrativo do Pessoal Cvil, decreta:
Art. l ' Ficam excluídos dos efeitos
do Decreto n.« 62.234, de 7 de fevereiro de 1968, com os respectivos cargos,
os servidores constantes da relação nominal anexa e restabelecido, em conseqüência, o respectivo enquadramento provisório, no Quadro de Pessoal '- Parte Especial, do Mímsterfo
da Agricultura, aprovado pelas Resoluções Especiais números 146 e 174, de
8 de abril e de 30 de agosto de 1963,
respectivamente, da antiga Comissão
de Classificação de Cargos, publicadas no Diário Oficial de 17 -te abril e
6 de setembro do mesmo ano, efetuado nos termos do parágrafo Úl1lCO do
artigo 23, da Lei n.s 4.069, de II de
junho de 1962, com as ressalvas contidas no Decreto n'' 49.160 de 10 de
novembro de 1960.
Art. 2.0 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
N.O

AGOSTO DE

EMíLIO G. MÉDICI

Moura cavalcanti

O anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D. O. de 21 de agosto
de 1973.
DECRETO N.o 72.662 AGOSTO DE 1973

DE

20

DE

Autoriza o funcionamento da Bscota
de Educação Fisica de Novo Hamburgo, mantida. pela Associação Pró
Ensino Superior em Novo Hamburgo, com eece na CzdatJ,l'; -ie '\:OVÜ
Hamburgo, Estado ia Rio '1-rande
do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item lU, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 1.063-':'3, conforme
consta dos Processos n." 1.832/72-CFE
e n." 233.379/72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Escola de Educação Física de Novo Hamburgo, com o curso
de Educação Física, mantida- pela
Associação Pró Ensino Superior em
Novo Hamburgo, com sede na cidade
de Novo Hamburgo, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2.0 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publica-ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973;
152." da Independência e 35.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N." 72.663 AGOSTO DE 1973

DE

20

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
licenciatura de matérias para o magistério especial de 2. 0 grau, na Fa·
cuuiaâe de Filosofia, Ciências e Letras "Brás Cubas", mantida pela
Suciedade Cvoü de Educ.:.tl;àú •.Brás
Cubas" em mon das Cruzes, Estado
de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 01, Item IH, da Constrtuíçâo, de
acordo com o artigo 47. ia Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969.
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 851-73.
conforme consta dos Processos númaros 671172-CFE e 248.836/72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o runcronamento do curso de licenciatura de
rriatérias para o magistério especial
de 2.0 grau, segundo os esquemas I
e II das disciplinas correspondentes
às areas econormcas secunu..V IQ e terciária, na Faculdade de Fflosofía,
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Ciências e Letras "Brás Cubas", mantida pela Sociedade Civil de educação
"Brás Cubas", com sede na cidade de
Moji das cruzes. Estado de São Pau-

lo.
Art. 2.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973;
152.<> da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO

N.O 72.664 AGOSTO DE 1973

Autoriza e
dade de
Cubas".
Civil de
em Mogi

Paulo.

DE

20

DE

funcionamento da FaculComunicação Social "Brás
mantida pela Sociedade
Educação "Brás Cubas".
das Cruzes, Esiaà0 de Sàq

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

EXECUTIVÓ

ttgo 81, ítem IH, da Constltulção,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.s 5.540, de 28 de novembro de 1968~
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.e 802173 conforme
consta dos Processos n.o 1.487/72-CFE
e n.s 211.550172 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Comunicação
Social "Brás Cubas", com as habrlítacões: Jornalismo; Editoração; Publfcidade e Propaganda; e Relações Públicas, mantida pela Sociedade Civil
de Educação "Brás Cubas", com sede
na cidade de Mogí das Cruzes, Estado
de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da;
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N." 72 .665, DE 20 DE AGOSTO DE 1973
Estabelece normas para apuração de número de alunos efetivamente beneticuuios por empresas isentas do Souiria-Btiucação, que mantenham serViços próprios de ensino ou instituam sistema de bolsas de estudo.

O Presidente da República. no uso da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituíção decreta:

Art. 1.0 As escolas em que se achem matriculados alunos beneficiados por
empresas ISentas do Salário-Educação, que mantenham serviços próprios de
ensmo ou mstrtuam sistema de bolsas de estudo, deverão preencher o modelo
Relação Mensal de Alunos Freqüentes (RElVIAF) de acordo COm os modelos
1 e .2, anexos.
.
Parágrafo único. Considera-se aluno efetivamente beneficiado, a que faz
menção o artigo 9.°, parágrafo 2.°, altnea "c", do Decreo n." 55.551, de 12 de
Janeiro de 1965 aquele devidamente identificado freqüente às aulas, respondendo, com regularidade, a chamada do regente de classe, atendido o disposto
no artigo 14, paragrato 3.°, da-Lei n,v 5.692, de 11 de agosto de 1971.
Art. 2.° A REMAF regularmente preenchida, constitui-se-á elemento hábil para a apuração do número de alunos efetivamente beneficiados, com vistas a renovação da Isenção prevista no parágrato 2.° do artigo 9.° do Decreto
n v 55.551 de 12 de Janeiro de 1965. e, bem assim, para o fim de recolhímenda diferença prevista na aünea'te " do parágrafo e do artigo referidos.
Art. 3.° Ate que seja emitido, pelo órgão competente ° certificado anual
de isenção a que alude o artigo 2.° do Decreto n.s 55.551-65, a comprovação do
cumprimento, pelas empresas, do estabelecido no artigo 178 da Constituição,
em relação aos filhos de seus empregados, far-se-á por meio de Relação Mensal de Alunos Freqüentes (REMAF).
Paràgrato único. O certificado de isenção somente é válido quando expedido dentro do exercício-base para o qual foi requerido.
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Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973; 152.'" da Independência e 855' da

República.
EMÍLIO G. MÊDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D.· O. de 21
de agosto de 1973.
DECRETO

N.O

72.666 -

DE

20

DE

AGOSTO DE 1973

Transfere para o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária
parte do imóvel denominado Estação Experimental de Passo Fundo,
no Distrito de Engenheiro Luiz En..
çtert, Município de Sertão, no Bstado do Rio Grande do Sul, e dá
outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81. ítem III, da Constituição. e de
acordo com o disposto nas Leis número 4.504, de 30 de novembro de
1964, e n.s 4.947, de 6 de abrtl de
1966, tendo em vista o que consta
dos Processos MA-040-1326/69, MA3453170 e INCRA-001453/~, decreta:
Art. 1.0 Ê autorizada a transreranuía para o Instituto Nacional de coIonização e Reforma Agrária
INCRA, autarquia vinculada ao Ministério da Agricultura, da área dH
terras com suas acessões, medindo
15.101.908.59 metros quadrados, pertencente à União, localizada no DIS~
trito de Engenheiro Luiz Engtert,
Município de Sertão, Estado do Rio
Grande do Sul, integrante de um todo maior de 17.060.755.59 metros quadrados. ídentíflcada pelas características e confrontações constantes das
seguintes escrituras: de compra e
venda, lavrada no Quarto Notário de
Porto Alegre, em 29 de agosto C1e
1938 e transcrita sob o n.s 12.027, fls.
161/166. Livro 3-AA, no Registro de
Imóveis de Passo Fundo; de compra
e venda, lavrada no Quarto Cartório
de Notas de Porto Alegre, em 4 de
fevereiro de 1949 e transcrita sob o
n.s 28.848, fls. 159, Livro 3-QQ, nu
Registro de Imóveis de Passo Fundo;
e de doação pura e simples, la vrada
no Prímelro Cartório de Notas de
Passo Fundo, em 14 de fevereiro de

1949 e transcrita sob o n.« 28.600. 'fls.
111, Livro 3-QQ, no Registro de Imovets de Passo Fundo.
Parágrafo único Exclui-se da transferência o perímetro reservado ao
Colégio Agrícola de Sertão.
Art. 2.° O Serviço do Patrimônio
da União efetivará a transferência a
que se refere o artigo 1.0 mediante
termo a ser lavrado no livro próprio
do SPU.
Art. 3.° O imóvel de que trata este.
Decreto será utilizado para o reassentamento de parceleíros oriundos da
área destinada à Barragem de Passo.
Real, no Estado do Rio Grande do
Sul.
Parágrafo único O INCRA provídencíará a divisão em lotes e sua
alienação aos parceleíros reassentados, na forma da legislação vigente.
Art. 4.°' Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

DECRETO

NÇ>

72.667 19'73

DE

20

DE

AGOSTO DE,

Concede autorização à firma. Western
Geophysical Company ot Ameríca,
de nacionalidade norte-americana,
para realizar, em águas interiores ao
Brasil, trabalhos sismográjicos coetrauuios pela Petróleo Brasileiro.
S. A. PETROBRAS.

O Presidente da República, usandodas atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e-
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tendo em vista o que consta do Processo nc 603.821-73. do Ministério das

Minas e Energia, decreta:
Art. 19 :É: concedida autorização à
firma Western Geophysical Company

of Amertoa, dos Estados Unidos da
América, para realizar, em águas interiores do Brasil, empregando o navio especializado "M/V Cynthia wat-

ker", de bandeira norte-americana,
trabalhos sismográficos contratados
pela Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRA8.

Parágrafo único. Para execução dos
levantamentos stsmográtícos "l que se
refere este artigo deverá ser observado pela Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS o disposto no artigo 89
<lo Decreto n'' 63.164, de 26 de agosto

de 1968, precipuamente o que concerne
aos compromissos assinalados nos seus
incisos xm, XIV, XV e xvn.
Art. 29 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de
1 (um) ano, a partir da data .de sua
publicação, prorrogável, se necessário,
mediante novo Decreto, sem prejuízo
de sua caducidade em qualquer tempo se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extínçâo das
obrigações respectivas, na forma da
lei ou do contrato.
Art. 39 Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BraSília, 20 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N°

72.668
DE -1973

DE

21

o:r::

AGOSTO

Autoriza o tuncicmamento, em regime
especial, das licenciaturas em Ciências Sociais, EstudOs
Sociais, Le..
tras e pedagogia, na Faculdade de
Filosotia, Ciências e Letras de Iíui,
mantida pela Fundação
-te Tnie:
gração, neeenooiotmento e EdUca_
ção do Noroeste do Estado - •.....
FIDENE, em tiui, Estado do RZO
Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,

EXECUTIVO

de acordo com o artigo 47, da Lei
n" 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado. pelo Decreto.lei n- 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n'' 1.024-73, conforme
consta dos Processos nvs 1. 888~ 72_CFE
e GM/BSB n- 4.897_73, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funciona,
menta, em regime especial, das lícencíaturas em Ciências Sociais, Estudos
Sociais, Letras e Pedagogia, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras
de Ijuí, mantida pela . Fundação de
Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado - ....
FIDENE, com sede na Cidade de tjuí,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152.Q da Independência e 85.Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICt

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N°

72.669 DE 1973

DE

21

DE

AGOSTO

TOrna sem efeito inclusão de servidor
do Instituto Nacional de Preoviência Social np regime de disponzbili~
dade e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81, item lII, da Constitutção,
e tendo em vista o que COnsta do
Processo n'' 4.792, de 1970, do Depar.,
tamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), decreta:
Art. 1° Fica excluido do Anexo I
da Portaria n'' 3.546, de 12 de setembro de 1969, do Ministro do Trabalho
e Previdência SOcial, um cargo de
Inspetor de Seguros, dos Quadros de
Pessoal dos antigos Institutos de
Aposentadoria e Pensões, incorporados
ao Instituto Nacional de Previdência
SOcial (INPS).
Art. 2° Fica sem efeito a inclusão
de José Batista Dias Novo, ocupante
do cargo a que se refere o artigo an,
tenor, no regime de disponibilidade
em que foi colocado de acordo com o
disposto no item II da mesma Portaria.

ATOS DO PODER ExECUTIVC

Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, !e_
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 72.670 AGQS,TO DE 1973

DE

21

DE

Concede à Companhia de Cimento
Portland Rio Branco o direito de
lavrar calcário
no
Município de
Corumbá de Goiás, Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt.go 81. item lII, da Constituição,nos
termos do Decreto-Ieí n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mmera-ção) , alterado pelo "recreto-Iei n'' :313,
de 14 de março de tas'z, decreta:
Art. 10 Fica outorgada à Companhia de Cimento Portland Rio Branco
.concessão para lavrar calcário em ter;
renos de propriedade da Cia. Niq uel
Tocantins e outros, no lugar denomi~
nado Lages, Distrito e Município de
Corumbá de Goiás, Estado de Goiás,
numa área de duzentos e noventa e
nove hectares e, vinte e um ares ....
(299,21 haj, delimitada por um po'L
.gonc irregular, que tem um vértice
a mil trezentos e oitenta e três metros
e cinqüenta centímetros (1.383,50m),
no rumo verdadeiro de sessenta e sete
graus e dezenove minutos sudoeste
(67° 19' 8W), do vértice de tríangula.,
ç ã o Bonifácio, do Conselho
Nacional
de Geografia (C.N.G.), e os lados a
partir desse vértice, com. OS seguintes
'comprimentos e rumos verdadeiros:
mil cento e vinte e seis metros
.
(1.126m), leste (E); novecentos e se,
tenta e nove metros (979m), sul (8);
quatro mil setecentos e noventa e cín'Co metros e cinqüenta centímetros .,
(4. 795,50m), leste (E); mil e onze me.
tros e vinte centímetros (1.011,20m),
norte (N); trezentos e oito metros e
trinta centímetros (308,30m), l-este
(EI; duzentos e setenta e oito metros
e dez centímetros (278,10m), sul (8);
duzentos e vinte e oito metros e trfnta centímetros (228,30m), oeste (w);
oitocentos e treze metros e dez centí.,
metros (BI3,10m) , sul (8); mil cento
e sessenta e sete metros e cinqüenta
centímetros (1. 167,50m), oeste (W);
cento e noventa e cinco metros .....•

349

(l95m), sul (8); seiscentos e noventa
e oito metros (698m), oeste (W); se.
tecentos e cinqüenta metros (750m).
sul (8); quinhentos metros (500m),
oeste (W); trezentos e quarenta me.
tros (340m), sul (8); trezentos e quarenta e cinco metros (345m), oeste
(W); quatrocentos e vinte e
.íncc
metros (425m), sul (8); oitocentos e
setenta metros (870m). oeste, W);
seiscentos e quarenta metros (640m),
norte (N); duzentos e quarenta e emco metros (245m), leste (E); duzentos
e quarenta metros (240m"
iorte
(N); duzentos e noventa e cinco metros (295m), leste (E);
duzentos e
cinqüenta metros (250m), norte tN);
duzentos e cinco metros (205m). leste
(E); duzentos e trinta e cinco metros
(235m), norte (N); duzentos e trinta
e cinco metros (235m), leste (E); trezen tos e quarenta e cinco metros ....
(345m), norte (N); dois mil quinhentos e sessenta e cínco metros
.
(2 .565m), oeste (W); trezentos e VIU·
te e cinco metros (325m), norte 11'il);
duzentos e vinte metros (220m), oeste
(W); quatrocentos e oitenta metros
(480m), norte (N); seiscentos e dezesseis metros (616m). oeste (W); du ..
zentos e cinqüenta e quatro metros
(254m), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as condícões
constantes dos artigos 44, 47 e cuae
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outros constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo
Decreto
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 963,
e da Resolução na 3, de 30 de abrrl
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica Jhrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário uâo
cumprir qualquer das Obrigações que
se lhe incumbem, a concessâov.iara
lavrar será declarada caduca ou 'lula.
na forma dos artigos 65 e 66, do Códígo de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Cór'tgo de Mineraçao .
Art. 5" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que
será
transcrito no Livro C' - Registro dos
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Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, elo
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposícões em contrario.
(DNPM - 10.602.67.)
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152,° da Independência e 85.0 da
República.

1971.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.671 AGOSTO DE 1973

DE

Autoriza a encampação dos

quando deficitárias, correrão por ccn,
ta de destaque dos recursos atrtout,
dos, na Lei nv fi. 847, de 6 de dezembro
de 1972, sob a classificação - 28.00
- Encargos Gerais da União - '~tL C?
- Recursos sob Supervisão do Mrrns.,
térto do Planejamento e Coordenação
Geral - 18.00.1054 - Ftnancíamento
de Atividades e Projetos Prtorttártoa,
suplementado por recursos previstos
na Lei n." 5.655, de 20 de maio de

21 DE
bens

e

instalações, vinculados à concessão
do serviço público de energia eletrica no município de Frei Paulo, Bstoao de Sergipe.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 167. do
Decreto n" 24.643, de 10 de julho de
1934 (Código de Aguas) , e o que cons-

ta. do processo MIVIE 704.307w73. de.,
ereta:
Art. V' Ficam encampados os bens
e instalações vinculados ao serviço
públíco de energia elétrica. existentes
no município de Frei Paulo, Estado de
Sergipe, explorado pela Prefeitura
Municipal, por força do Decreto número 663, de 8 de março de 1962.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. .
ELETROBRAS a promover OS atos necessários à efetivação das encampácões referidas no artigo anterior.
Art. 3.'" Quando da imissão de posse dos bens e instalações encampadoe
pela Centrais Elétricas Brasileiras S.
A. - ELETROBRAS, o Mímstérío
das Minas e Energia, através do D6~
partamento Nacional de Aguas e Ener.,
gia Elétrica, com a Interveniêncía daquela Empresa atribuirá, mediante
convênio, à Empresa Distribuidora de
Energia em Sergipe S. A. - ....
ENERGIPE, a administração provisória dos serviços de energia elétrica citados no artigo 1."', deste Decreto e
compreendido no Estado de Sergipe.
Art. 4.° As despesas decorrentes da
encampação e as de administração,

Art. 5.° Os bens e instalações encampados, serão transferidos pela
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRAS às empresas de ec-mo.
mia mista estaduais, sob a forma de
participação acionária ou
financia.
mente , imediatamente após a outor.,
ga das concessões e pelo valor apurado na forma do Decreto_lei n." 3.128,
de 19 de março de 1941.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152.'" da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.672 AGOSTO DE 1973

DE

21

DE

Retijica o Decreto número 53.252, de
13 de dezembro de 1963, que aprovou
o enquadramento dos cargos e junções do então Ministério da Guerra.

O Presidente da Repúbllce, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960, e oque consta do processo n.« 1.325, de
1973, do Ministério do Exército, decreta:
Art. 1.0 Fica retificada a tabela
referente à série de classes de Barbeiro, A-505, anexe ao Decreto número 53.252, de 13 de dezembro de 1963,
que aprovou o enquadramento dos cargos e funções do então Ministério da
Guerra, atual Ministério do Exército,
para o efeito de exclusão de um emprego de Diarista, COm o salário de
crs 3.800,00 antigos (1/6." RO.105J
preenchido por Romeu Pereira, ncan-

ATOS DO PODER

do, conseqüentemente, alterada a respectiva relação nominal, com a retirada, na série de classes de Barbeiro
A-505.5.A, do número de ordem 8, em
que figurou o nome referido.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas &S disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152.<'> da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel.

DECRETO N° 72. 673 ~
AGOSTO DE 1973

DE

21

DE

Retifica o Decreto n° 67.814 de 15 de
dezembro de 1970, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constatuíção, e
tendo em vista o disposto no artigo
6°, letra "g", do Decreto-lei n- 972,
de 17 de outubro de 1969, e de acordo
com o Decreto n.s 67.269, de 24 de setembro de 1970, decreta:
Art. i- Ficam alteradas a tabela.
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n" 67.814, de 15 de dezembro de 1970, que reclassificou, de
acordo com o Decreto-lei n- 972, de
17 de outubro de 1969, os cargos de
Revisor do Quad1'o de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do
Exército, para efeito de incluir um
cargo da Bérre de Classes de Revisor,
EC-30B .19. A, ocupado por Kleber Saraiva de Ar..drade.
Parágrafo único. A retificação vigora a partir de 16 de dezembro de
1970 e as vantagens financeiras decorrentes deste decreto vigoram a
partir de 2 de fevereiro de 1970, data
da vigência da readaptação r'o funcionário a que se refere este artigo.
Art. 2° Na execução deste Decreto,
aplicam-se as disposições do Decreto
nv 67.814, de 15 de dezembro de 1970.
Art. 3° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revegadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Ortanâo Geisel

EXECUTIVa

35t
~ DE
AGOSTO DE 1973

DECRETO N.I' 72.674

21

DE

Retifica ato de redistribuição de carH
ao, com a respectiva ocupante, para
o Quadro de Pessoal do Iâirusteric
da Faeenâa,

o Presidente da' República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do firo ...
cesso n.v 3.243-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP), decreta:
Art. L° Fica retificado o Decreto
71.813, de 7 de fevereiro de 1973,
publicado no Diário Oficial de 8 se,
guinte, na parte relativa à redistrtbuí.,
ção, para o Quadro de Pessoal - Par...
te Permanente - do Ministério da
Fazenda, de um cargo de Escrtturá-ío,
código AF...202.10.B, com a respcctí.,
va ocupante, Auri Granadeíro Meora...
do, do Quadro de Pessoal do Departa.,
mento Administrativo do Pessoal Ci... ·
vil (DASP), a fim de considera} o
cargo redístríbuído como sendo o de
Oficial de Administração, código AF ...
2üI.12.A.

n.v

Art. 2.° Os efeitos deste Decreto
retroagem a 8 de fevereiro de 19n.
Art. 3.° Revogam.se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.O 72.675 AGOSTO DE 1973

DE

21

DE

Aproveita no Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda servidor em
disponiõíuaade no
Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas
e dá outras providências.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere 'J ar ...
tigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar.se, POr analogia, o disposto no>
artigo 99, § 2.1' do Decreto-Iel nv 200,"
de 25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo a.s, do Decreto número
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55.871, de

15 de dezembro de Ul69,

decreta:
Art. 1.° Fica. aproveitado no cargo
de Datilógrafo, código AF~503.7.A. do

Quadro de Pessoal

nente

~

~

Parte Perma;

do Ministério da Fazenda,

Severino Inácio de Souza, em

,11SPO~

níbílidade em igual cargo do Quadro

de Pessoal do Departamento Nacional de Obras COntra as Secas, do Ministério do Interior, em vaga decor.,
rente da promoção de Antônio de OIL
veira Benfeito Filho.
Art. 2.'" O disposto neste ato nâo
homologa situação que, em virtude de
sindicância. inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vi-

gentes.

Art. 3.° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Con,
tra as Secas, do Ministério do Inte-ior,
remeterá ao do Ministério da Fasenda, no prazo de 30 (trinta) dias, c-intados da data da publicação deste
Decreto, os assentamentos. Iunctonats
do servidor mencionada no artigo 1,0.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vi~
gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 21 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIeI

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti

DECRETO N.O 72.676
AGOSTO

DE

DE

1973

22

DE

Promulga o Acordo sobre Transportes
Marítimos Brasil-União Soviética.
O Presidente da República

Havendo o Congresso
Nacional
aprovado, pelo Decreto
Legislatívrn,s 26, de 12 de junho de 1973, o
Acordo sobre Transportes Marrtímos,
concluído entre o Brasil e a União
soviética, em Moscou, a 20 de outubro de 1972;
E havendo o referido Acordo, em
conformidade com o seu Artigo XII,
entrado em vigor a 29 de julho de
1a'7~'

Decreta que o Acordo, apenso por

cópia ao presente Decreto, seja exe-

cutado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília 22 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson BCl1'boza

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
23 de agosto de 1973.
DECRETO

N.'

72.677 19';'3

DE

22

DE

AGOSTO DE

Concede à Companhia Brasiíeirá de
Alumínio o direito de lavrar bauxita no Município de Aguas da Prata,
Estado de Séio Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, ítem lII, da Constttutção. 1105 termos do Decreto-lei n.s 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318. de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à companhia Brasileira de Alumínio concessão
para lavrar bauxita em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Ponte Funda, Distrito e Munícípío
de Águas da prata, Estado de São
Paulo, numa área de nove hectares
e seis ares t9,06 ha..), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a trezentos e quarenta metros
e vinte e oito centímetros (340,28m).
no rumo verdadeiro de setenta e dois
graus cinco minutos nordeste (72°05'
NE), do centro da ponte da Estrada.
de Rodagem Cascata - São Roque,
sobre o Córrego Ponte Funda f: os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: ctnquenta e sete metros a C1nquenta e um centímetros (57,51m).
norte (N); trinta e nove metros l39
mi oeste (W); setenta metros e cínquenta centímetros (70,50m), norte
(N); quarenta e seis metros e oitenta e sete centímetros (46,87w), cesta
(W); cínquenta e sete metros e no .
venta e um centímetros (57,91rru.
norte (N); dezenove metros e noventa e cinco centímetros (19.95m), oeste
<W): sessenta e oito metros (68m).

ATOS

norte (N); vinte e sete metros (27m),
oeste (W); cento e cínquenta e três
metros e cínquenta e oito centímetros
053.58m), norte (N); duzentos e dois
metros e oitenta e dois centímetros
(202.82m), leste (E); cento e tttnra
e dois metros (l32m), sul (8); setenta, e seis metros (76m), leste (E); cento e quarenta e quatro metros (l4·1m;,
sul (S); quarenta e quatro metros
144m), leste (E); cento e trinta e um
metros e cínquenta centímetros 031,[10
mj , sul (8); cento e noventa metros
(l90ml, oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as condíções
constantes dos artigos 44. 47 e suas
alíneas, e 51. do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n.s 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário tíca cnngado a recolher aos cofres públicos 08
tributos devidos à União, em comprimento do disposto no Decreto-Ieí
n.« 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
fio artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

2.348-67).

Brasilia, 22 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N.<' 72.678
AGOSTO DE 19':'3

DE

22

DE:

Concede à EMINAMAR - Empresa
de Mineraçâo Amadeu Martins
Ltda. o direito de lavrar caulhn
no Município de Mar de Espanha.
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição, nos termos de Decreto-lei n." 227, de 28 de
fevereiro de 1967 <Código etc Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de marco de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à
.
EMINAMAR - Empresa de Mineração Amadeu Martins Ltda., concessão
para lavrar caulim em terrenos de
propriedade de Margarida Amadeu
Martins, Antero Amadeu Martins e
Prudenciana Soares Amadeu, no lugar
denominado Sítio Santa Mana, Distrito e Município de Mar de Espanha,
Estados de Minas Gerais, numa área
de quinze hectares dezoito ares e sessenta centíares 05,1860 ha.), delimitada por um p o 1í g o n o irregular, que tem um vértice a cento e oitenta e cinco metros (185
nu, no rumo verdadeiro de setenta
e sete graus trinta minutos nordeste
(7':"30'NE), da bifurcação das estradas de rodagem, ligando Mar de Espanha a Arraial de Chiador e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e vinte metros (220i11),
norte (N); sessenta e sete metros (67
m), oeste (W); sessenta metros (60
m) , norte (N); sessenta metros (60
m), oeste (W); sessenta metros (60
m) , norte (N); sessenta metros (60
m) , oeste (W); cínquenta metros
(50m), norte (N), cinqüenta metros
(50m), oeste (W); vinte metros (20
nu. norte. (N); vinte metros (20m),
oeste (W); sessenta e cinco metros
(65m), norte (N); quarenta metros
(40m) , leste (E); quarenta metros
(40m), norte (N); cínquenta metros
(50m), leste (E); trinta metros (30
m) , norte (N); sessenta metros (60
mj , leste (E); quarenta metros (40
m) , norte (N); cínoucnta metros (50
nu, leste (E); vinte e cinco metros
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(25m). norte (N); oitenta metros (80
mj , leste (E); quarenta metros (40
m). sul (8); trinta metros (30m); les-

te

cínquenta metros (SOm), sul
cínquenta metros (50m), leste
cínquenta e cinco metros (55m).
sul (8); cento e cínquenta metr-os
050m), leste (E); cento e quinze me-
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DE

22

DE
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(E);

(8);
tE);

-bros (115m), sul (8); sessenta e seis

metros (66m), oeste (W); duzentos e
vinte e cinco metros (225m), sul (8):

cento e dez metros (110m). oeste
(W); cento e vinte e cinco metros
<l25mJ, sul (8); setenta e sete metros (17m), oeste (W). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes nos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Minera-

ção, além de outras constantes do
mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parãgrafc único Esta concessão üca
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n." 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963. e da Resolução n." 3, de 30 de abril de 1965.
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
D.O 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
'
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Míneraçào .
Art. 5.° A concessão de lavra terá.
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia .•
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 11.052-67).

Brasília, 22 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias. Leite Júnior

Concede à Indústria e Comércio de
Mármores Brasileiros - MARBRAS
Ltda. o direito de lavrar minérios
de ferro e de manganês, nos Muni~
cípios de Laâário e Corumbá, Betado do Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nOE termos do Decreto-lei n." 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Codígc de Mineração), alterado pelo Decrete-ter numero 318, de 14 de março de 1967, õeereta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Industria e Comércio de Mármores arasrIeíros - MARBRAS Ltda. concessão
para lavrar minérios de ferro e de
manganês em terrenos de propriedade
de Wilson Felix Soares, nos lugares
denominados Morraria do Rabicho e
Serra de Santa Cruz, Distritos de Lacarro e Albuquerque, Muníctpros de
Ladártc e corumoa, Estado do Mato
Grosso, numa área de cento e cínquenta e oito hectares, setenta c sete
ares e cinqüenta centrares (158,7750
hac j , dehmítada por um polígono Irregular, que tem um vértice a qUInhentos 'metros (500m), no rumo verdadeiro de quatorze graus cinco minutos sudoeste (14°05' SWl, do marco divisório dos Lotes São João, São
Francisco, 8antana e Serra Lúcia e
os lados a partir desse vértice, JS seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e vinte metros
(220m), leste (E); quarenta metros
(40m), sul l8); cento e dez metros
rnumi , leste (E); oitenta metros (80
m): sul (8); duzentos e trinta metros (230m). leste (E'; noventa metros (90m) , sul (8); duzentos e trmta metros (230m), leste (E); cento e
dez metros (110m). sul (S); trezentos e cinco metros (305m), leste (E);
noventa metros (êümj , sul (8); duzentos e cínquenta metros (250m).
leste (E); cem metros (100ro), sul
(S); duzentos e setenta metros (270
mj . leste (E); noventa metros (BOm).
sul (S); duzentos e cínquenta metros
(250m), leste (E); duzentos metros
(200m), sul (8); duzentos e setenta
metros (270m), oeste (W); trezentos
metros (300m), sul (S); duzentos e
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setenta metros (270m), oeste (W):
trezentos metros (300m), sul (S); trezentos metros (300m), oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (250m),
sul (8); trezentos e quarenta metros
(340m), oeste (W); cento e noventa
metros (190m) , sul (S); trezentos A
vinte metros (320m), oeste (W); ses~
senta metros (60m), sul (S); setecentos e setenta metros (770m), oeste
(W) ;
duzentos e quarenta metros
(240m), norte (N); sessenta metros
(60m). leste (E); duzentos e trinta
metros (230m), norte (N); sessenta
metros (60m), leste (E); duzentos e
cinqüenta metros (250m), norte (N);
sessenta e cinco metros (60m) , leste
(E); duzentos e cinqüenta metros
(250m), norte (N); sessenta e cinco
metros (65m) , leste (E); duzentos e
cinqüenta metros (250m); norte (N);
sessenta metros (60m), leste (E); duzentos e cinqüenta metros (250m),
norte (N); cinqüenta metros (50),
leste (E); duzentos e vinte metros
(220m), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos arts. 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
li:",

.,;~"",

Parágrafo único. Esta concessão
fica
sujeita às
estipulações do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n." 51. 726. de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n.s 3, de 30 de abril
de 1965 -da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário ftca obrrgado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n." 1.038, de 21 de outubro de 196!·L
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou-nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vlainhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
Por titulo este Decreto. que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas' as disposições em contrário.
-

(DNPM -

1.281-59).

Brasília, 22 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO NQ 72.680 AGOSTO DE 1973

DE

22

DE

Altera o Decreto nQ 60.790, de 1 de
junho de 1967, que aprovou o enquadramento das junções e empre.
gos da extinta Comissão do Impos..
to Sindical, e dá outras providên~

ercs.
o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constrtuiçâo,
em cumprimento à decisão do Egrégio
Tribunal Federal de Recursos, prolatada no Agravo em Mandado de Segurança n." 64.226 Guanabara,
conforme Acórdão publicado no Diário da Justiça, de 18 de agosto de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo nv 30.364, de 1973, do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. lQ Fica alterado o Decreto número 60.790, de 1 de junho ·de 1967,
que aprovou o enquadramento das
funções e empregos da extinta Comissão do Imposto Sindical, para o
fim de ser excluido 1 (um) cargo de
Assistente Comercial, código AF 103.12-A, com o respectivo ocupante,
João Paes Carvalho Filho, e inclui!'
1 (um) cargo de 'Técnico de Adminlstraçào, código AF-S01.17-A, nele
considerando enquadrado o meneionado servidor.
Art. 2º O cargo de Técnico de Administração, AF-601.17-A. a que se
refere o artigo lQ deste Decreto, fica
reclassificado com seu ocupante, a.
partir de 29 de junho de 1964 no ntvel 20-A, por força do disposto no
artigo 99. da Lei nQ 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art. 3º O órgão de pessoal competente apostnara o título do servidor
abrangido por este decreto ou expedirá ato declaratório da respectiva
situação funcional. com observância
do disposto no artigo 99 da Emenda
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Constitucional nc 1, de 17 de outubrc de 1969.

Art. 49 A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios tio Ministério
Social.

do Trabalho

e Previdência

Art. 59 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasília,

22 de

agosto

152.° da Independência
República.
EMÍLIO

G.

e

de 1973;
85.0 da

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO NQ 72.681 -

DE

22

DE

AGOSTO DE 1973

Reâistríbui cargos, com os reepectiios
ocupantes, para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Mit2istério
Público Federal, e dá outras provi~

âénciae.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição, 6
tendo em vista o disposto no artigo

39, da Lei nv 5.639, de 3 de dezembro
de 1970, combinado com o artigo 99,
§ 29, do Decreto-lei nv 200, de 25 de
fevereiro de 1967, e com o artigo 29,
do Ato Complementar nc 52, de 2 de
maio de 1969, decreta:
Art. 1Q Ficam redístribuídos para
o Quadro de Pessoal das Secretarias
do Ministério Público Federal os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes, mantido o regime jurídico
dos mesmos:
1 - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Corretos e Telégrafos, com lotação
em São Paulo:
a)
1 t um) cargo de Postalísta, código CT-202 .16. C, ocupado por José
Alpha, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de Adm.ntstração,
código AF 201.16.C;
b) 1 (um) cargo de Posta.lista, código CT~202.14.B, ocupado por Erobides Moreira, transformando-o, simultaneamente, em Ofícíal de Administração, .iódígn 4.F-201.14. R.
C)
1 {um) cargo de 'r'e-egrarlsra.
código CT'~07.16.C, ocupado por Jayme Vasconcelos, transrcrmando-o, si-

EXECUTIVO

multaneamente, em Oficial de Administração, código AF-201.16. c;
d)
1 t um) cargo de Telegrafista,
código CT-207 .14.B, ocupado por Dirce Barsetto Figueiredo, transformando-o, simultaneamente em Oficial de
Administração, código AF-201.H.B;
eJ
1 (um)' cargo de Datilógrafo.
código .AF-503. 9. B, ocupado por Domingas Tsuroko Minatowa Higa;
f) 1 (um) cargo de Estafeta, código CT-204.7, ocupado por Josué
Amâncio da Silva. transformando-o.
simultaneamente, em Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7.A;
g) 1 (um) cargo de Operador Postal. código CT-206.10, ocupado por
Aurietta Gênova, transformando-o, símultâneamente, em Escriturário. código AF-202.10.B;
h) 1 (um) cargo de Venuenor de
Selos, código CT-215.S.A, ocupado por
DIga de Oliveira Simões, transformando-o simultaneamente. em Escriturário, código AF-202.8.A;
11 - do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos
Transportes, com Iotaçao no Estado
do Rio de Janeiro, 1 (um) cargo de
Fundldor, código A-1707.S.A. ocupado por João Conceição Machado Sampaio, oriundo da extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira -Autarquia Federal;
,
H'l - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Educação e Cultura. com lotação no Estado de Alagoas, 1 (um) cargo de
Datilógrafo, código AF-503.9.B ocupado por Doraci Santos Batista;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério ria Justiça,
com lotação no Estado de Santa Oatarína, 1 (um) cargo de Operador Radiofônico. nível 7, ocupado por Dilmo
Solon da Silveira, transformando-C',
simultaneamente. em Telefonista, Código CT-214. 7.B.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em vtrtude de
sindicância inquérito admlnistratívo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas vigentes.
Art. 3° Os órgãos de pessoal dos
Ministérios da Justiça, dos Transportes e do Ministério da Educação e
Cultura e o da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos remeterão .ao da
procuradoria Geral da República. nu
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
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data .da vigência deste Decreto, ms
assentamentos funcionais dos respectivos servidores mencionados no arti-

Pedreiro, código A-l01.9.B
1. Vicente Felix da Silva

go 1Q •

\Pinto" cé}jigo A-IOS.S.A
1. Artur Nunes de Oliveira
2. José Alves da Silva

Art. 49 Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens pelos órgãos de origem até que
o. orçamento do Mmistério Público
Federal consigne os recursos necessarios ao pagamento das despesas decorrentes «o uisposto neste ato.
Art. 5Q Este Decreto en trará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposrçôes em contrário.
Brasília, 22 de agosto de 1973;:
152Q da Independência e 35Q da
República,

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
M Mio David Andreazza
JarbasG. roeeonnno
Hygino C. Coreetti

DECRETO N.o 72.682

DE

23 DE

AGOSTO DE 1973

Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes,
para o Quadro de
Pessoal do Ministério da Aeronáutica, e dá outras providências.

O Presidente da República, USando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.° do Decreto-lei número 200
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redístrtbuídos para
u Quadro de Pessoal - Partes Permanente e Suplementar - do M1n1S~
térío da Aeronáutica os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes,
pertencentes ao Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes, mantidos Os regimes
Jurídico e previdenciário dos servidores:
1) para a Parte Permanente:
a) cargos oriundos dos extintos
Servíçosde Navegação da Amazônia
e de Administração do Porto do Pará
- Autarquia Federal:
Pedreiro, código A-lü1.8.A
1. Atmiro Felipe Hage
2. Raimundo Braga

3. Olegário F-erreira Campêlo.
Pintor, código A.I0S.9.B
1. Liberato dos Santos Prata
Pintor, código A-I05.10.C
1. José da Luz Soares
A uxiliar de Artífice, código A~2()2. 5
1. Antônio Maria de Pinho
2. Francisco Vicente de Melo
3. Isaac Barbosa de Lima
3. José Maria Moraes
5. Luiz da Rocha Araújo
ti. Manoel Francisco de A53ts
7. Osvaldo dos Santos Benjamin
Carpinteiro, código A-6íJ1.8.A
1. Benedito Ferreira da Silva
2. Francisco Silva
3. Hosana de Souza Pinto
4. João Batista da Silva Faro
5. Raimundo dos Santos
Marceneiro, código A-603.8.A
1. André dos Santos
2. João Gonçalves Filho
Marceneiro, código A-603.10.C
1. Mário Menezes Protázio
'Eletricista -Enrolador, código A-S01.8.A
1. Antônio Furtado Bezerra
2. Hugo de Araújo Almeida
Eletricista tneuuaaor, código
A-S02.S.A

1. Manoel Cristo de Lima
Eletricista Operador,' código
A-S03.10.C

1. Gabriel Rodrigues de Oliveira
Bombeiro Hidráulico, código
A-1201.S.A

1. Gregório Ferreira Dias
2. Hilton de Jesus
3. Manoel Raimundo dos Santos
Mecânico Operador, código
A-1301.9.B

1. Walcirio Vasconcelos Borges
Mecânico de Motores a Combustão,

código A-1.305.8.A
1. Donato Maciel Serra
2. Josafá Fernandes
3. José de Ribamar
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4. José Ribeiro Borges
5. Norma Percival Jo-seph Davis
6. Paulo da Silva
7. Salomão Vieira dos Passos
Mecânico de Máquinaf, código
A-1306.9.B
1. José dos Santos Menezes Filho
Caldeireiro, código A-1701.9.B

1. Orfeu da Silva Santos
2. Sinfrônio Martins
Ferreiro, código A-1703.9.B
1. Almiro Carneiro de Souza
Serralheiro. código A-1705.8.A
1. Francisco de Assis Queiroz
2. João Lucival Gonçalves de Cas-

tro

3. Sebastião Vasques de Oliveira
4. Waldir de Oliveira Lago
Soldador, código A-170G.8.A
1. Arlindo Ferreira da Silva
2. José Francisco de Assis
3. Raimundo Pantcja de Macedo
4. Zacarias Martins dos Santos
Soldador, código A-1706.9.B
1. Eldenor da Silva Garcia
Fundidor, código A
1. Euclides Malaquias da Silva
Guindasteiro, código CT-307. 7.A
1. José Alves dos Santos
Guituiasteiro, código CT-307.S.B
1. Humberto de Oliveira Lima
Servente, código GL-l04.5
1. Raimundo de Souza Lara
Ascensorista, código GL-304.8.A
1. Raimundo Patrício da Silva
Trabalhador, código' GL-402.1
1. Ismael Barros de Souza.
2. Luiz Martinho Cordeiro
2. Waldomiro Queiroz Muniz
M1707.9.B

oriundo do extinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio Nacional:
Oficial de Administração, código
b)

AF-201.12.A

1. Maria Iracema da Silva Castanheiro
C) oriundos do Quadro Extinto
Parte XIV, da Estrada de Ferro de
Bragança:
Carpinteiro, código A-601.8.A
1. Irineu da Silva Pires

EXECUTIVO

Carpinteiro, código A-001.10.C
1. Ludgero Armerinho da Silva
II - para a Parte Suplementá
a) oriundos dos extintos
serviços
de Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará
Autarquia Federal:
Encarregado de Operador de Carga,
código CT-311.12

1. José Fernandes da Silva.
Operador de Carga, código CT-312.7.A

1. Euclides Alves Dornelas
2. Felicíano Ribeiro dos Santos
3. Geraldo Benedito Baltazar de
Souza
4. Hoton Lima do Nascimento
5. -Ianuárío Negrão de Barros
6. Pedro cordeiro
7. Raimundo Ferreira Filho
operador de Carga, código CT-312.S.B

1. João Pinheiro dos Passos.
2. Manoel d-e Matos Leal
3. Manoel otãvio da Fonseca
Guarda Portuário, código
POL-503.8.A

1. Zeferino dos Santos Pereira Filho
Guarda Portuário, código
POL-503 .10. B

1. JOSé Menezes Mascarenhas

Cr$ 775,00

Contra-Mestre Mercante -

1. Moisés Crisplm Corrêa

Cr$ 602,00

2\1 Cozinheiro-Mercante -

1. Abner de M,el0 Cantão

ors 625,00
1. Carlos Monteiro dos Santos
2. Sebastião Souza da Silva

2\1 Cozinheiro-Mercante -

19 Cozinheiro-Mercante -

Cr$ 721,00

1. Ivo de Oliveira
Cabo-Foguista-Mercante -

Cr$ 698,00

1. Antônio Monteiro da Natividade

Cabo-Foguista-Mercante -

Cr$ 721,O()

1. Otávio Campos
Moço de Convés - Ors 519,00
1. Bismar Rodrigues Santos
2, Manoel Joaquim da Silva
~. Raimundo wencesrau de Souza
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Moço de Convés - crs 554,00
1. João Capistrano da Conceição
2. Joventnio Veiga de Souza

3. Lauro Moraes Ferreira
4. Nilton Ferreira Teixeira
5. Olavo Silva
6. Sebastião Alves Lobato
Moço de Convés - Cr$ 577,00
1. Benedito do Espírito Santo Ro-

drigues

Taijeiro-Mercante -

Cr$

519,00

Cr$

554,00

1. Neyre Ribamar

Taijeiro-Mercante -

1. José Teixeira de Souza
2. Manoel Raimundo de Vascon-

celos

do Quadro Extinto - Parte
XIV Estrada de Ferro de Bragança:
b)

Motorista de Linha, código
GT-401.8.A

1. Raimundo Guedes de Aquino
Motorista de Linha, código
GT-401.1Q .A

1. Antônio aBtista de Paula
Trabalhador de Linha, código

F-126.4.B
1. Bianor Alves da Sllvelra
2. Cícero Viana de Oliveira
3. José Francisco de Lira

4. Raimundo Claudlno Alves

..A rt. 2.° O disposto neste decreto

nao homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito admr-

nistrativo ou
revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula
ilegal ou contrária às normas admi~
nístratívas em vigor.
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem. até que o ar..
çamentc do Ministério da. Aeronáutica consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste
ato.
Art. 4.° Os assentamentos funcionais dos servidores redísüríbuídos 8e-
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rão enviados, no prazo de 30 (trinta)
dias. a contar da publícaçã-, deste
decreto, ao órgão de pessoal do Ministério da Aeronáut1ca.
Art. 5.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçãõ, re...
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David A nâreczza
J. Araripe M ccêao

DECRETO NQ 72.683 AGOSTO DE 1973

DE

23 DE

Altera o pasto do cargo de Chefe do
Estado-Maior do Comando do 1Q
Distrito Naval, e dá outras prOVidências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- confere o artigo
81, item III, da constituição, decreta:
Art. 1Q O cargo de Chefe do Estado-Maior do Comando do 19 Distrito Naval será exercido por Oficial
General, da ativa, do Corpo da Armada.
Art. 2°' Este Decreto terá vigência
a partir de 15 de agosto de 1973. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1973;
152Q da Independência e 859 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaaioerto de Barros Nunes

DECRETO NQ 72.684 - DE 23 DE
AGOSTO DE 1973
Concede
autorização à Companhia
Key tntematiotui; Drilling Comsxiny Ltd. para operar no mar terrttorta; do Brasil, tixoao pelo Decreto-lei n.O J. 098, de 25 de março de
1970, a embarcação de perfuração
"Key west", de nacionatuiaâe uoertana, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item lI!, da Constituição. de
acordo com o Decreto nv 6:30 164, ne
26 de agosto de 1968, e tendo em vista o que consta do processo número
604.279.73, do Ministério das Minas

e Energia, decreta:

Art. 1.0 E' concedida autorização
à companhia norte-americana Key International

DriUing Oompanv

Ltd,

para operar no mar terrttorlal d.. . .
Brasil, fixado pelo Decreto-lei número 1.098. de. 25 de março' de 1970. ao
embarcação de perfuração "Ke-y

West" a serviço da Petróleo Brasíleiro

S. A.

PETROBRAS,

mediante

contrato entre as mesmas celebrado.
na perfuração de poços na plataforma
continental.
Art. 29 A autorização de que trata este Decreto compreende os Itns
mencionados no artigo 1.0, e vigorará
pelo prazo de 3 (três r anos, prorrogável
mediante novo Decreto, sem prejuízo
de sua caducidade em qualquer tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção daa
obrigações respectivas. na forma da
Lei ou do Contrato.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1973;
da Independência e 85 Q da'
República.
1520;>

EXECUTIVO

doação que, nos termos da Lei Estadual nv 9.686, de 3 de abril de 1973,
ratificada pelo Decreto Estadual numero 10.289, de 5 de junho de 1973.
o Governo do Estado do ceará fez ao,
Ministério da Marinha de um terreno
de forma irregular, situado no Município de Caucaia. Estado do ceará, à.
margem da Estrada que liga a BR"722:&
a Iparana, compreendendo uma área
de aproximadamente 190 ha (cento e
noventa hectares), limitando-se a
Oeste com a Estrada para Ipatana, ao
Leste com a Estrada Carroçável queliga Caucaia à Ipara:na, ao Sul e ao
Norte com terras da Família Arruda"
Art 2Q O imóvel a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério da Marinha, para a instalação
de uma Estação Rádio.
Art. 3Q As despesas decorrentes ao
presente decreto correrão à conta dos.
recursos financeiros díatrtbuídos ao
Ministério da Marinha.
Art. 4° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1973;
da Independência e 85Q da.
República.

152'"

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Aaaiõerto de Barros Nunes

EMÍLIO G. MÉDICI

Aaiurerto de Barros Nunes

DECRETO NQ 72.686 -

AntônZo Dias Leite Júnior

DE 23 DE

AGOSTO DE 1973

DECRETO NQ 72.685 AGOSTO .DE .1973

DE

23 DE

Autoriza o Serviço do património da
União a aceitar a doação de um
terreno sito à margem da Estrada
que liga a BR-222 a Lparana, no
Municípío de Caucaia, Estado do
Ceará

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e da
acordo com OS artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 1Q Fica o Serviço do Patrimõmo da União autorizado a aceitar a

COncede autorização à firma brasileira Indústria e COmércio de ./"tre'ia.
isaa., para executar trabalhos de·
extração de areia, na região da Fezde Iguaçu,
margem brasileira do
Rio Parando

o Presidente da República usandoda atribuição que lhe confere o artigo"
81, item 111, da Constituição, de acordo com o Decreto no 63.164, de 26 de
agosto de 1968, decreta:
Art. 19 E' concedida autorização a.
firma brasileira Indústria e Comércio
de Areia Ltda., com sede na cidade
de Foz de Iguaçu - Estado do "Paraná, para executar, na região da Foz-

ATOS DO PODER EXECUT~O

de Iguaçu, margem brasileira do Rio
Paraná, pelo prazo de cinco anos, empregando a dragá «Gonzalez In", de
naoionahdade argentina, trabalhos de
extração de areia.
Art. ã» Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

Nv 72.687 DE
AGOSTO DE 1973

24

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei no 200, de 25
de fevereiro de 1967, e no artigo 2i?
do Ato Complementar nc 52, de 2 de
maio de 1969. decreta:
Art. 10 Ficam redlstríbuídos os seguintes cargos, com os respectivas
ocupantes, na forma abaixo mdícada:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - da Superintendência
Nacional -do Abastecimento (SUNAB)
para idênticos Quadro e Parte do
Míntstérfo do Trabalho e Previdência
Social, um cargo de Assistente de
Administração, código AF-602.16.B.
ocupado por Clay Guímarâes Cova.
mantido o regime jurídico do servidor;
LI - do Quadro de Pessoal da ek·
tinta Fundação Brasil-Central, administrado pela Superintendência do
Desenvolvimento da Regtào Centro
Oeste, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Indústria e do Comércio, um cargo
de Mestre de Obras, código P-1202.
13.B, ocupado por Werner Ricardo
Schelle, mantido o regime jurídico de
servidor;
In - do Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da
Educação e Cultura para o Quadro
"único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um cargo
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de Professor de Cursos Isolados, código EC-512.15, ocupado por MagdaIena Cantizano dos Santos e Silva,
mantido o regime jurídico da servidora;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Justiça para o Quadro tjmco de Pessoal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, um cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-901.21.A.
ocupado por Joaquim Guilherme,
mantido o regime jurídica do servidor;
V - do Quadro 'único de Pessoa!
da Uníversldade Federal do Pará para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Educação
e Cultura, um cargo de Oficial de
Administração, código AP·201.14.B,
ocupado por Marinálfa Vinagre Ma-no, mantido o regime jurídico da
servidora;
VI - do Quadl'o de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para o Quadro U'nico de
Pessoal da Universidade Federal de
Goiás, um cargo de Escrituraria, codigo AF-202. 8. A, ocupado por Edilena de Barros Velasco, mantido o regime jurídico da servidora.
VII - do Quadro de Pessoal Parte permanente - 10 Ministério
dos Transportes para idênticos Quadro
e Parte do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, um cargo de
Mecânico de Máquinas, código A-1306.
12. D, ocupado por Afonso Melo Chaves, mantido o regime jurídico do
servidor;
VIII - do Quadro de Pessoal ao
Ministério da Fazenda para idêntico
Quadro - Parte Permanente - do
Departamento de Polícia Federal:
U) um cargo de Escriturário. código
AF-2ü2.8.A, ocupado por .rosé Lopes
de Oliveira:
b) um cargo de Guarda, código ..
GL-20a.10.B, ocupado por Jorge Pe-

reira:
IX - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério dos
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Mnístérío da Aeronáutica,
um cargo de Mecânico Operador,
código A.301.9.B, ocupado por José
Vicente da Silva.
X - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério da Agricultura para idênticos Quadro e Parte
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do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária, um cargo de Engenheiro Agrônomo, código Te-lOl.
21. B, ocupado por Agosttnho ReIS,

mantido o regime jurídico do servi-

dor;

XI -

do Quadro de Pessoal -

Par-

te Suplementar - do Mt-ustérto COS
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, um cargo de
Procurador de ll;\ Categoria, ocupado
por Werner Brandes, orrundo do ex"tinto Lloyd Brasileiro - Patrimônio
Nacional, mantido o regime jurídico
e previdenciário do servidor;
XII - do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Mimstérro
do

Trabalho

e

Previdência

Social

para tdêntdcos Quadro e Parte do Ministério da Educação e Cultura. um
cargo de Cozinheiro de Restaurante,
nível 12, ocupado por êdalberto Alves
DIas;
XIII - do Quadro de Pessoal _.
Parte Especial - do Ministério da
Agricultura para o Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Departamento Nacíonal cde Estradas de Rodagem, um cargo de Mecânico Operador, código A-1301.8.A, ocupado por
.Iailson Felix, mantido o regime jurtdica do servidor;
XIV - do Quadro de Pessoal Parte Especial - do Mtntstértc da
Educação e Cultura para idênticos
Quadro e Parte da Escola I'ecntca Federal do Maranhão, mantido o regime jurídico dos servídotee:
a) um cargo de Assistente Social,
código TC-1301.20.A, ocupado por
Maria da Conceição Ferrerra;
b) um cargo de Inspetor de Ensino,
código EC-401 20.A, ocupado por Luiz
de .Rego Moraes;
XV - do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Educação e Cultura nuca o Quadro de Pessoal - Parte Especial da Escola Técnica Federal Celso
Buckow da Fonseca, um cargo de
Professor de Ensino Industrial Básico, ocupado por Juarez Araújo, mantido o regime jurídico do servidor;
XVI - do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
das Comunicações para o ~uadro ue
Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento Nacional -íe Estradas
de Rodagem, um cargo de Motorista,

código CT-4()1.12.C, ocupado por José
Ferreira, oriundo do antigo Conselho
Nacional de Telecomunicaçôes, men,
tido o regime jurídico do servidor; .
XVII - do Quadro de Pessoal co
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Qua..
dro de Pessoal - Partes Permanente
e .Suplementar - do Mimstério das
Relações Exteriores;
1) para a Parte Permanente:
a) um cargo de Telegrafista, código
CT-207.14.B, ocupado por Hebe Thar
de Barros;
b) um cargo de Telegrafista, código
CT-207 .16. C, ocupado por João de
Vasconcellos Júnior;
c) um cargo de Postansba, código
CT-202.14.B, ocupado por Lea Palermo Lanna, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de Administraçao, codigc AF-201.14.B;

2) para a Parte Suplementar:

um cargo de Tesoureiro Auxiliar de 11)0 Categoria, ocupado por Roberval Alcebiades Ferreira,
b) um cargo de Apontador FIscal,
nível 10, ocupado por Valdemar Gomes de Oliveira;
XVIII - de Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro único de Pessoal da Urríverstdade
Federal de Alagoas, um cargo de Médico, código TC-801.21.A, ocupado por
José Claudino Ramos. mantido o regime jurídico do servidor;
XIX - do Quadro de Pessoal do,
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brastleíra
de COrreios e Telégrafos para o Quadro único de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. um
cargo de Auxiliar de Portaria, código
GL-303.8.B, ocupado por Olívia Ba1'balho Bezerra, mantido o regime Juridico da servidora;
XX - do Quadro de Pessoal <1.0 extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Departamento Nacional de Estrarias de Rodagem. um cargo de Postalista, código CT-202.14.B, ocupação
por Epaminondas da Silva Campos,
a)

Aros
transformando-o,

simultaneamente,

em Oficial de Administração, comgo
AF-201.14.B, mantido o regime jurí-

dico do servidor.
Art. 29 O disposto neste ato nao
homologa sttuaçâo que, em virtude
de sindicância. inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada aula, Ilegal
ou contrária a normas administrativas
vigentes.
Art. 39 Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelos orgâos de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde toram
aqueles cargos movimentados consignem os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 49 Os assentamentos runcíonaís dos servidores mencionados no
artigo 19 deverão ser enviados, no
prazo de 30 (trinta) dias aos órgãos
de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMír,ro G.

MÊDICl

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazzl2:
Moura cavalcantt
Jarbas G. eoeeormno
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José costa caoücanu
Hygino C. coreettt

DECRETO N9 72.688
AGOSTO DE 1973
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DE 24 DE

Autoriza o timcíonamenio tJ.a. Faculdade de rüosotia, Ciências e Letras
de Araxá, mantida pela Ii'undação
Cultural de Araxá, com sede na cidade de Araxá, Estada ne Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842, ele 9

de setembro de 1969 e tendo em vista
o que consta do Processo nc 243.519,
de 1973, do Ministério da Educação e
Cultura, decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras de Araxá, com os
cursos de Licenciatura Plena em Letras (Modalidades Português - Inglês) ; Pedagogia (Habilitações em
Magistério de disciplinas Específicas
do Ensino Normal e Admlnístraçâo
Escolar de 29 grau) e Licenciatura de
Curta Duração em Estudos Sociais,
mantida pela Fundação Cultural de
Araxá, com sede na cidade de Araxã,
Estado de Minas Gerais.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publtcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 72.689 AGOSTO DE 1973

DF.

24

DE

Altera o Decreto n 9 71.0213, de 28 de
agosto de 1972, que dispõe sobre o
Subprograma de Apoio Governamental à Implantação do Plano Nacional de Sementes (AGIPLAN).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item !Ir, da Constituição, Decreta:
Art. 19 Fica alterado o artigo 49,
do Decreto nc 71.026, de 28 de agosto
de 1972, que dispõe sobre a utilização
de colaboradores para execução de
atividades ligadas ao Bubprograma de
Apoio Governamental à Implantação
do Plano Nacional de Sementes
(AGIPLAN), que passa a vigorar com
a seguinte redação, mantido o seu parágrafo único:
"Art. 49 Na hipótese de recair
em servidor público a indicação
para a prestação de serviços de
que trata este Decreto, a retribuição fixada na abela anexa;
paga mediante recibo, e na forma da legislação em vigor, será
igual a diferença entre a importância constante da referida tabela e os vencimentos do seu cargo efetivo."
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Art. 29 Este decreto entrará em \'1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 24 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MtDrCI
Moura Cavalcanti

DECRETO N° 72.690

DE

24

DE

AGOSTO DE 1973

Autorize a cessão, sob a torma de
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Município de
São Luís, Estado. do Maranhão.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
B1, item III, da Constituição, e tende
em vista o artigo lodo Deoreto.Ieí
n'' 178, de 16 de fevereiro de 1967.
decreta:
Art. 1() Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis, do terreno com ....
:L955.000,00m2 (quatro milhões e novecentos e cinqüenta e cinco mil me,
tros quadrados), encravado na. gleba
designada Itaqui - Bacanga, no Mu,
nícípio de São Luís, Estado do JJIaranhão, de acordo com
os elementos
constantes do processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o núme,
ro 20.402, de 1972.
Art. 2° O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina às íns.,
talaçôes do Porto de Itaqui, já íun,
ctonando a titulo precário.
Art. 3° A cessão Ora autorizada se
tornará nula, sem direito o cessíonário a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias realizadas, se ao terreno, no todo ou em parte, vier a ser
dada utilização diversa da prevista
no artigo 2°. ou ainda, se ocorrer
inadimplemento de cláusula do contrato que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÊDI,CI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazz6

EXECUTIVO

DECRETO N° 72.691 AGOSTO DE 1973

DE

24

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação dos ter...
renas que menciona,
situados no
Município de Sete Laçoas, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patr!..
mônío da União autorizado a aceitar
a doação que Henrique Nery Viana
e sua mulher fizeram à União Fe,
deral de quatro (4) lotes de terreno,
designados pelos números 10, 11, 12
e 13, da Quadra 11, Rua "B", .ío Lo,
teamento Nery, no Bairro Arizona,
Município de Sete Lagoas, Estado de
Minas Gerais com a área total de
1.440,00m2 (um mil, quatrocentos e
quarenta metros quadrados), de acor..
do com os elementos constantes do
Processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o n'' 42.712, de 1970.
Art. 2° O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à cona,
truçãc da sede e depósitos da Oam,
panha Nacional de Alimentação Es..
colar do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÊDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO Nr. 72.692 AGOSTO DE 1973

DE

24

DE

Autoriza a alienação do terreno que
menciona, situado no Município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 195,
combinado com os de números 126,
§ 2°, letra f e 143, do
Decreto-lei
n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo de n- 900, de 29 de
setembro de 1969, decreta:
.A1't. 1° Fica o Serviço do Patrt,
mônío da União autorizado a premo.
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ver a alienação, ao Município
de
Valença, Estado do Rio de Janeiro,
da área de terras com 1.691.840,00m2
(um milhão, seiscentos e noventa e
um mil e oitocentos e quarenta me,
tros quadrados), a ser desmembrada
do
próprio
nacional
denominado
Fazenda Santa Mônica, situado no
Distrito de Barão de .Iuparanâ,
naquele Município, de acordo com os.
elementos constantes do processo
protocolizado no Ministério da Paaen,
da sob o n- 17.442, de 1972.
Art. 2° O terreno será
alienado
pelo valor atualizado à data da efetívação do contrato de compra e venda,
a ser lavrado em livro próprio do
Serviço do Patrimônio da União.
Art. 3° O Município de Valença
se obrigará a assumir os ônus decor.
rentes de direitos porventura reconhe.,
cíveis a terceiros e incidentes sobre o
terreno.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrário .
Brasília, 24 de agosto de 1973;
152.° da Independência e
85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
DECRETO

N.O

AGOSTO

72.693 DE 1973

DE

24

DE

Dispõe sobre o enquadramento de servidores do Ministério da Saúde, amparados pelo disposto no parágrafo
único do artigo 23 da Lei n.O 4.069,
de 11 de junho de 1962, e dá outras
providências. .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nas leis u.ss 4.069,
de 11 de junho de 1962, 4.345, de 26
de junho de 1964, e no Decreto-lei
n.s 299, de 28 de fevereiro de 1967, e o
que consta do Processo n.e 4.749-72,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 1." Fica aprovado, na forma
das relações numéricas e nominais
anexas o enquadramento de servidores do Ministério da Saúde, amparados pelo disposto no parágrafo único
do artigo 23 da Lei n.v 4.069, de 11 de
junho de 1962, em virtude de sua
omissão de atos anteriores ou 1>Or ha-
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verem dos mesmos constado com impropriedade de classificação.
Parágrafo único. Os efeitos legats
do enquadramento previsto neste artigo prevalecem a partir de 15 de jun~lO de 1962, exceto os casos de servídores naturalizados brasileiros ou
diplomados após aquela data, ressalvados na relação nominal.
Art. 2.° Em conseqüência do dísposto no artigo anterior, são excluídos dos anexos constantes dos Decretos n.ss 63.465, de 22 de outubro de
1968, 63.624, de 14 de novembro de
1968, 64.408, de 25 de abril de 1969,
65.974, de 29 de novembro de 1969, ...
67.419, de 20 de outubro de 1970, e
67.444, de 27 de outubro de 1970, que
dispuseram sobre enquadramento de
pessoal do Ministério da Baúâe, com
base no parágrafo único do artigo 23
da Lei n.v 4.069, de 11 de junho de
1962, com os respectivos ocupantes, os
cargos a seguir indicados:
I Decreto n.s 63.465, de 22 de
outubro de 1968
a) 2 (dois) cargos de EscreventeDatilógrafo. AF-204.7, ocupados por
Altino Ferreira Braga e Wilson
Porto;
II - Decreto n.s 63.624, de 14 de
novembro de 1968
a) 1 (um) cargo de Ajudante de
Pintor, A-106.5, ocupado por João
Baptista de Oliveira:
b) 1 (um) cargo de Auxiliar de Artífice, A-202.5, ocupado por Demerval
Alves Bezerra;
c) 1 (um) cargo de Servente, ....
GL-l04.5, ocupado por Manoel Lopes
de Oliveira;
d) 2 (dois) cargos de Labcratorfsta,
P-1602.8.A, ocupados por Carlos Alberto Frota e Paulo da Rocha Valle;
e) 6 (seis) cargos de Auxiliar de Laboratório, P-1603.4, ocupados por Arnor Antonio de Oliveira, .toão da
Cunha Beltrão, José Gonçalves Marques, Manoel Borges de Aguiar, Milton
Peixoto Lamonâca e Arlindo Caldeira
Rocha; e
f) 3 (três) cargos de Agente Social,
P-1901.10. A, ocupados por Maria do
Perpétuo Socorro Rodrigues. Marlene
de Jesus Araújo Alves e Rose, Mery
Haickel;
III - Decreto n.s 64.408, de ~5 de
abril de 1969
a) 1 (um) cargo de Escriturário,
AF-202.8. A, ocupado por Maria do
Socorro Santiago Alves;
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b) 2 (dois) cargos de Auxiliar de
Artífice, A-202. 5, ocupados por iser-

nardíno de Paula e Paulo Fernandes

Pereira;
c) 2 (dois) cargos de Guarda Sanitário, GL-2ü1.5.A, ocupados por
Apclinárlo Gonçalves Marinho e An-

tonio Vasconcelos de Souza; e
â) 3 (três) cargos de Laboratorrsta, F-1602.8.A, ocupados por Elida
Maria de Souza, Maria do Socorro de
Paula Lobo e Marli Alves;
IV - Decreto n.s 65.974, de
dezembro de 1969

~9

de

a) 4 (quatro) cargos de EscreventeDatilógrafo, AF-204.7, ocupados por
Hylto de Oliveira, João Pereira de
Andrade, Maria da Conceição de Sou-

za Barbosa e Dlinda Barbosa Rodrigues;
b)

1 (um) cargo de Artífice de Ma-

nutenção, A-305.6, ocupado por
tônio Guimarães;

An-

c) 1 (um) cargo de Artífice de Maquinista, A-3D7. 6, ocupado por Bartolomeu de Assis Marques;
d) 1 (um) cargo de Cozinheiro, ...
A-5D1.5.A, ocupado por Elízauetn VIeira Teófilo;
e) 3 (três) cargos de Servente, ...
GL-1D4.5, ocupados por Maria Mendes Santos Filha, Sebastião Rocha e
Zelinda Terra Martins;
j) 1 (um) cargo de Auxiliar de Laboratório, P-1603.4, ocupado par Gabriel Miguel Boures;
g) 5 (cinco) cargos de Atendente,
P-1703.7. ocupados por Aurea Barbosa de Oliveira. Marra Alice da Silva
Reinaldo, Maria Expedita Piedade,
Maria Iracema Cuimar Moreira e TeIma Bonifácio Vieira;
h) 1 (um) cargo de Médico,
.
TC-S01.17 . A, ocupado por Emilio Ca5telar Campos;
i) 2 (duas) "funções a classificar"
de Acadêmico Socorrista (com salário
de NCr$ 6,00) e Estagiário de Pronto
Socorro Psiquiátrico, ocupadas, respectivamente, por Carlos Antonio RC'drigues Terra e Mario Luiz Pellon
Santos Moreira;
V _ Decreto n.v 67.419, de 20 de
outubro de 1970
o.) 1 (um) cargo de Auxiliar de Laboratório, P-1603.4, ocupado por .rceé
Benjamin de Moura; . e
b) 1 (uma) "função a classificar"
de Técnico Anestesista (com salário

de Cr$ 21. 756.00), ocupada por Alberto Blanco Yugar; e
VI' - Decreto n.s 67.444, de 27 de
outubro de 1970
a.) 1 (um) cargo de Marinheiro, ...
CT-3ü5.7, ocupado por Nemézio Pereira de Lima; e
b) 1 (um) cargo de Eletricista Instalador, A-802.S.A, ocupado por Luiz
Pereira de Souza.
Art. 3." A partir de 29 de junho de
1964, os cargos, abaixo enumerados,
constantes das relações numéricas e
nominais aludidas no artigo 1.~ deste
decreto, ficam reclassífícados, cum
vantagens financeiras retroativas a 1.0
de junho de 1964, na conformidade do
disposto nos artigos 4.0 , 9." e 43 da Lei'
n." 4.345, de 26 de junho de '964, da
seguinte forma:
a) os de Médico, Te-SO!.17.A, e de
Médico Sanitarista, TC-S05.17. A, no
nivel 21-A; e
t» os de Professor de Ensino EspeciaJizado, EC-509.14.A e de Nutricionista, P-1902.13, no nível 19-A.

Art. 4.0 Fica revisto, a partir da
data de vigência do Decreto-lei número 299, de 28 de fevereiro de 1967.
o enquadramento dos servidores incluídos neste decreto em classes ou
séries de classes integrantes do Grupo
Ocupacional, P-1700 - Medicina, Farmácia e Odontologia, a saber:
a) os ocupantes de cargos de El~fET
melro Auxiliar, P-1706.S, para Auxiliar de Enfermagem, P-170!.13.A;
b) os ocupantes de cargos de Auxiliar de Praxiterapia, P-1705.8, para
Auxiliar de Praxiterapia,
.
P-1705.10.A; e
c) os ocupantes de cargos de Atendente. P-1703.7, para Atendente, ....
P-1709.9, sendo tais cargos considerados extintos, por força do disposto
no § L" do artigo 2.0 do Decreto-lei
n." 299, de 2S de fevereiro de J 967, a
contar de sua vigência.
Art. 5.0 Os enquadramentos, alterações de enquadramento e reclasstíicações Constantes deste decreto não homologam situações funcionais que,em
virtude de denúncia, sindicância cu
inquérito administrativo, venham a
ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas vigentes aplicáveis à espécie.
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Art. 6.° O Departamento do Pessoal do Ministério da Saúde expedirá,
aos servidores abrangidos por este decreto, atos declaratórios da tespectdva situação funcional, com observância do disposto no artigo 99 da Emenda Constitucional n.s 1, de 17 c'"e outubro de 1969.
Art. 7.'" As despesas decorrentes da
execução deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários p..-óprios do Ministério da Saúde.
Art. 8.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mârio Lemos

Os anexos mencionados no artígo 1Q foram publicados no D. O. de
27 de agosto de 1973.
DECRETO N." 72.685 -

DECRETO N° 72.694 AGOSTO DE

DE 24 DE

1973

prorroga o disposto no artigo 1°, dU
Decreto nO 70.957, de 9 de agosto
de 1972.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
nos termos do artigo 4°, do Decretolei n'' 1.199, de 27 de dezembro de
1971, decreta:
Art. l° Fica prorrogado, até o
exercício financeiro de 1974. inclusive.
a autorização contida no artigo 1", do
Decreto n- 70.957, de 9 de agosto de
1972.

Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de agosto de 1973;
152.° da Independência e
85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DE

24

DE AGOSTO DE

1973

Abre ao Ministério do Exército o crédito suplementar de ors 3.000.000,00,
para reforço de dotação consiçruuià no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c artigo 81, item II!, da Constituíçêo. e da autorização contida no artigo 6.", da
Lei n.e 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério do Exército o crédito suplementar no
valor de Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 16.00, a saber:
Cr$

16.00 16. ()1 1601.0805.2197 -

1.GO

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO

Ministério do Exército
Funcionamento das Organizações Militares
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros....... .... ...
·~.OOO.OOO
Art. 2." Os recursos necessárícs à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 16.00, a saber:
1G.ÚO .- MINISTllRIO DO EXÉRCITO

ors

1,Cú

16.01 -- Mmlstértc do Exército
- 1601.0805.2197
Atividade
3.1.4.0 - Encargos Diversos
3.CC0.0DO
Art. 3.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contr éno.
Brasília, 21 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85."
da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
Antônio Delf2m Netto
roão. Pauladas Reis· vezzoso
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DECRETO N." 72.€r6 -

DE

24

DE

AGOSTO

DE

1973

Abre ao Ministério dos Transportes. em favor da Secretaria-Geral e da lns-petoria-Gerci de Finanças, o crédito suplementar de Cr$ 420. ooa.co, pa1a
reforço de dotações ccmsunvuuse no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigc 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo li", da
Lei n.v 5.847, de 6 d-e dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes. em favor da Secret.ar .a-Geral e da Inspetorta-Geral de Finanças, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 27.00, a saber:
Cr$ 1,00
2700 -- MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
27"2 -- Secretaria-Geral
2702.0108.3006 -- Planejamento e Coordenação Setorial
3.1.2.D - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos UlvE:!sOS .••••..•••.....•••••••.••
4.1. 4. O-Material Permanente
.
2704 - Inspetoria-Geral de Finanças
2704.0107 2005 _. Coordenação e Controle Financeiro
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.

Total

.

30.1100
300. (100
1O,GGO

20.000

60.0CO
420 COO

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão ele
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçameato ao suba.nexo 27. OC, a saber;
,

c-s 1,00

2701 2702 Atlvtdade
3.1.'3.1 27C'l __

Atividade

MINIRTÉ:RIO DOS TRANSPORTES

Becretaría- Geral
2702.0108 '200ii
o

360.0CO

Remuneração de Serviços Pessoais
Inspetoria-Geral de Finanças

_.- 2704.0107.2005
Equipamentos <;- Instalações
Material Permanente

4.1.3. O 4.1.4.0 -

Total

.
.

54.0fJO

.

-120.000

6.(.00

Art. 3 ° Este Decrete- entrará em vigor na data de. sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília. 24 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.0
da República.
EMÍLIO G. :vfÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário Daniâ Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N.O

72.697 -

DE

24 DE AGOSTO DE 1973

Abre a Presíâéncsa da República, em favor da Consultoria-Geral da República., o crédito suplementar de Cr$ 195.000,00 para reforço de dotação
consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere I) artigo 81, item UI, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6.°. da
Lei n.e 5.84'1, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 FIca aberto à Pr-sldêncía da República; em favor da Conaut-,
torta-Geral da República, o crédito suplementar no valor de Cr$ 195.000,00
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(cento C noventa e cinco mil cruzeiros) , para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 11.00, a saber:
11. 00 - PHESIDl'NCIA DA REPúBLICA
Cr$ 1,00
11.09 _. Consultoria-Geral da República
1109.0104.2003 ---:- Assessoramento Jurídico
0(11 - A Presldêncía da República
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas............
195.000
Art. 2.° Os recursos necessát ícs à execução deste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotações oiçementértas consignadas no vigente Orç-amento, a saber:
;J
11.00 -

PRESIDl'NCIA DA REPúBLICA

1] • ü) -

Consultcría- Gera; da República

Atividade

crs 1,00

-- 1109.0104 -20C3001
Pessoal Civil
Despes.ts Vat íáveis
ENCARGOS ,GERAIS DA UNIÃO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

3.1.1.1 -"
02 .28.00-28.lJ2 -Atrvídade
3.2.6.0 -

25.(.00

2802.1800.2029

Reserva de Oontíngêncía

170.CO

Total

195. .000

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, rc-

vogadas as disposições em cc nr.rérto.
da

Brasília, 24 de agosto
República.

de

1973;

152.°

da

Independência

~

85."

EMíLIO G. MÉllICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis v cuoso

DECRETO N° 72.698 AGOSTO

DE 27 DE

DE 1973

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de 1 (um)
lote de terras pretencentes ao Patrimônio Municipal, localizado
na
Estrada de Campos Sales, em ~'ia
naus, Estado do Amazonas.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttuíção, e
de acordo com os artigos n-s 1.165 e
1.180, do Código Civil, decreta:
Art. ].J Fica o Serviço do Patrimônio da' União autorizado a aceitar a
doação de 1 (um) lote de terras, localizado na Estrada de Campos Sales,
na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas, cem a área de 105. Vl)O,OU
m2 (cento e cinco mil metros quadrados), que a Prefeitura Municipal de
Manaus através do Decreto n« 66, de
17 de 'abril de 1973, faz à Uniâo; tudo
de acordo com os 'elementos constan..

tes do processo. protocolado no "Ministério da Aeronáutica sob o n''
.
06~Ol/2377-70;
onde se encontram a
planta e memorial descritivo dos referidos terrenos.
Art. 2° Destinam-se essas terras a
que se refere o artigo anterior à construção de unidades que integrarão o
conjunto de edificações do novo Aeroporto Internacional de Manaus.
Art. 3." As despesas decorrentes das
indenizações relativas às benfeitorias
existentes nas terras doadas correrão
à custa dos recursos fínancelrcs distribuidos ao Ministério da Aeronauta-

ca.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data lie sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27· de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macédo

ATOS
DECRETO N.o 72.699 AGOSTO

DO. PODER

DE 27 DE

DE 1973

Aprova o novo Regulamento para a
Escola Superior de Guerra e dá outras providências.

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 4.°, da
Lei n." 785, de 20 de agosto de 1949,
decreta:
Art. 1.0 Píca aprovado o novo Regulamento para a. Escola Superior de
Guerra, que com este baixa, assinado
pelo General-de-Exército Arthur Duarte Cendal Fonseca, Chefe do EstadoMaior das Forças Armadas.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogador os de número
53.080, de 4 de dezembro de 1963, e
número 53.963, de 10 de junho de 1964,
e demais disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
REGULAMENTO DA ESCOLA
SUPERIOR DE GUERRA
CAPíTULO I
Da Escola e suas Finalidades

Art. 1.0 A Escola Superior de Guerra (ESG) criada pela Lei número 785
de 20 de agosto de 1949, é um instituto de altos estudos e pesquisas, subordinada: diretamente ao Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e
destinada a desenvolver e consolidar
os conhecimentos necessários para o
exercício das funçõerde direção e
para planejamento da Segurança Nacional.
Art. 2.° Compete à ESG ministrar
os cursos previstos neste Regulamento
e os que, nos termos do artigo 4.°, da
Lei 785-45, forem instituídos pelo Poder Executivo.
CAPíTULO II
Da Organizaçâo Geral

Art. 3.° A ESG é ccnstdtuída dos seguintes órgãos:
I - Comando

EXECUTIVO

II -

Departamento

de

Estudos

(DE)

IH - Departamento de Administração (DA)
Art. 4.° O Comando compreende:
I - Comandante e Diretor de Estudos
n - Subcomandante e Subdiretor
de Estudos
IH - Assistente do Comandanto e
Diretores de Curso
Parágrafo único. O Comandante
dispõe para auxiliá-lo de:
uma Junta Consultiva
um Gabinete
CAPíTULO III
Do Pessoal
SEÇÃO

1

Generalidades

Art. 5° O pessoal da ESG é o constante dos Qrradros de Organização e
Distribuição e das 'I'abelas de Lotação, anualmente aprovadas.
Art. 6.° O Comanda-nte da Escola
poderá propor a designação de outros
militares e civis, além do pessoal constante dos Quadros e Tabelas qUR forem fixados, para atender às necessidades da Escola e dentro das possibilidades dos respectivos Minístérios.
Art. 7.° No interesse dos estudos
realízados na Escola o Comandante
poderá contratar serviços profissionais
com entidades ou personalidades nacionaís ou estrangeiras, nos termos da
legislação em vigor.
SEÇÃO

2

Do Corpo Permanente
Art. 8.° O Corpo Permanente (CP)
é constituído pelos oficiais e pelos civis nomeados ou designados para os
ca-rgos no Comando, no Departamento
de Estudos, de Chefe do Departamento de Administração e de Chefe do
Gabinete.
Art. 9.° O Comandante e Diretor de
Estudos é um Oficial-General da atíva, de uma das Forças Armadas, em
princípio do mais alto posto.
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Art. 10. O Subccmandente e Subdiretor de Estudos é um Oficial-General da ativa de uma das Forças Armadas, em princípio do posto de
Vice-Almirante, General-de-Divisão 0".1
Major-Briga-deiro.
Art. 11. O Comandante tem como
Assistentes do Comando e Diretores
de Curso: um Oficial-General da ativa de cada Força Singular (ContraAlmirante, General-de-Brigada, Brigadeiro): um Ministro de 2. a Cla-sse do
Quadro do Ministério das Relações
Exteriores; e, quando necessário, representantes de categoria equivalente
de outros Ministérios.
Art. 12. Os oficiais e civis nomeados ou designados para o Corpo Permanente devem, em principio, ser diplomados pela Escola Superior de
Guerra.
§ 1." O Comandante da ESG, a titulo excepcional, poderá indicar, para
integrarem o CP em funções no DE,
oficiais e civis ainda não diplomados
pela Escola e que satísfaçam as condições de matrícula estabelecidas para
um dos cursos da Escola.
§ 2.° Os oflciaís e crvís nessa situação serão matriculados em um dos
Cursos da Escola, em época própria,
com a- turma que se seguir à sua nomeação ou deslgnacão de acordo com
prescrições estabelecidas pelo CO..
mandante.
Art. 13. O pessoal do Corpo Permanente deve em principio.., servir na
Escola pelo prazo de três anos, não
devendo ultrapassar o prazo de cinco
anos consecutivos.
SEÇÃO 3

Da Junta Consultiva

Art. 14. A Junta Consultiva é
constituida de eminentes personalidades civis e militares de reconhecida
cultura ou de notável projeção na vida
pública brasileira, convidadas pelo Comandante para- colaborarem com a Escola.
SEÇÃo 4
Do Corpo Administrativo

Art. 15. O Corpo Administrativo
(CA) é constituído pelos oficiais, praças e civis destinados aos serviços da
administração da ESG.
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Art. 16. O Quadro do Pessoal Civil
(QPC) da ESG é o previsto em legislação específica, compreendendo
funcionários do Quadro de Pessoal Parte Permanente do EMFA, lotados
na Escola, e também o pessoal admitido pelo regime de CLT, de acordo
com a Tabela de Pessoal 'I'emporárío
(TPT).
§ 1.0 Podem, ainda, prestar serviços
na ESG, a título precário, Iunoícnários da Administração Federal requisitados após prévio entendimento com
os órgãos e que pertencem.
§ 2.° Enquanto exercerem funções
na ESG, os funcionários públicos civis
são considerados, para todos os efeitos legais, em efetivo exercício nos
respectivos cargos.
§' 3.° O Regimento Interno da ESG
preverá as funções gratificadas relativas aos servidores civis, na conformidade da legislação em vigor.

SEÇÃO 5
Do Corpo de Estagiários

Art. 17. O Corpo .de Estagiarias
(CE) é constituído pelos militares e
civis matriculados nos Cursos da
ESG.
SEÇÃO 6

Do Provimento dos Cargos

Art. 18. No provimento dos cargos,
serão observadas as seguintes disposições:
I ~ O Comandante da B:SG será
nomeado pelo 'Presidente da Reuúbhca, mediante proposta do Chefe do
EMFA;

I! - O Subcomandante, os Assistentes do Comandante e os membros
da Junta Consultiva serão nomeados
pelo Presidente da República, mediante indicação do Comandante d.l 1i:SG
e proposta do Chefe do EMFA;
lI! - Os demais oficiais e civis serão nomeados ou designados para servir na ESQ de acordo com a legislação em vigor, por indicação do Comandante da ESG ao Chefe co ...
EMFA;
IV - A designação dos oficiais e
civis referidos no item anterior para
os diversos cargos é feita pelo Comandante da ESG.
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Parágrafo único. O provimento dos

cargos de Comandante e de Subcomandante da ESG obedecerá, em
princípio, ao critério de rodízio entre

as Forças Armadas, não devendo embos pertencer a mesma Força.
CAPíTULO IV
Das Atribuições Orgânicas

Art. 19., O Comandante é responsável pelas atividades ligadas ao estudo e pesquisa, e pela adunntstração
e disciplina.
Art. 20.

Ao Departamento de Es-

tudos compete o trato das atividades
de estudo e pesquisa.
Art. 21. Ao Departamento de Ad-

ministração compete prover o apoio
administrativo necessário ao funcionamento da ESG.
Art. 22. A Junta Consultiva com-

pete, quando solicitada pelo Comandante, emitir parecer sobre as atividades escolares.
Art. 23. Ao Gabinete compete o
trato da correspondência especial do
Comandante e dos assuntos ligados à
disciplina, informação e segurança,
cerimonial militar e relações públicas.

2.° O CEMCFA destina-se a:
Habilitar oficiais das Forças Armadas para o exercício de funções de
Comando, Chefia e Estado-Maior de
organizações e forças combinadas;
b) Aprimorar o desenvolvimento e
promover a divulgação da Doutrina
Militar Brasileira, em particular quanto ao exercício do Comando e EstadoMaior combinado.
§ 3.° O CAESG, realizado por C:OJ:respondêncía, destina-se a manter
atualizados os conhecimentos dos diplomados da ESG sobre a Doutrina de
Segurança Nacional e Desenvolvimento e sobre a Metodologia para a Formulação e Planejamento da Política
Nacional.
Art. 25. O Chefe do EMt<'A expcdirá anualmente diretrizes para os
cursos que funcionarão na ESG e
para o progra-ma de estudos e pesquisas que julgar conveniente.
Art. 26. Os cursos serão ministrados segundo curriculos elaborados pela
ESG e aprovados pelo Chefe do ...
§

a)

EMFA.
SEÇÃO 2

Das Matrículas
Subseção 1

Disposições Gerais

CAPíTULO V
Dos Cursos em Geral
SEÇÃO

1

Dos Cursos

Art. 24. Funcionam na ESG:
I - O Curso Superior de Guerra
(CSG);

II - O Curso de Estado-Maior e
Comando das Forças Armadas
.
(CEMCFAJ;

IH - O Curso de Atualização da
Escola Superior de Guerra (CAESG).
§ 1.0 O CSG destina-se a:
a) Habilitar civis e militares para
o exercicio de funções de Direção e
Assessoria, especialmente 10s órgãos
responsáveis pela formulação e planejamento da Política Nacional de Segurança e de Desenvolvimento;
b) Cooperar no aprimoramento de
uma metodologia para a formulação e
planejamento da Política Nacional de
Segurança e de Desenvolvimento.

Art. 27. O Chefe do EMFA, mediante proposta do Comandante da
ESG, baseada nas necessidades e possibilidades da Escola, fixará anualmente o número de vagas para matricula nos diferentes cursos, estabelecerá sua distribuição pelos Mimstérios Civis e Militares, outros órgãos
governamentais e entidades públicas
ou privadas, e promoverá a seleção
dos candidatos.
Art. 28. Os atos de matrícula nos
cursos são efetuados pelo Comandante
da ESG, após a publica-ção do decreto
de aprovação do Presidente da República dos candidatos selecionados pelo
EMFA.
Subseção 2

Matriculas no CSG
Art.

29.

Serão

matriculados 110

CSG:

I - Militares que satisfaçam às seguintes condições:
a) ter posto de Contra-Almirante,
Capitão-de-Mar-e-Guerra ou, excep-
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cíonalmente, Capitão-de-Fragata (OU
OS correspondentes do Exército ou da
Aeronáutica) ;
b) possuir o Curso Superior da ESM
cola de Guerra Naval ou, !lOS seus
mais altos graus, para os respectivos
quadros 0:1 corpos, o Curso de Altos
Estudos Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército ou
o Curso Superior de Comando da Escola de Comando e Estado-Maior ela
Aeronáutica; os oficiais dos quadros e
corpos para os quais não é previsto o
Curso de Estado-Maior poderão ser
matriculados desde que tenham terminado os cursos de mais alto grau
estabelecidos pela legislação vigente
para o seu corpo ou quadro;
c) haver sido indicado pelo respec..
tivo Ministro ou pelo Chefe do ...
EMFA.

II - Civis pertencentes à Admtnís.traçâo Pública que satisfaçam as seguintes condições:
a) ter experiência e aptidão, comprovadas mediante "currtculum V1tae", no exercícío de atividades relacionadas direta ou indiretamente com
a Segurança Nacional, e avaliadas segundo padrões de seleção estabelecidos pelo Chefe do EMFA;
b) exercer ou ter exercido função
de relevo na Administração Pública;
c) ser diplomado em curso de nível
universitário ou equivalente;
d) haver sido Indicado como representante de entidade a cujos quadros
administrativos ou técnicos efetivamente pertença;
e) ter mais de 35 e menos de 55
anos de idade na data da matricula.
III - Civis não pertencentes à Administração Pública que satisfaçam às
seguintes condições:
a) possuir credenciais como elemento distinguido da sociedade e na classe ou profissão, comprovadas mediante "currículum vítae", e avaliadas segundo padrões de seleção estabelecidos pelo Chefe do EMFA;
b) pertencer a quadro de organização que direta ou indiretamente se
encontre vinculada à Segurança Nacional;
c) ser diplomado em curso de nível
universitário ou equivalente;
d) haver sido indicado como representante por entidade cultural, profissional ou técnico-científica ou empresa ou serviço de interesse para a Se-o

gurança Nacional, a cujos quadros
efetivamente pertença, ou pelo Chefe
do EMFA;
e) ser brasileiro e ter mais de 35 e
menos de 55 anos de idade na. data
da matrícula.
Art. 30. Os oficiais-generais das
Forças Armadas dos postos de Almirante-de-Esquadra e Vice-Almirante
ou os correspondentes, mediante Indicaçâo de seus respectivos Ministros ao
Chefe do EMFA, poderão ser matriculados no CSG como estagiários especiais.
§ 1.0 O Chefe do EMFA, a título
excepcional, poderá facultar a matrícuIa, como estagiários especiais, a civis de alta projeção na admmistraçâo pública ou privada e que satisfáçam às condições de matrícula.
§ 2.° Os estagiários especiais obedecerão a um regime de trabalho nxado pelo Comandante da ESG, 'la sentido de conciliar os interesses da Escola e os dos órgãos ou entidades de
onde provêm.
§ 3.° As prescrições contidas neste
Regulamento e relativas, de modo geral, aos estagiários, aplicam-se também aos estagiários especiais.
Subseção 3

Matrículas no CEMCFA
Art 31. Serão matriculados no
CEMÓFA, oficiais das três Forças Armadas, inclusive dos Serviços, que satisfaçam às seguintes condições;
0.) ter comprovada experiência e
aptidão profissional;
b) ter posto de Capitão-de-Mar- eGuerra, Capitão-de-Fragata ou Capitão-de-Corveta (ou os correspondentes do Exército ou da Aeronáutica);
c) possuir o Curso de Comando e
Estado-Maior da Escola de Guerra
Naval, o Curso de Altos Estudos Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o Curso de Estado-Maior da Escola de Comando e
Estado-Maior da Aeronáutica, ou os
correspondentes para os oficiais dos
Serviços da respectiva Força;
d) haver sido indicado pelo respectivo Ministro ou pelo Chefe do .,.
EMFA.

Subseção 4

Matrícula no CAESG
Art. 32. Serão matriculados no ...
CAESG civis e militares díplcmados
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em qualquer dos cursos da l.~SG que
aceitarem o convite de matrícula.
Parágrafo único. A ESG convidará
anualmente, para matrícula, os diplomados que tenham concluído o curso
há 5, 10, 15 e 20 anos passados

ajuizados pelo Comandante da ESG,
tendo em conta os atos e fatos observadosem relação ao estagiário em
causa.
§ 4.° Da decisão do Comandante da
ESG cabe recurso ao Chefe do EMFA,
sem efeito suspensivo.

Subseção 5
SEÇÃO

3

Do Cancelamento das Matriculas
Da Rematrícula

Art. 33. A· matrícula de qualquer
estagiário poderá ser cancelada:
I - no interesse do serviço do Mi-

nistério ou entidade que representa,
mediante solicitação deste ou desta;
II ~ por motivo de saúde, comprovada por inspeção de saúde;

IH -

por motivo de tratamento de

saúde de pessoa de sua família, comprovado por inspeção de saúde;
IV - a pedido, mediante requeri-

mento dirigido ao

Comandante da

ESG.

Art. 34. Será também cancelada. a
matricula do estagiário que:
I demonstrar incapacidade ou
desinteresse pela atividade do Curse;
II tiver conduta incompatível
com o. nível moral e intelectual da
ESG;
IH - cometer transgressão disciplinar cuja gravidade justifique essa
medida.
§ 1.0 A incapacidade ou o desinteresse pelas atividades do Curso serão
apreciadas através de um ou majs dos
seguintes aspectos:
a) faltar a mais de 1/3 das attvidades programadas para um mesmo periodo em que se decompõe o ano letivo;
b) não realizar satisfatoriamente,
nos prazos previstos, os trabalhos individuais que lhe forem atríbuidos;
c) deixar sistematicamente de atender aos horários fixados para cs atividades do Curso;
4) deixar de cooperar de maneírs.
satisfatória nos trabalhos de equipe;
e) faltar todas as viagens programadas.
§ 2.° Ao Chefe do DE e aos Diretores de Curso compete indicar os nomes dos estagiários que, a seu juízo,
deva-m ter matrícula cancelada, apresentando as razões por que o fazem.
§ 3.° A incompatibilidade ae conduta ou o interesse da disciplina serão

Art. 35. O Estagiárío desligado da
ESG por cancelamento de matricula
no interesse do serviço, ou por motivo de saúde própria, ou de pessoa de
sua família, poderá ser rematriculado
em ano subseqüente, se ainda satisfazer às condições de matrícula.
Art. 36. O Estagiário que tiver sua
matricula cancelada a pedido, ou
pelas disposições estabelecidas no artigo 34, não poderá voltar a ser matriculado em qualquer dos Cursos da
ESG.
SEÇÃO

4

Da' Diplomação

Art. 37. Ao estagiário que realizar
satisfatoriamente o estágio previsto
para qualquer dos cursos, será conferido o correspondente diploma, assinado pelo Comandante da ESQ, e o
distintivo do curso.
Art. 38. O Comandante da ESQ,
mediante a aprovação do Chefe do
EMF A, pode conceder diploma "honoris causa" de qualquer dos cursos a
personalidades civis e militares, nacionais ou estrangeiras, que se tenham
tornado merecedoras dessa distinçã-o
pelos serviços relevantes prestados à
Escola.
CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais

Art. 39. O Regimento Interno. completando as prescrições deste Regulamento e estabelecendo os pormenores
necessários à sua execução, verá elaborado pela ESG e aprovado pelo Chefe do EMFA.
Art. 40. Para execução das tarefas
que lhe são próprias, a ESG poderá
entender-se diretamente com quaisquer órgãos públicos ou entddades
privadas.
'
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Art. 41. Os serviços prestados pelos
membros da Junta Consultiva E" do
CP são considerados de natureza relevante.
Art. 42. Os oficiais do CP diplomados por qualquer dos cursos da ESG
exercem efetiva e cumulativamente
funções de ensino e de estado-maior
ou de técnico.
Parágrafo único. Idêntica sttuaçào
ocorre com os oficiais ainda não diplomados pela ESG e que forem incluídos no CP de acordo com o § 1.",
do artigo 12, deste Regulamento.
Art. 43. Os estagiários militares-serâo considerados exercendo efetivamente a função de estado-maior, de
técnico ou de professor efetivo ou permanente.
Art. 44. Os civis pertencentes à
Administração Pública e postos à disposição da ESG serão remunerados
pelos órgãos a" que efetivamente pertençam.
Art. 45. Os membros civis do CP
pertencentes a órgãos da Admímstração Pública perceberão uma gratificação mensal sempre que o número de
horas de trabalho exigido pela ESG
exceder a carga horária -correspondente ao cargo ou função que exerçam na
Administração Pública.
Art. 46. A ESG deverá apoiar, tanto quanto possivel, a Associação dos
Diplomados da ESG (ADESG), proporcionando-Ihe:
I - oportunidade de participar dos
trabalhos e viagens dos cursos;
II - orientação e auxílio em suas
atividades de divulgação dos assuntos
doutrínéríos e conjunturais.
Art. 47. Para efeitos de disciplina,
aplica-se ao pessoal militar o Regulamento Disciplinar da Força Singular
respectiva, e' ao pessoal civil, as prescrições do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União ou da lesteJaçâo trabalhista (CLT), conforme o
caso.
CAPíTULO VII
Das Disposições Transitórias

Art. 48. Dentro de 60 dias, contados da data da publicação do presente
Regulamento no Diário Oticuü da
União, o Comandante da ESG submeterá à apreciação do Chefe do ...

EMFA o projeto do Regimento Interno da ESG.
Art. 49. O Comandante da ESG
fica autorizado a baixar os atos necessários à adoção das dtspostçoes do
presente Regulamento, até que aprovado o Regimento Interno da ESG.
Art. 50. Ficam revogadas as disposições constantes do Regulamento da
ESG aprovado pelo Decreto n." 53.080,
de 4 de dezembro de 1963 e 31..1aS alterações pelo Decreto n.e 53.963, de 10
de junho de 1964. Brasília, 27 de agosto de 1973. - General-de-Exército
Arthur Duarte CandaZ Fonseca, Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas.
DECRETO

N9

72.700 - DE 27
1973

DE

AGOSTO DE

Redistribuz cargo,
com a respectiva
ocupante, para o Quadro de Pessoal
Departamento de Polícia Fedo
deral, e dá outras prootaéncíae.
o Presidente da Renúblíca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2°, do Decreto-lei n? 200. de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redístrfburdo para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento de Policia
Federal. um cargo de Oftclal de
Administração, código AF-201.14. B.
com a respectiva ocupante, Marta
Auxiliadora Chaves Bastos, integrante
de iguais Quadro e Parte do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP).
Art. 2° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de
enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas admtnístratívas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal Civil remeterá ao do Departamento de Policia Federal, no prazo
de 30 (trinta dias, contados da data de publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais da servidora
mencionada no artigo 10.
Art. 4° A ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber os
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seus vencimentos e vantagens

pelo

órgão de origem, até que o orçamento do Departamento de Polícia Fe-

deral consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5° Este Decreto entrara em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de
1973;
152
da Independência e 85° da
República.
0

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Bueaui

DECRETO N° 72.701 -

DE

27

DE

AGOSTO DE 1973

Altera o Decreto n° 58.196, de 15 de
abril de 1966, que dispós sobre o enquadramento do pessoal do Departamento de Polícia Federal, e da

outras prcuuiênctas,

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe contere o artigo 81, Item lU, da Constrtuiçao e

tendo em vista o que consta lOS Processos n-s 32.055, de 1969, e 1 3:~2, de
1970, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. l° Fica alterado o Decreto ....
nv 58.196, de 15 de abril de 1966, que
dispôs sobre o enquadramento do
pessoal do Departamento de Policia
Federal, para o fim de considerar Vicente Scarpa Oapolecchío. agregado
em função de símbolo 6-F.
Art. 2° Ao servidor de que trata o
artigo 1° deste Decreto aplicam-se, no
que couber, as disposições do Decreto
n° 58.196, de 1966.
Art. 3° O disposto neste Decreto
não homologa situação funcional que,
em virtude de sindicância ou ínquérfto administrativo, venha a ser ccnsiderada nula, ilegal ou cont.rárta às
normas adminístratí vas em vígor ,
Art. 4° O orgáo de pessoal cornpetente apostilará o título do servidor
abrangido por este Decreto ou axpern.,
ra ato declaratório da respectiva situação funcional, com observância do
disposto no artigo 99, da emenda
Constitucional n'' I, de 17 de outubro de 1969.
Art. 5" A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Departamento de Policia Federal.

Art 6<) Este Decreto entrará em
vigor,
data da sua pubncaçâo, re,
vogadas as disposições em contrárro.
Brasilia, 27 de agosto de 1973;
152°
da
Independência e 85" oa

na

R\~pública.

EMíLIO G.

MÉDICI

Aitreao Buzaid

DECRETO N° 72.702

DE

27

DE

AGOSTO DE 1973

Altera relação nominal no enquadramento dos tuncionomou do tâinieterio da Fazenda de que trata o Decreto n° 56.386, de 1° de junho de
1965.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 2.376, de 1973, do Departamenta Administrativo do pessoal Civil, decreta:
Art. 1° Fica retificada a relação
nominal constante do Anexo do Decreto nv 56.386, de 1° de junho C6
1965, que aprovou o enquadramento
do Ministério da Fazenda, para o fim
de excluir Eurico Freitas Vilalva, relacionado sob o n» 143, como ocupante do cargo de Auxiliar de Coletoria,
AF-308.9.B.
Art. 2.° A retificaçâo a que se

re-

fere o artigo 1.0 prevalece, para todos
Os efeitos, a partir de 1.0 de julho
de 1960.

Art , 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 27 de agosto de
1973;
152°
da
Independência e C:ÕO tia
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N° 72.703 -

DE 27

DF.

AGOSTO DE 1973

Declara perempta a concessâo cutorçaáa
à Rádio Progresso de São
Paulo Ltda., para
executar serviço de radiodifusão sonora em onda
tropical, na cidade de São Paulo.
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artf-
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go 81, item rtr. combinado com o artigo 8", inciso XV letra "a", da Constítuíção. nos termos dos artigos 6°, da
Lei n- 5.785, de 23 de junho, de 1972,
e 11, itens I e II do Decreto ....
n" 71.1311, de 23 de setembro ce 1972,
e tendo em vista o que consta do
Processo MC n- 4.525-73, decreta:
Art. 1" Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto ....
n'' 34.647, de 18 de novembro de 1953.
à Rádio Progresso de São Paulo
Ltda., para executar na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, service de radiodifusão sonora em onda
tropical.
Art. 2.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Quadro Complementar do CorPO de Engenheiros e Técnicos
Navais (QCCETN)

Capitães-de-Fragata.
Capitães-de-Corveta.
Capitães-Tenentes.
Primeiros-Tenentes. . . . . . . . . . .
Segundos-Tenentes.

AGOSTO

DE 27 DE

Fixa para 1974 os efetivos dos Oficiais dos Quadros Complementares
de Oficiais da Marinha, criados pelo Decreto-Lei n° 610, de 1 de junho de 1969.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item LH, da Constituicâo, e
de acordo com o § 1°, do artigo 6c , do
Decreto-Lei n'' 610, de 4 de junho de
1969, decreta:
Art. 1" Ficam fixados para ~974 os
efetivos dos Oficiais dos Qmtdros
Complementares de Oficiais da Marinha, abaixo indicados:
QUadro Complementar do Corpo da Armada (QCCA)

1
2
20
42
261

Quadro Complementar. do Corpo de Fuzileiros Navais
(QCCFN)

Capitães-de-Fragata.
Capitães-de-Corveta.
Capitães-Tenentes.
Primeiros-Tenentes.
Segundos-Tenentes.

.
','
.........

2
10
36
73

Capitães-de-Fragata.
1
Capitães-de-Corveta.
2
Capitães-Tenentes. . . . . . . . . . . .
20
Primeiros-Tenentes .
45
Segundos-Tenentes.
114
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadr.s as disposições em contrário.
Brasília, 27 de agosto de 1973;
da
Independência e J.15° da
152"
República.

DE 1973

Capitães-de-Fragata .
Capitães-de-Corveta.
Capitães-Tenentes.
Primeiros-Tenentes.
Segundos-Tenentes.

1

Quadro Conuüemenucr dn Corpo de Intendentes da Marinha
(QCCIM)

Hygino C. Corsetti

DECRETO N." 72.704 -
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1
2
20
55
101

EMÍLIO G. MÉDICI
Aaoioerto de Barros
Nunes
,

DECRETO NQ 72.705 - DE 28 DE
AGOSTO DE 1973
Reduz as alíquotas do Imposto Gnico
sobre Lubrificantes e Combustioeis
Líquidos e Gasosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e
de acordo com o § 3Q, do artigo 19,
do Decreto-lei nv 61, de 21 de novembro de 19{i{), com a nova redação a
que se refere o Decreto-lei nv 1.195,
de 9 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1Q Ficam reduzidas em 40 %
(quarenta por cento) asaliquotas a
que se refere o artigo 1Q, do Decretolei nc 1.091, de 12 de março de 1970.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor a partir de 1 de setembro de
1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1973;
1'52'9 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO

N.O 72.706 - DE
AGOSTO DE 1973

28 iH1

. Dispõe sobre o Serviço de pessoal Oivil do Estado-Maior das Forças Armadas e dá outras promâências .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. ítem lI! e V, da Constituíçâo. e
tendo em vista o artigo 11, da Lei n.v
;:$.780, de 12 de julho de 1960, e o Deereto n." 67.326, de 5 de outubro de
1970, decreta:
Art. 1.0;> Fica criado, na Divisão Exe,
cutdva do Gabinete do Estado-Maior
das Forças Armadas -

viço de Pessoal Civil

~

EMFA, o Ser-

SPCEMFA, ór-

gão setorial integrante do Sistema de
Pessoal Civil da
deral - SIPEC.

Administração Fe-

Art. 2.° Ao Serviço de Pessoal Civil
do EMFA competem, especificamente,
as funções básicas de admmíatração de

pessoal de que trata o artigo 2.", do
Decreto n,v 67.326, de 5 de outubro de
1970.
Art. 3.° O Serviço de Pessoal Civil
do EMFA, em sua estrutura, compre.
ende:
I ~ Setor de Recrutamento, Seleção
e Aperfeiçoamento;
11 - Setor de Classificação e aetn.,
buíção de Cargos e Empregos
III - Setor de Legislação de Pessoal;
IV - Setor de Cadastro, Lotação e
Movimentação;
V - Setor de Apoio Admínlstratavo,
Art. 4.9 O Chefe do serviço e os encarregados de setores, indicados pelo
Chefe da Divisão Executiva, serão propostos pelo Chefe do Gabinete e dei
sígnados pelo Chefe do EMFA.
Art. 5.'" A organização, competência e funcionamento deste Órgão SeJ
toríaí serão estabelecidos no Regfmento Interno do EMF'A, obedecendo. a
legislação em vigor sobre Pessoal Civil da Administração Federal.
Art. 6.° Para o desempenho das funções previstas com a criação deste Serviço, fica aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa das funções gratificadas, resultantes da adaptação de algumas já existentes no

EXECUTIVO

Quadro de Pessoal - Parte Permanente do gstadc.Maíor das Forças
Armadas.
Art. 7l? As transformações de que
trata este Decreto somente se eretiva,
râo com a publicação do respect.ívo
ato de provimento. mantido, até então
o preenchimento de funções grazrncadas constantes da situação anterior a
este Decreto.
Art. 8.° As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto serão atendidas
pelas dotações próprias do EstadoMaior das Forças Armadas.
Art. 9.'" Este Decreto entrará em vi·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 28 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

O anexo mencionado no art. 69 foi
publicado: no D. O. de 29 de agesto de 1973.

DECRETO N° 72.707

DE 28. DE

AGOSTO DE 1973

Promulga o Tratado entre a Repúbltca Federativa do Brasil e a República do Paraguai, para o Aproveitamento Hidrelétrico
dos Recursos
Hídricos do Rio Paraná, pertencentes em Condomínio aos dois Países.
desde e inclusive o Salto Grande de
Sete Quedas ou Salto de Guaira até
a Foz do Rio Iguaçu, bem como as
seis Notas trocadas entre oe Ministros das Relações Exteriores dos
dois países.

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n'' 23, de 30 de maio de
1973 o Tratado entre a Repúbllea
Fed~rativa do Brasil e a República
do Paraguai para o Aprov~it~mento
Hidrelétrico dos Recursos Hídricos do
Rio Paraná, Pertencentes em Condeminío aos dois Países, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas ou
Salto de Guaíra até a Foz do Rio
Iguaçu, concluído em Brasilia, a 26
de abril de 1973,· bem como 3S seis
Notas então trocadas entre os Minis-
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tros das Relações Exteriores dos dois
países;
Havendo os Instrumentos de Ratlfi.,
cação sido trocados, em Assunção, a
13 de agosto de 1973;
E havendo o referido Tratado, em
conformidade com seu Artigo XXV,
entrado em vigor a 13 de agosto de
1973;
Decreta que o Tratado, bem como
as Notas acima mencionadas, apensos
por cópia ao presente Decreto, sejam
DECRETO N° 72.708 -

executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém.
Brasília, 28 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

o Tratado mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
30 de agosto de 1973.
DE 28 DE

AGOSTO

DE 1973
JI:.'

tcetiti-: z Decretos que aprovaram o enquadramento do pessoal o-nvaraao

pelas Leis numeras 3.967, de 5 de outubro de 19tH, e 4.069, de 11 ce iunno
de 1962. e o ce número 70.291, de 15 de março de 1972, bem assim. a fusão
aas Partes Permanente e Especial do Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores ao Estado. e dá outras provi-

aévcias,

o presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arttg i 81, item Ill, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 56
(ia LeI n." 3.780. de 12 de tulho de 1960 no artigo 2 ° do Ato Complementar
n- 52, de 2 de maio de 1969, e o que consta dos Processes números 1.633 e
2.102, de 1973, do Departamento Ad mímstratívo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1.0 Ftcam alteradas, na forma dos Anexos que são parte integrante
deste Decreto, as relações nominais. que acompanham os Decretos números
62.039, de 3 janeiro de 1968; 66.008, de 30 de dezembro de 1969; 68.335,
d'~ !fI de março de 1971; 63.654, de 20 de novembro
de 1968; 66.u03, de 30
de dezembro de 1969; 69,317, de 6 de outubro de 1971, e 70.434, de 18 de abril
co 1972. que aprovaram os enquadramentos do pessoal amparado pelas Leis
números 3.967, de 5 de outubro de 1961, e 4.069, de 11 de junho de 1962 bem
como o Decreto n.' 70.291, de 15 de março de 1972, .que aprovou a fusão das
Partes Permanente e Especial do Quadro de Pessoal do Instituto de Previdencia e Assístêncía dos Servidores do Estado para o fim de sanar omissões
havidas quando da. elaboração dos expedientes que se converteram nos crtados decr etos .
Parágrafo único, Em decorrência do disposto neste artigo, ficam revistos
os quantitativos das classes e séries de classes abrangidas, registradas nos
anexos aprovados pelos decretos mencionados.
•
Art. 2,<1 A retificação do Decreto n.v 70 291, de 1972, mencionada, não
D.carretará aumento de despesa, ficando, para tento suprimidos 42 (quarenta
c dois) cargos vagos no Quadro de Pessoal a que se refere o artigo anterior.
Art. 3,° Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir oe 6 de outubro de 1961, para o pessoal abrangido pelo artigo
2. da Lei n." 3.967, de 5 de outubro de 1961;
bl a partir de 15 de junho de 1962, para o pessoal beneficiado pelo pará- '
grafo único do artigo 23 da Lei n.s 4,069, de 11 de junho de 1962; e
c) a, partir de 1.0 de junho de 1964, para o pessoal beneficiado pelo artigo 9.° da Lei n." 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 4." O disposto neste Decreto não homologa sttuaçôes funcíonats que,
em VIrtude de smdícâncía ou inquérito administrativo, venham a ser cons.deradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vtgor ,
Art 5.° O órgão de pessoal' competente apostílará os títulos 'los servidores abrangidos por este Decreto ou expedirá atos declaratórios das respecG
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ervas situaçõee funcionais, com observância de disposto no artigo 99; da Emenca Constitucional no" 1, de 17 de outubro de 1969.

Art. 6° A despesa com a execução deste Decreto correrá à conta dos
recur-sos orçamentários próprios do Instituto de Previdência e Assistênera dos
Servidores do Er-.tado.
Art. 7° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de
República.

agosto de

1973;

1520

da Independência

e 85° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Julio Barata

Os anexos mencionados no art. 19 foram publicados no D. O. de 29
de agosto de 1973 e republicados no de 31 de agosto de 1973.
DECRETO N." 72.709 -

DE

28

DE

AGOSTO DE 1973

Altera o Decreto n." 52.257-A, de 15
de julho de 1963, que dispôs sobre o
enquadramento dos cargos, funções
e empregos do extinto Servico de
Alimentação da Previdência Social,
alterado pelos Decretos nrs 61.422,
de 2 de outubro de 1967, e 66.553, de
11 de maio de 1970, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item r tt, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 56, da Lei n." 3.780,
de 12 de julho de 1960, e o que consta
do Processo n.« 2.657-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.° Ficam alteradas, na forma
do anexo, as tabelas numéricas e as
relações nominais que acompanham o
Decreto n." 52.257-A, de 15 de julho
de 19'63, que dispôs sobre o enquadramento dos cargos, funções e empregos
do extinto Serviço de Alímentaçào da
Previdência Social, alterado pelos Decretos n.ss 61.422, de 2 de outubro de
1967, e 66.553, de 11 de maio de 1970,
a fim de sanar omissões e incorreções
havidas nos respectivos enquadramentos.
Parágrafo único. Em decorrência do
disposto neste artigo, ficam revistos
os quantitativos das séries de classes
e classes singulares abrangidas, reglstradas nos anexos aprovados pelos diplomas mencionados.
Art. 2." Os valores dos níveis de
vencimentos dos cargos constantes da
retificação de que trata .o artigo 1.0

são os previstos no Anexo I, da Lei
n." 3.780, de 12 de julho de 1960, reajustados por leis posteriores.
Art. 3.° Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto
vigoram:
a) a partir de 1.0 de julho de 1960,
para o pessoal abrangido pelo artigo
19, da Lei n.s 3.780, de 12 de julho de
1960;
b) a partir de 6de outubro de 1961
para o pessoal beneficiado pelo artigo 2.°, da Lei n.s 3.967, de 5 de outubro de 1961; e
c) a partir de 15 de junho de 1962,
para o pessoal beneficiado pelo parágrafo único do artigo 23, da Lei número 4.069, de 11 de junho de 1962.
Parágrafo único. A despesa a que se
refere este artigo será atendida pelas
dotações próprias dos órgãos para os
quais foram distribuídos os servidores
constantes das relações nominais anexas, na forma do artigo 5.°, §§ 1.0 e 6.°,
do Decreto-lei n." 224, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 4.° O disposto neste Decreto
não homologa situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 5." Os órgãos de Pessoal respectivos apostllarâo os títulos dos
servidores abrangidos por este Decreto, ou expedirão atos declaratórios
das situações dos mencionados servidores, com observância do dtspostc no
artigo 99 da Emenda Constitucional
n.s 1, de 17 de outubro de 1969:
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Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárío.
Brasília, 28 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 8;)." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

OS anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O, de 29 de
agosto de 1973.
DECRETO

N.O

72.710
1973

DE

28

DE

AGOSTO DE

ueautrunn

cargos, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de
Pessoal do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 99, § 2,°,
do Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o que consta do Processo
n.? 2.808-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. 1.0 Ficam redistrlbuídos para o
Quadro de Pessoal- Parte Permanente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE) 6 (seis) cargos de Escriturário, código AF-202.10.B, com os respectivos ocupantes Maria Cândida Coelho Palmeira, Marizete Ferreira Vasconcelos, Francisco Policarpo Moreira' João Batista Rodrigues de Albuquerque Melo, José de Deus Pereira.
Martins e .roaé Iranor Pinheiro Landim pertencentes ao Quadro de Pessoal' do extinto Departamento dos
Correios e Telégrafos, atual Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, do
Ministério das Comunicações, mantido
o regime jurídico dos servidores.
Art. 2.° O disposto neste ato não homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula. ilegal ou contrária às normas administrativas vigentes.
Art. 3.° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao do Instituto de Previ-

dência e Assistência dos Servidores do
Estado, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data de publicação deste
Decreto, os assentamentos f:mcionais
dos servidores mencionados no artigo
1.°.
, i
Art.. 4.° Os ocupantes dos cargos ora
redistrfbuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes da movímenteção de que trata este ato.

Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
Hygino C. Corsetti

DECRETO N.o 72.711 AGOSTO DE 1973

DE

28

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, se1'vi~
dores em disponibilidade e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de "aplicar-se, por analogia, o disposto no ertdgo 99, § 2.°, do Decreto-lei n,« 200, de
25 de fevereiro de 1967, combinado
com o artigo 8.° do Decreto n.s 65.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam aproveitados no Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado .....
(IPASE), nos cargos abaixo indicados,
os seguintes disponíveis:
a)

no cargo de Agente Social, códl-

go P-19Dl.lO.B:

Almerinda Rosa Braga" em disponibilidade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério da Saúde, em
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vaga decorrente da aposentadoria de
Hélio de Souza;
b)

no cargo de Armazenísta, código

AF-102.8.A:
Antônio Batista do Nascimento, em
disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Ministério do

Trabalho e Previdência Social, em
vaga decorrente da promoção de Adilau de Freitas;
c) no cargo de Atmoxartre, código
AF-10l.14.A'
João Alves Nunes, em disponibilida-

de em igual cargo do Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do
São Francisco, atual Superintendência do Vale do São Francisco, em vaga constante das Tabelas aprovadas
pelo Decreto n.s 70.291, de 15 de março de 1972;
d)

no cargo de Escrevente-Datiló-

grafo, código AF-204.7:

Art. 4.° Este Decreto entrará em vígor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília. 28 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti

DECRETO N.o 72.712

DE 28 DE

AGOSTO DE 1973
Retifica o Decreto n.O 51.469, de 21 de
maio de 1962, que aprovou o Quadro
de Pessoal da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, e dá outras prOVidências.

Jesumira Fernandes Freitas, em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em vaga
constante das 'I'abelas aprovadas pelo
Decreto n. ° 70.291, de 15 de março de
1972;
e)

no cargo de Escriturário, código

AF-202.10.B:

Antônio Viana do Monte Barbosa,
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas, do
Ministério do Interior, em vaga decorrente da nomeação. por acesso, de Oswaldo Braz de Carvalho;
Art. 2.° O disposto neste ato não homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito admínístratívo
ou revisão de enquadrameno, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrãna a normas administrativas en
VIgor.
Art. 3.° Os órgãos de pessoal do Mlnístério da Saúde, do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, da
Superintendência do Vale do São
Francisco e do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas 'remeterão
ao do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servídore.
mencionados no artigo 1.0.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 56, da
Lei n." 3.780, de 12 de julho de 1960, e
o que consta do Processo n." 522. de
1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Ficam alteradas, na forma
do anexo, as relações nominais que
acompanham o Decreto n.". 51.469, de
21 de maio de 1962, que aprovou o
Quadro de Pessoal da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. Em decorrência
do disposto neste artigo. ficam revistos
os quantitativos das classes e séries de
classes abrangidas, registrados no mencionado diploma.
Art. 2.° A retificação de que trata
o artigo 1.0 deste decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo,
venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal competente apostilará os titulas dos servidores abrangidos por este decreto, ou expedirá atos declaratórios das respectivas situações funcionais, Dom observância do disposto no artigo 99, da

Aros

DO

Emenda Constitucional n.v 1, de 17 de
outubro de 1969.
Art. 4.° Aos servidores a que se refere este decreto aplicam-se, no que
couber, as disposições do Decreto número 51.469, de 1962, com as alterações posteriores.
Art. 5.° A despesa com a ex-ecução
deste decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
DECRETO

N." 72.713 -
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Art. 6.° Este decreto entrará em vigO'X na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de agosto de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

Os anexos mencionados no artigo 19 foram publicados no D. O. de
29 de agosto ,~ _
DE

29

DE AGOSTO DE

1973

EJispõe sobre a Classificação e transformação de cargos e funções, para as Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior do Grupo DZreção
e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Instituto Ntuncnal de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

ttgo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 181,

itens II e IIl, do Decreto-lei n.s 200, de 25 de fevereiro de 1967, na Lei número 5.843, de 6 de dezembro de 1972, no artigo 7° da Lei n" 5.645, de 10
de dezembro de 1970, e o que consta do Processo n.s 3.755-73, do Departarr.ento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 São classificados e transformados, na forma do Anexo I, em
cargos em conussão integrantes das Categorias Direção Superior e Assessoramenta Superior do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, do QuadroPermanente- do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, os cargos e funcões constantes do mesmo Anexo.
Art. 2:' Ficam suprimidos os empregos relacionados no Anexo II para o
fim de compensação da despesa decorrente da execução deste decreto,
Art. 3° A transformação de funções gratificadas nos cargos em comlssão 0.:": que trata este decreto bem como a alteração da denominação de cargos 8.11 comissão somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos
da provimento. mantido, até então, o preenchimento dos referidos cargos e
funções constantes da situação anterior do Anexo L.
Art. 4.° As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto serão atendidas pelo'> recursos orçamentários próprios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Art. 5." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Moura Cavalcanti

o anexe mencionado no art. 1Q foi publicado no D. O. de 30 de
agosto de 1973.
DECRETO N.O 72.714 -

DE

29 DE

AGOSTO DE 1973

Retifica o Decreto n.O 55.559, de 15 de janeiro de 1965, que dispõe sobre a reclassificação dos cargos de Contador do Quadro de Pessoal do Iâinietério
do Exército, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artígo 81, item IH, da Constituição e de acordo com o artigo 9.°, da Lei nú-
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mero 4.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto número
54.015 de 13 de junho de 1964, decreta:
Art. La Ficam alteradas a tabela numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.v 55.559, de 15 de janeiro de 1965, que reclassificou os ocupantes
dos cargos da Série de Classes de Contador do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério do Exército, para efeito de excluir, do relacíonamentc daquele decreto. Rubens Cataldí do COEto e Dálton Soares e classificar na respectiva Série de Classes, TC-302.21.B, Gentil Augusto Paes Le-

me e .racv- Gonçalves Martins.

Parágrafo único. A retificação vigora a partir de 22 de janeiro de ]965

e as vantagens financeiras decorrentes deste decreto vigoram a partir de 1.0
de junho de 1964. salvo quanto às readaptaçôes efetuadas posteriormente a
essa date..
Art. 2° Este decreto não homologa situações que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Ministério do Exército apostilará os títulos
dos funclonárjcs abrangidos por este decreto.
'
Art. 4.° A despesa com a execução deste decreto correrá à conta dos
recursos orçamentários próprios do Ministério do Exército.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas a~ disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

Os anexos mencionado no art. 19 foram publicados no D. O. de 30 de
agosto de 1973.
DECRETO N9 72.715 AGOSTO DE 1973

DE

29

DE

Retifica o Decreto n» 68.049, de 13 de
janeiro de 1971, que aprovou o enquadramento dos cargos, junções e
empregos da extinta Companhia
Nacional de Navegação Costeira,
AF, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 56 da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960,
no artigo 23, parágrafo único, da Lei
;n9 4.069, de 11 de junho de 1962, no
artigo 90 da Lei n» 4.345, de 26 de
junho de 1964, no Decreto nv 66.454.
de 15 de abril de 1970, e o que consta
do Processo no 995-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam alteradas, na forma
dos anexos, as tabelas numéricas e
relações nominais que acompanham
o Decreto nc 68.049, de 13 de janeiro
de 1971.

Art. 29 Aos servidores abrangidos
por este Decreto aplicam-se, no que
couber, as disposições do Decreto
nv 68.049, de 13 de janeiro de 1971.

Art. 39 O disposto neste Decreto
não homologa situações funcionais
que, em virtude de sindicância ou inquérito administrativo, venham a ser
consideradas nulas, ilegais ou contrárias às normas administrativas em
vigor.
Art. 49 O órgão de pessoal competente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto ou
expedirá ato declaratório das respectivas situações funcionais, com obs-ervância do disposto no artigo 99 da
Emenda Constitucional nv 1, de 17 de
outubro de 1969.
Art. 59 A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta dos recursos orçamentários próprios do Ministério dos Transportes.
Art. 60 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 29 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreaeza

Os anexos mencionados no artigo 19 foram publicados no D. O.
de 30 de agosto de 1973

385

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO

N.O

72.716 -

DE

29 DE

AGOSTO DE

1973

Retiíica o Decreto n.O 71.893, de 13 de março de 1973, que aprovou o Quadro
de Pessoal Extinto da Federação das Escolas Federais Isoladas no Estado
da Guanabara (FEFIEG).

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que consta da Exposlde Motivos n.v 623, de 31 de julho de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado, na forma do anexo, o Decreto n.s 71.893, de 13 de
março de 1973, que aprovou o Quadro de Pessoal Extinto da Federacâo das
Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara (FEFIEG)" para sanar
mcorreções ccorrldas no expediente anterior, e excluir um cargo de Atendente, Código P-1709.9, ocupado por Hosana Maria Alves de Souza, e inclui-lo
com o seu respe-ctivo ocupante, na série de classes de Auxiliar' de Enfermagem, Código P-17ü1.13.A, com vigência a partir de 28 de fevereiro de 1957.
Ar.i. 2.° J\. despesa com a execução deste decreto será atendida com os
recursos próprios da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da
Guanabara.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.° d<'
República.

çâo

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 30 de
agosto de 1973.
DECRETO N." 72.717 -

DE

29 DE

AGOSTO DE

1973

Eetijica o 'J,wdro Otiico de Pessoal da Universidade Federal do Paraná,
aprovado pelo Decreto n» 60.882, de 21 de junho de 1967, e dá outras

proouiéncias,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no nrtígo 56,
da Lei no 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta.
Art. 1.' Fica retificado, na forma do anexo, o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal do Paraná, aprovado pelo Decreto n.s 60.382, de 12
de junho de 196"/, a fim de atender às Reformes universitária e Adrmnístrativa consubstanciada nos respectivos Estatut6 e Regimento da Reitoria.
Art.. 2.° Aos atuais Diretores de Unidade cujas atribuições dos respectivos cargos tenham sido transformados nas de Coordenação de Curso e de
Chefia de Departamento, fica assegurado o direito a. perceber os vencimentos
anteriores à vigência deste Decreto, até os términos dos respectivos mandatos.
Parágrafo único. As funções de Chefe de Departamento e de Coordenador de Curso serão exercidas por professor em regime de tempo integral.
Art. 3.° A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
recursos próprios da Universidade Federal do Paraná.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as ulsposiçôes em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado 110 art. 19 foi publicado no D. O. de 30 de
agosto de 1973.
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DECRETO N° 72.718

DE

29 DE

AGOSTO DE 1973

Estabelece normas gerais sobre irradiação de alimentos.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem IH, da Oonstituiçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo
59, do Decreto-lei n.v 986, de 21 de

outubro de 1969, decreta:
Art. 1° A elaboração, armazenamento, transporte, distribuição, importação, exportação e exposição à
venda ou entrega ao consumo de alimentos irradiados, serão regulados,
em todo o território nacional, pelas
disposições deste Decreto.
Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, entende-se, como alímenco irradiado, todo alimento que tenha sido
intencionalmente submetido a ação de
irradiações ionizantes, com a finalidade de preservá-lo, ou para outros
fins lícitos, obedecidas as normas que
vierem a ser elaboradas peta órgão
competente do Ministério da Saúde.
Art 30 Poderão ser utilizadas nos
alímeirtos as irradiações tonízantes,
em geral, cuja energia seja inferior
ao limiar das reações nucleares que
poderiam induzir radioatividade no
material irradiado.
Art. 40 A irradiação de alimentos
para fins de sua exposição à venda,
ou entrega ao consumo, ou à industrialização, só poderá ser efetuada par
estabelecimentos devidamente licenciados pela autoridade competente e
após autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear"
Parágrafo único. A Comissão Nacional de Energia Nuclear baixará
instruções disciplinando o registro de
equipamentos destinados às operações
de irradiação, as condições de funcionamento e os processos' tecnológicos
a serem observados pelos estabelecimentos licenciados.
Art. 50 Somente será autorizada a
irradiação de alimentos ou grupos de
alimentos sobre os quais se disponha
-de trabalhos técnicos e científicos, desenvolvidos por instituições de pesquisa,' nacionais ou internacionais, devidamente aprovados pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear, desde
que se comprove:
a) a ínocuidade para o consumo do
alimento irradiado;

b) a extensão do efeito da Irradiação, sobre os principias nutritivos essenciais do alimento, em comparação
com as perdas sofridas pelo tratamento do alimento por processos convencionais;
c) a sanidade do alimento irradiado e a eficiência da Irradiação para
a finalidade que se pretende atingir.
Art. 60 Competirá à Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos do Ministério da Saúde, por
proposta exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear à luz dos
dados técnicos e científicos a que se
refere o artigo anterior, elaborar a
Tabela dos alimentos ou grupo de alimentos cuja irradiação é autorizada,
indicando para cada caso: o tipo e
nível de energia de radiação que pode ser empregada; a dose nominal da
radiação a ser aplicada; o objetivo da
irradiação e os tratamentos prévios,
conjuntos ou posteriores, a serem empregados para atingir o objetivo desejado.
Art. 70 De cada partida de alimento irradiado deverão ser
-etiradas
amostras da mesma, de acordo com as
instruções do órgão técnico especifico.
as quais serão colocadas à disposição
das autoridades competentes, para a
realização de análises fiscais em laboratório oficial.

Parágrafo único. As amostras a que
se refere este artigo serão accmpanhadas de relatório firmado pelo responsável pela operação de Irradiação
do alimento, no qual se indicará:
a) a finalidade da irradiação;
b) fonte energia e dose de irradiação e detalhes das condições ambientais reinantes durante a irradiação;
c) descrição de qualquer tratamento a que tenha sido submetido o alimento antes, durante e após a irradiação;
d) tipo e natureza da embalagem
empregada para acondicionar o alimento irradiado;
e) condições e período de armazenamento propostos para o alimento
irradiado.
Art. 8.0 Os alimentos irradiados,
quando expostos à venda, ou entregues ao consumo, deverão traaer na
respectiva embalagem e nos cartazes
afixados nos locais de venda ou entrega ao consumo, a indicação: "AJi-
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mcnto Tratado por Processo de Irradiação" e a declaração: "Este produto foi processado
em estabelecimento sob controle da Comissão Nacional de Energia Nuclear".
Art. 9" Os alimentos irradiados,
quando entregues ao consumo, deverão obedecer aos padrões de identidade e qualidade que lhes forem próprios, salvo aprovação pela Comissão
Nacional de Normas e Padr-ões para
Alimentos do Ministério da Saúde de
padrão de identidade e qualidade especifico para o alimento irradiado.
Art. 10. O emprego de aditivos intencionais nos alimentos, destinados à
irradiação ou que tenham sido irradiados, dependerá de prévia autorização da Comissão a que se refere o artigo anterior.
Art. 11. Os defensivos agropecuários e outras impurezas presentes nos
alimentos destinados à irradiação, ou
já irradiados, obedecerão aos limites
residuais fixados pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos do Ministério da Saúde.
Art . 12. O disposto neste Decreto
e demais normas complementares
aplica-se, no que couber, ao alimento irradiado importado.
Parágrafo único. Os alimentos irradiados, importados, deverão obedecer
às exigências estipuladas no art.igo 6.",
e no parágrafo único, do arnígc 7.",
deste Decreto.
Art. 13. Os alimentos irradiados
destinados à exportação poderão ser
fabricados de acordo com as normas
vigentes no país para o qual ee destinam.
Art. 14. A inobservância ou desobediência aos preceitos deste Decreto e
demais normas complementares, constituem infração de natureza sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas no Decreto-lei n'' 785,
de 25 de agosto de 1969.
Art. 15. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de agosto de 1973;
da Independência e 85" da
República.
152'>

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Mário Lemos
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N? 72.719 -

DE 30 DE

AGOSTO DE 1973

Disciplina a aplicação de recursos
necessários à implantação do Plano
de Classificação de Cargos, de que
trata a Lei n 9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras prcoiâencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos
artigos 89, item III, e 12 da Lei
no 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
decreta:
Art. 19 As propostas de implantação
progressiva dos Grupos integrantes do
Plano de Classificação de Cargos, nos
órgãos da Administração Federal direta e nas Autarquias federais, somente terão trânsito se acompanhadas dos
seguintes elementos:
I pronunciamento favorável do
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, considerando os aspectos
relativos à Modernização Administrativa e disponibilidades de recursos orçamentárlos para o atendimento dos
encargos resultantes da implantação
do Plano; e
II ato que aprovar a lotação
ideal, acompanhado da redução do
quadro de pessoal e cronograma de
implantação do Plano em conformidade com a escala global de prioridades.
r
Art. 29 Para os efeitos do ítem I.
primeira parte, do artigo anterior, deverão os órgãos de pessoal encaminhar as estruturas organizacionais dos
respectivos Ministérios e Autarquias à
Secretaria de Modernização e Reforma
Administrativa (SEMOR) do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral. que ae examinará e opinará
conclusivamente quanto à observância dos princípios constantes do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de
1967, e do Decreto no 68.885, de 6 de
julho de 1971.
j

Art. 39
tendo em
do artigo
órgãos de

•

Aprovada a lotação ideal e
vista o disposto no item 11
te deste decreto, deverão os
pessoal, após a análise das
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unidades organizacionais, elaborar a
proposta de composição das Categorias Funcionais com a lotação fixada
para cada classe, a ser submetida à
aprovação do órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administra-

ção Federal, mediante prévia audiência da SEMOR.

Art. 4Çl Os órgãos de pessoal, com
base na lotação fixada para cada
classe das Categorias Funcionais, elaboracâo demonstrativo sobre as despesas realizadas ou a realizar até a
data da implantação do Plano, rela-

tivas às seguintes retribuições, que,
entre outras, propiciarão disponibilidade de recursos para. o aterxtímento
dos encargos futuros:
I -

Gratificação pelo exercício em

Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (RETIDE);

II - Gratificações por serviço extraordinário vinculado ao RETIDE;
lI! - Diárias de Brasília e respectivas absorções (Lei nv 4.019, de 1961);
IV Diferenças de vencimento
(artigos 103 e 105 do Decreto-lei
nv 200, de 1967, e Decreto-lei n« 673,
de 1969);

V - Gratificações especiais;
VI - Gratificações de exercício e
parcelas (Decreto-lei nv 1.024, de
1969) ;

VI! - Gratificações de Função Policial;
VIII - Gratificações de Produtividade;
IX - Gratificações (pro labore);
X Gratificações de Representação;
XI - Partes variáveis de Remuneração (Decreto-lei rli 1.025, de 1963);
XII - Pagamentos mediante recibo.
Art. 5Q Levantada, pelo órgão de
pessoal, a despesa com a implantação
da Categoria ou Categorias Funcronata, será o projeto encaminhado à
Secretaria-Geral do Ministério, ou
unidade correspondente, que, perante
o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, deverá:
I - comprovar a despesa realizada
e a realizar até a data prevista para a
implantação do Plano, bem como
saldo existente:

°
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II - incluir a estimativa da despesa a ser realizada após a data de
implantação do Plano; e
III - indicar a possibilidade de cancelar outras dotações para a abertura
de crédito suplementar, se necessário.
Parágrafo único. Terão prioridade
na ímplarrtaçâo do Plano de Classificação de Cargos as unidades que comprovarem a possibilidade de atender
os encargos decorrentes com os seus
próprios recursos orçamentários, sem
prejuízo do Programa de Trabalho
estabelecido na Lei Orçamentária.
Art. 69 A Secretaria de Orçamento
e Finanças do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, após
exame da documentação encaminhada,
pela secretaria Geral do Ministério,
ou unidade correspondente, declarará
a possibilidade ou não do atendimento
da despesa resultante da implantação
do Plano de Classificação de Cargos
através das dotações orçamentárias
originais ou com a abertura de créditos suplementares cobertos com recursos do Ministério interessado ou
da Reserva de Contingência.
Art. 79 Após a decisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral,
será o -projeto encaminhado ao órgão
central do SIPEC, para, depois do
devido exame na forma da regulamentação pertinente, ser submetido à
aprovação presidencial.
Art. 89 Os órgãos a que se referem
o arblgo 209 e seu parágrafo único do
Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro
de 1967, deverão providenciar a organização dos seus quadros de pessoal,
de acordo com o Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei
nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
e respectiva regulamentação, observadas as normas prescritas neste decreto.
Art. 99 Os ocupantes de cargos incluídos, por transformação Ou transposição, no novo Plano de Classificação de Cargos somente poderão integrar Grupos-tarefa não remunerados.
Parágrafo único. Os integrantes de
Grupos-tarefa, sem vínculo com o
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Serviço Público, não poderão perceber
importância superior ao vencimento
fixado para a classe mais elevada da
Categoria Funcional correlata com a
atividade desempenhada.
Art. 10. Observado o disposto nos
artigos 79 e8Q do Decreto nc 67.561,
de 12 de novembro de 1970, o preenchimento de quaisquer cargos, funções
ou empregos, bem assim contratações
e locações de serviços, nos órgãos da
Administração .Federal direta, inclusive indicados no artigo 89 deste decreto, e nas Autarquias federais, ficam
condicionados à autorização expressa
do Presidente da República, mediante
prévia manifestação da Secretaria
Geral respectiva ou unidade correspondente, quanto à indicação dOS recursos orçamentários disponíveis para
atender à despesa e exame final pelo
órgão Central do SIPEC.

Art. 12. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mârio Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macedo

Art. 11. Nas Autarquias que nâo
recebem transferência de recursos da
União destinados a custeio de pessoal,
as despesas decorrentes da implantação do plano de classificação de cargos
deverão ser atendidas pelos seus próprios recursos orçamentários, ficando,
entretanto, sujeitas às mesmas exigências constantes deste decreto.

DECRETO N.o 72.720 -

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Mário Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DE

30

DE AGOSTO

DE 1973

Fixa a ruetrunuçao em cada Arma e no Quadro de Material BéliCo, em cada
posto, das funções privativas e gerais dos Oficiais do 'Exército, a vigorar a partir de 31 de agosto de 1973.
o Presidente da Repúbüca, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o parágrafo primeiro. do artago 3.°, do Decreto n,O 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, decreta:
Art. 19 São os efetivos globais das Armas atualmente em vigor, distribuídos em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada posto, pelas
runçôes gerais (QEMG e QSG) e pelas Junções privativas, da seguinte forma:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

POSTOS

ARMAS e QMB

Infantaria
Cavalaria
Artilharia
Engenharia
Infantaria
I Cavalaria

Coronel

Tenente-Coronel

I

Artilharia
Engenharia

I Infantaria
I Cavalaria
I Artilharia
I Engenharia

Major

I Infantaria
I Cavalaria

Capitão

I Artilharia
I Engenharia

I
I
I

I Artilharia
I Engenharia

I
I
I
I
II

I Comunicações
I Material Bélico
I Infantaria ~
I Cavalaria
1.0 Tenente

I Comunicações
I Material Bélico
I Infantaria

2." Tenente

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

I Cavalaria
I Artilharia

I

I Comunicações
I Material Bélico

I

I Engenharia

I
I

FUNÇÕES
PRIVATIVAS

17
9
12
15
90
39
52
58
242
94
150
107
575
241
316
280
131
180
739
260
365
139
78
117

-

-

I
I
I
I
I
I
I

FUNÇÕES
GERAIS
(QEMG e QSG)

Orlando

oeue:

EFETIVO
PREVISTO POR
POSTO

I

131
67
99
6
201
98
155
13
300
90
385
73

I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
I

356

706

i

1441

285

I

I

165
242
O
O
O

I

2415

I

35

I

1733

-

'1

Variável

I

(Lei n." 5.394-68)

I
I

I

I

I
I
I
I

(
(
(

(
(
(

I

I

I

Art. 2.'1 Este Decreto entrará em vigor a partir de 31 de agosto de Hl7 :3.
Brasília, 30 de agosto de 1973; 152" da Indeper.dêncía e 850 da República.
EMíLIO G. MÉDICI

I

I
I
I
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DECRETO

Nº 72.721 AGOSTO DE 1!}73

DE

30

DE

.Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriaçâo, uma área
de terreno, compO&ta de dois lotes
com benfeitorias, situada na Cidade
de Leopoldina - Estado de Minas
Gerais, destinada à construção da
Bstaçéa ranaen, pela Companhia
Telefôntca de Minas Gerais.
O

Presidente da República, usando

-das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item IH, da Constituição, e
'tendo em vista o disposto nos artigos
59, letra "h", e 69, do Decreto-lei número 3.365, de ~1 de Junho de 1941,
'decreta:
Art. 19 .:f:: declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
-uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, composta de 2 (dois) lotes, situada na RUa Cotegtpe núme-ros 52 - 58 - 64 - 68 e '14, na Cidade de Leopcldlna - Estado de Minas Gerais, com área total de .....
1.255,20 mz (mil duzentos e cínquen.ta e cinco metros quadrados e vinte
decímetros quadrados), de proprie-dade, o prímeíro, de EleonorR Marta
Lamoglia França e dane Lamoglía
França, conforme Registro nv 26.245,
fls. 160, Livro 3-QR, do Registro de
Imóveis de Leopoldina; e o segundo
lote, de propriedade de Sebastião
Gruppl, Filomena Lamoglla França,
.José Lamogha, Antônio Lamcgha,
Yolanda Lamoglia Pajardo Irene Lamoglía, Luiz Lamogli a e Eleonora
Maria Lamoglia França, conforme
Registros nvs 12.012, fls. 115, Livro
,3-H; 21.631, rls, 209, Livro 3-N; ...
22.505, fls. 83, Livro 3-0; 11.998, t18.
112, Livro 3-H; 11.!}97, fls. 112, Livro 3-H; 7.395, fls. 91, Livro 3-D;
12.013, fls. 115. Livro 3-H; 12.014,
fls. 115, Livro 3-H; 12.017, fls. 116.

Livro 3-H, e H.997, fls. 112, LIVro
"3-H; e 12.015, fls. 115, Livro 3-H.
Art. 29 O imóvel é constituído de
dois terrenos que, juntos, perfazem
uma área de 1.255,20 m2 (mil duzentos e cínquenta e cinco metros qua-drados e vinte decímetros quadrados),
assim descrito: inicia-se a b2,70 m
cctnquenta e dois metros e setenta
'centímetros), da esquina formada pelas Ruas Cotegípe e Ribeiro .Iunqueíora; a partir desse ponto, segue no alinhamento da Rua Coteglpe, e na sentido da Travessa Pedro H, uma ex"tensão de 24,70 m (vinte e quatro metros e setenta centímetros). ao fim
dessa extensão, faz um ângulo inter-
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no à direita de 909 00', e segue um
alinhamento que mede 50,05 m (cinquenta metros e cinco centímetros);
ao fim dessa extensão, faz um ângulo interno à direita de 899 O(}', e
segue um alinhamento de 24,45 f i
(vinte e quatro metros e quarenta e
cinco centímetrosj ; ao 11m desse segmento, faz um ângulo interno à direita de 929 00', e segue um alinhamento que mede 28,90 m (vinte e oiIr) metros e noventa centímetrosj : ao
fim dessa extensão, faz um ângulo
interno à direita de 1329 35', prosseguindo em um alinhamento de 75em
(setenta e cinco centímetros); ao fim
desse alinhamento, faz um ângulo
Interno à esquerda de 2279 55', e segue em uma extensão de 20,80 -m (vinte metros e oitenta centímetros),
atingindo o ponto inicial, fazendo um
ângulo interno de 889 30'. Dos dois
terrenos que constituem o imóvel, o
de área maior, ou seja, 806,00 ma
(oitocentos e seis metros quadrados),
é de propriedade de Sebastião Gruppí e outros. O outro terreno, de área
menor, ou seja, 449,20 m2 (quatrocentos e quarenta e nove metros quadrados e vinte decimetros quadrados) é de propriedade de Eleonora
Maria Lamoglia França p- Jane Lamogli a França. No interior do terreno de propriedade de Eleonora Maria Lamoglia França e J ane Lamaglia França, acha-se edificado um
prédio residencial e comercial, de
nos 52 e 58, O prédio tem frente junto ao alinhamento da rua e possui
recuo lateral de um dos lados; a construção é de padrão econômico, estrutura de alvenarfa de tijolos e cobertura de telhas. SUa área, construída
é de 162,00 mã (cento e sessenta e
dois metros quadrados).
O prédio é utilizado, à frente, ccmo lojas comerciais e, nos fundos,como residência. A parte comercial,
composta de 2 (duas) lojas. tem as
seguintes ocupações: no 52, A.rmarinho, e nv 58, Relojoaria. A parte residencial é composta por 8 (oito) cômodos. As dependências principais
possuem piso de taco simples, com
stnteco; os banheiros, piso de cerãmica, e a cozinha, piso de pedra de
mármore. Possui, ainda, instalação
elétrica e sanitária. As paredes são
todas de um tijolo. Essa construção é
de idade superior a 40 (quarenta)
anos, tendo, entretanto, sofrido uma
reforma considerável em 1985, sendo
bom seu estado de conservação, Há,
ainda, 2 (duas) ediculas no interior
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do terreno, com área construída de
38,84 mâ (trinta e Dito metros qua-

drados e oitenta e quatro decímetros
quadrados). em bom estado de con-

servação. O prédio príncipai e as
edículas, juntos, perfazem uma área.
construída

de 200,84

mã

(duzentos

metros quadrados e oitenta e quatro
decímetros quadrados).

No interior do terreno de propriedade de Sebastião Gruppí e outros,
acha-se construido um prédio, também residencial e comercial, de números 64 - 68 e 74. Sua frente está
junto ao alinhamento da rua e não
possui recuos laterais. A frente é comercial, e os fundos, residencial Sua.
construção é de padrã-o econômico e
possuí estrutura em alvenaria de tijolos. A parte comercial
composta de 3 (três) lojas, com as seguintes ocupações: nv 64, Papelaria, número 68, Escola de Dafãlograría e entrada para residência, e nv 74, casa
de material elétrico. A residência
possui piso de soalho, nas dependêncías principais e ladrilhos, nas nutras
dependências; forro de madeira, portas de esquadrias de maueíra, ínstalação elétrica e sanitária. Sua Idade
tísica e funcional é. de 50 (cínqucnta) anos, e tem uma área construída de 234,40 m2 (duzentos e trinta e
quatro metros e quarenta decímetros
quadrados), sendo ruim o seu estado de conservação. Há, ainda, no interior do terreno, uma edícula, com
área construída, de 34 m2 (trinta e
quatro metros quadrados), sendo,
também, ruim o seu estado de conservação. O prédio principal e a edícula perfazem uma área construída
de 268,40 m2 (duzentos e sessenta e
oito metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), aproximadamente. Tudo de acordo com a Planta STP_1273021.1_1, e demais do.
cumentos constantes do Processo número 3.396-73 do Ministério das Comunicações.
Art. 39 FiCa a Companhia Telefônica .de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação da referida área de terreno, composta de 2
(dois) lotes e benfeitorias, na forma
da legislação vigente, com seus :::ecursos próprios.
Art. 49 Nos termos do art. 15 do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata ímrssão de posse.
é

Art. 59 Este decreto entrará em vi-·
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1973;
152!;' da Independência e 85!;' da.
República.
EMÍLIO G.

Hygino

c.

MÊDICI

Corsetti

DECRETO N° 72.722 AGOSTO DE 1973

DE

30

DE

Declara de utilidade
públlca, para
íins de aeeoor.nmaçao, uma area:
ie terra rural e respectiva faixa de'
acesso, sem benfeitorias,
situadas
no lugar denominado «Morro dos
Cachorros", município de Blumenau, Estado de Santa
Catarina,.
destinadas à instalação de uma esmicroondas,
tação repetidora de
torre e eeroíçoe afins, pela Companhia Catarinense de Telecomunicações - COTESC.

O Presidente da República, usandouas atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, etendo em vista o disposto nos artigos 5°, letra "h", e 6°, do Decreto-lei;
n° 3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
,\rt. 1° São declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, uma área de terra rural, semi
benfeitorias. medindo aproximadamente 1.500,00 m2 (mil e quinhentos
metros quadrados), e respectiva faixa
de acesso com área de 360,00 m2~
(trezentos e sessenta metros quadrados), situadas no lugar denominado,
"Morro dos Cachorros", município de'
Blumenau, Estado de Santa Catarina,.
de propriedade da Companhia Jensen-Agrícultura, Indústria e Comércio, destinadas à instalação de uma
estação repetidora de mlcrcondas;
torre e serviços afins, pela Companhia Catarinense de Telecomunicações - CQTESC.
Art. 2° A área de terra tem formato retangular, mede 30,00x50,00 m
(trinta metros por cinqüenta metros)
e está inteiramente situada em terras de propriedade da Companhia
Jensen-Agricultura, Indústria e Comércio, como também a faixa de
acesso. O terreno dista em linha reta 29,60 m (vinte e nove metros e
sessenta centímetros) de um marco
do Ministério do Exército que se acha
junto da torre da TV Coligadas e

ATOS DO PODER
ee posicioná dentro do seguinte critério: uma linha reta a partir do referido marco, traçada no ângulo, re.ferído ao NM, de 121°OO'SE" ferirá
perpendicularmente um dos lados de
30,00 m (trinta metros) do retângulo
de tal forma que, à direita dessa reta,
um dos segmentos, em ângulo reto,
medirá 5,50 m (cinco metros e cín.qüenta centímetros) enquanto que, à
.esquerda, o outro segmento do mencionado lado, medirá 24,50 m (vinte
.e quatro metros e cinqüenta centímetros). A partir dessa lado, projeta-se a faixa retangular, nas medidas Indicadas, abrangida pela área a
ser desapropriada. A faixa de acesso
a desapropriar, de aproximadamente 360,00 m2 (trezentos e sessenta me-tros quadrados), mede 8,00 m (oito
metros) de largura por 45,00 m (quarentae cinco metros) de comprimento, em prolongamento de estrada de
acesso à torre da TV Coligadas, ladeando-a até atingir, perpendicularmente, ,. terreno individuado no artigo anterior, passando essa faixa pelo marco do Ministério do Exército;
os imóveis estão registrados no Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis Roberto Baier, da Comarca de
Blumenau, Estado de Santa Catarina,
sob o n- 39.633, Livro n'' 3. AE, fls.

DECRETO N." 72.723 -
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82, data de 3 de agosto de 1957, tudo
de acordo com as plantas elaboradas
pela COTESC e os demais documentos constantes do Processo n- 003.751
de 1973, do Ministério das Comunicações.
Art. 3" Fica a Companhia Catarinensede Telecomunicações ....
COTESC autorizada a promover a
desapropriação da referida área de
terra e respectiva faixa de acesso, na
forma da legislação vigente, com seus
recursos próprios, ou, para a faixa de
acesso, a instituição da servidão de
passagem.
Art. 4° Nos termos do artigo 15,
do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter
urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti

DE 31 DE

AGOSTO

DE 1973

A bre ao Ministério das Minas e Energia, em favor de diversas Unidades OrH
çamentarías, o crédito suplementar de crs 3.605.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente crçomento,

O Presidente da República, usando da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização. contida no artigo 6.°, da Lei
n." 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria Geral, Inspetoria Geral de Finanças, Divisão
de Segurança e Informações, Conselho Nacional do Petróleo, Departamento
de Administração e do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 3.605.000,00 (três milhões, seiscentos e cinco mil cruzeiros), para
'reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00. a saber:

crs
22.00 -

22.01
2201.0104.2001
3.1.3.2
4.1.4.0
22.02
'2202.0108,2012
3.1.3.2
22.04

-

1,00

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Outros Serviços de Terceiros
Material Permanente
,
Becretaeía-Geral
Documentação e Divulgação
Outros Serviços de Terceiros
Inspetoria Geral de Finanças

,

.
.

100.000
20.000

.

140.000
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Cr$ 1.00.
2204.0107.2005 -

3. 1. 3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 -22.05 --

2205.0809.2008 -3.1.3.2 --

22.06 -2206.1001.2267 ~
3.1.5. O -22.07 -2207.0101.2004 -3.1.3.2 -

3.1.4.0 -3. 1. 5. O -

4.1.4.0
22.10
2210.0101.2013
002

-----

4.1.3 O -4.1.4 O --

Coordenação e Controle Financeiro
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
1aaterial Permanente
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
Outros Serviços de Terceiros
.
Conselho Nacional do Petróleo
Coordenação da Política Nacional do Petróleo e do Carvão
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Departamento de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Outros Serviços de 'I'erceíros
.
Encargos Diversos
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Material Permanente
.
Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Politica de Pessoai
Equipamentos e tnstaaaçoes
.
Material Permanente
.

140.000'
20.00020.000·

100.000.

200.000'

1.800.000'
200.000
200.ODO
600.000>

50.000
15.000

TOTAL
.
3.605.000
Art. 2.° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no VIgente orçamento ao subanexo 22.00, a saber:
crs 1,00
22.00 -

MINIST';'RIO DAS MINAS E ENERGIA

22 . 02 -- Secretaria-Geral
Atividade -- 2202.0108.2006
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
Atividade -- 2202.0108.2012
3.1.4.0 -- Encargos Diversos

.
.

150.000
250.000

.

5.000

Projeto -- 2202.1002.1084
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

.

1. 200.000

Parttcipaçào em Constituição ou Aumento
de Capital de Empresas ou Entidad-es Industriais ou Agrícolas
.

2.000.000

Projeto

-

4.1.5. O -

2202.1207.1043.013.03

TOTAL

.

3.605.000

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1973; 152.° da Independência e 85.° da República.
EMíLIO G. Mi"DICI

Antônio neinm. Netto
Ant6n2o Dias Leite Júnior
João paulo dos Reis venoso

ATeS
DECRETO N.o

72.724 DE
AGOSTO DE 1973

DO

31

P0D:ER

DE

Redistlibui carços, com os respectivos
ocupantes, e dd outras providências

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 2.°, do Decreto-lei número 200,
de 25 de fevereiro de 1967, e 2.° do
Ato Complementar n,e 52, de 2 de maio
de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam redístribuídos os seguintes cargos com OS respectivos
ocupantes:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Buplementer, do Ministério dos Transportes, oriundo do extinto Serviço de
Navegação da Bacia do Prata - Autarquia Federal, para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Marinha,
um cargo de Cozinheiro Mercante
rcrs 625,00), ocupado por Jerônimo
da Silva, mantidos os regimes jurídico e previdenciário do servidor;
II - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente, do Ministério dos
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Ministério da Educação e
Cultura, um cargo de Motorista, código CT-401.10. B, ocupado por Olmerindo Bernardiní ;
III - do QUaJdro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Agricultura para o Quadro de PessoalParte Permanente, do Ministério da
Educação e Cultura, um cargo de
Tradutor, código P-2.201.14.A, ocupado por Maria Antonietta Braga
Duarte;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Educação e Cultura para o Quadro único
de Pessoal da Universidade Federal
Fluminense, um ca-rgo de Professor de
Ensino Agrícola Técnico, código EC505.19, ocupado por Darcy Rodrigues
da Silva, mantido o regime jurídico do
servidor:
V - do Quadro cie Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Agricultura para idênticos Quadro e Parte
do Instituto Brastlelro de Desenvolvrmento Florestal, um cargo de Operaria Rural, código P. 207.6, ocupado
por José Aniceto de Sousa, mantido o
regime jurídico do servIdor;
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VI - do Quadra de Pessoal - Farte Permanente, do Ministério das Relações Exteriores para idênticos Quadro e Parte da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, um cargo de Encademador, código A-406.8.A, ocupado
por Orlando dos Santos Gomes, mantido o regime jurídico do servidor;
VII - do Quadro de Pessoal -Parte Permanente - do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil para
idênticos Quadl'o e Parte do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, mantido o regime jurídico dos
servidores:
a) um cargo de Técnico de Admlnistração, código AF-601.21.B, ocupado por Caetana Myriam Parente Cavalcante;
D) um cargo de Assistente de Administração, código AF-602.16.B, OCUP&do por Rubem Joaquim Coelho;
VIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
'I'elégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério de Agricultura, dois cargos de Cirurgião-Dentista, código TC901-20-A, ocupados por Eurico Flávio
Sommer e Rubens Gorny:
IX - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos. atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Ministério de Saúde:
a) dois cargos de Técnico de Administração' código AF-601.20.A, ocupados por Miriam Domíngues Alencar e
Nilda Aguiar Pereira:
b) um cargo de Médico, código TC801.21. A, ocupado por José Aires· de
Castro;
X - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Aeronáutica:
a) dois cargos de Auxiliar de Portaria, código GL-30S.7 .A, ocupados
por Antônio de Pádua Cacdoso e Waldelice Botelho Atta;
b) um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, ocupado por
Cecília Baptista de Oliveira;
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c) dois cargos de Oficial de Admtnístraçâo, código AF~201.14.B, ocupados por Ruth Albuquerque de Oliveira
e Antônio Alvaro Parva de Araújo; e
d) um cargo de Oficial de Adminístração, código AF-201.16. C, ocupado
por Helena Fonseca Moreira da snva;

XI -

do Q:Iadro de Pessoal do Mi-

nlstério da Justiça para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente, do Ministério da Aeronáutica, um cargo de
Servente, Código GL-lü4.5, ocupado
por Alacrino de Oliveira;

XII - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Mírústêrto dos Transportes, um
cargo de Caixa Operador. nível 8,
ocupado por Edhirnar Maria caneíro,
transformando-o, simultaneamente, em
Escriturário, código AF-202. 8. A;
XIII - do Qua.dro de Pessoal - do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério dos Transportes, um
cargo de Telegrafista, código
CT-207.14.B, ocupa-do por Gilberto
Menezes de Andrade:
XIV - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
'I'elégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quaaro de Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério do Traba-lho e Previdência Social, um cargo de Telegrafista,
código CT-207.14.B, ocupaeo por 'rne,
reamha Pereira do Carmo;
XV - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Ministério da Educação e Cultura, um
.
cargo de Postalista, código
CT-202.14.B, ocupado por Marilza Cletransformando-o,
símultaneamente,
mente, em Oficial de Admlnístração,
código AF-201.14.B;
XVI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasflerra
de Correios e Telégrafos para o Quadrode Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério da Fazenda;
a) dois cargos doe Oirurglão-Denttsta, código TC-901.20.A, ocupado

por Setembrino Soares Ferreira e Eólo
Schuartz;
b) um cargo de Médico, côdlgo TCB01.21.A, ocupado por Wilson Ziolla
Pepino;
XVII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
'r'etégreros, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal das Secretarias do MInistério Público, com lotação no Estado do Paraná:
a)
um cargo de Carteiro, código
CT-203.12.B, ocupado por Paulo Taborda dos Santos, transformando-o,
simultaneamente, em Oficial de Administração, código AP-201.12.A;
b) um cargo de Carteiro, código CT203.14.C, ocupado por Sílvio Hoogevoonínk, transformando-o, simultaneamente, em Oficlal de Administração, código AF-201.14.B;
XVIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Departamento de Polícia Federal,
um cargo de Telegrafista, código CT207.12.A, ocupado por Ranulfo Ribeiro;
XIX - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa. Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, um
cargo de Oírurgtão-Dentlsta, código
TC~g01.21.B, ocupado por
Francisco
de Assis Cabral, mantido o regime jUncnco do servidor;
XX - do Quadro de Pessoal da Federação das Escolas Federais Isoladas
do Estado da Guanabara para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Minístérto da Saúde, um cargo de
Nutricionista, código P-I. 902.19-A,
ocupado por Maria de Lourdes de
Lime, mantido o regime jurídico M
servidora;
XXI - do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federai de Pernambuco para o Quadro de Pessoal Parte Permanente, do Ministério da
Educação e Cultura, um cargo de Assistente de Administração, código ....
AF-602.16.B, ocupado por Ivancyr
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Gonçalves da Rocha Castro, mantido
o regime jurídico do servidor;
XXII - do Q"J.adro de pessoal Extinto - Parte XVI - da Estrada de
Ferro Madeira-Mamoré par~ o Quadro
de Pessoal - Parte perma-nente, do
Ministério da Fazenda, um cargo de
Oficial de Administração, código - ...
AF-201.16. C, ocupado por Nícanor
Quaresma de Carvalho Filho;
XXIII - do Quadro de Pessoal Parte Permanente, do Departa-mento
Nacional de Obras Contra as Secas
para o Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, um cargo de Assistente de
Administração, código AF-602 .16. B,
ocupa-do por ..Ana Lúcia Bezerra Barreto, mantido o regime jurídico da
servidora.
Art. 2° Ficam retificados para Motorista, código CT-401.12. C, os cargos
ocupados pelos servidores abaixo relacionados, redísbríbuídos pelo Decreto
número 71.400, de 20 de novembro de
1972, publicado no Diário Oficial de
21 seguinte, ao Quadro de Pessoal ~
Parte Perma-nente, do Ministério dos
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento, e não como
constou do referido ato:
1) Manoel Oliveira Lyra
2) Aylton Correa da Rocha
3) Antônio Manoel dos Santos
4) Tito Mário dos Santos
5) Nestor Consoll
6) Gregório Fernando da Silva
7) João Batista dos Santos
8) Edson Chagas Trindade
9) Luiz Gonzaga de Moura
10) Olíndío José do Nascimento.
Art. 3° Fica, igualmente, retificado o Decreto número 71.368, de 14 de
novembro de 1972, publicado no Diária
Oficial de 16 seguinte na parte relativa à redístríbuição, para o Quadro de
Pessoal da Superintendência Nacional
de Abastecimento, de cargos de Inspetor de Trigo, código P-203, do Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura, para considerar o cargo ocupar
do por Francisco Batista Filho como
sendo da classe A, nível 11, e o ocupado por Cor Jesu Lopes Cury como sendo da classe B, nível 13, e não como
constou daquele ato.
Art. 4° O disposto neste Decrete
não homologa situação que, em vir-

tude de sindicância, Inquérito admíde enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 5.° Os ocupantes dos cargos
ora redistrlb-ndos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem até que os orça-mentos dos órgãos para onde foram
os cargos movimentados consignem os
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 6.'" Os assentamentos funcionais dos servidores redlstrfbuidos serão enviados, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste deereto, aos órgãos de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art.
79 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1973;
152.'" da Independência e 85.° da
República.

nístretívo ou revisão

EMÍLIO G. MÊDICI

Aitretic Buzaid

Aamoerto de Barros Nunes
M árío Gibson Bcrboza
A ntônio Delfim Netto
Márto David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho

.rauo Barata
J. Ararlpe Macêdo
Mdrio Lemos
José Costa Cavalcantt
Hygino C. Oorsetti

DECRETO N.O 72.725
AGOSTO DE 1973

DE

31

DE

tceasstrunu cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de Pessoal
do Ministério das Minas e Energia,
e dd outras orouiasnotae.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo 99,

ATOS

398

no. PODER

§ 2.°, do Decreto-lei número 200. de 25
de fevereiro de 1967, e no artigo 2.° do
Ato Complementar TI.O 52. de 2 de
maio de 1969, decreta:
Art. 1." Fica redlstrlbuítlo, do Qua-

dro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos, atual
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o Quadre de Pessoal Parte Permanente do Ministério
das Minas e Energia, um cargo de Estafeta, código CT-204. 7 .A, com o rea-

pectivo ocupante, Nelson de Magalhães Peres, transformando-o simultaneamente, em Escrevente-Datilógrafo,
código AF-204. 7 .

Art. 2,° O díspostc neste Decreto
não homologa situação que, em virtude de' sindicância, inquérito adminis-

trativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administrativas em vigor,
Art, 3.° O ocupante do cargo ora
redlstrlbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem a té que o orçamento
do Ministério das Minas e Energia
consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesa-s resultantes
do cumprimento do disposto neste ato.
Art . 4.° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e 'I'elégrafos remeterá ao do Ministério das
Minas e Energia, no prazo de 30 <trinta) dias, a contar da da-ta de vígéncía deste Decreto, os assentamentos
funcionais do servidor mencionado no
artigo 1.°.
Art. 5,° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1973;
152," da Independência e 85_° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite. Júnior
Hygino C. Corsettt

EXECUTIVO

DECRETO N° 72 _726 - DE 31 DE
AGOSTO DE

1973

Torna sez- efeito cproxeitamentc de
disponíveis no Quadro Onico de
Pessoal da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e dá outras providências,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item Ill, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67 e respectivo parágrafo único, da
Lei nv 1.711, de 28 de outubro de
1952, decreta:
Art. I" Ficam sem efeito os aproveitamentos, no Quadro único de Pessoal da universidade Federal do Rio
de Janeiro, dos seguintes dispomve.s
constantes do Decreto n» 70.940, de 1
de agosto de 1972, publicado no Dtario Oficial de 8 seguinte:
a) Fernando José sosi, Trabalhador, código GL-402.1, em disponibilidade em igual ca: go do Quadro de
Pessoal do Ministério da Saúde;
b) Talit,a Alves de Carvalho, LalftJratorrsta, código F-1602.8.A, em d.sponibüida de em igual cargo do Qua·
dro de pessoal do Hospital dos Servidores do Estado;
c) Firmino Coutinho Azeredo, 'Prabalhador, código GL-402.1, do Qua1-o
de Pessoal do Departamento Nacíon at
de Obras de Saneamento, do Mínlste, rio do In tenor.
Art. 2° Os órgãos a que pertencem
Os disponíveis de que trata o artigo
anterior providenclarao a imedla.i.a
aposentadoria dos mesmos, visto terem sido considerados incapazes definitivamente para o serviço Público.
Art. 3° Este Decreto entrará em vIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de agosto de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Jarbas G. Passarinho
...~iLlio Barata
Mário Lemas
José Costa Cavalcanti

Aros
DECRETO
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72.727 -

DE 3 DE SETEMBRO DE

1973

Rettjtea o Decreto n9 70 A07, de 14 de abril de 1972, que suprimiu cargos
vagos do Quadro Extinto - Partes In, VII e X, do Ministério dos
Transportes, e da outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos do artigo 15, ~ 29, alínea a,
da Lei nv 3.115, de 16 de março de 1957, e tendo em vista o que consta
do Processo nc 6.746, de 1971, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificado na forma. dos anexos o Decreto no 70.407,
de 14 de abril de 1972, que suprimiu cargos vagos no Quadro Extinto Partes III VII e X, do Ministério dos Transportes, correspondentes à
Rede Mineira de Viação e às Estradas de Ferro Goiás e Bahia e Minas,
em _ virtude _ de incorreções havidas quando da respectiva publicação no
Dtario Oftcial da União.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Mário David Andreazza

Os anexos mencionados no art. 19 foram pubrícados no D. o. de 4
de setembro de 1973.
DECRETO N.9 72. 728 SETEMBRO DE 1973

DE

3

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Departamento
Nacional de Estradas de Roiiaçem,
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n.v 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistribuidos pena o
Quadro de Pessoal ~ Partes Permanente e Suplementar ~ do Departamente Nacional de Estradas de Rodagem os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes. integrantes do
Quadro Extinto - Parte Especínl (Estrada de Ferro Tocantins), do Minis",
térío dos Transportes, mantido o regime jurídico dos servidores:
a) para a Parte Permanente:
5 - Escriturário, código AF-202.8.A
1) Bianor Dantas de Souza
2) Esmeralda cardoso da Silva
3) Manoel Espinosa da Silva
4) Marciano Braga Soares
5) Rosa Viterbo da Silva e Souza

9 ---,. Escrevente-DatilógrC',fo, código
AF-204.7
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Antônio Fernandes
Carlos Alberto de Oliveira
Gilson Ferraz
Humberto Corrêa Daguer
Lourival Levíno VIeira
Lúcio Gemaque Meireles
Norberto Rodrigues Marinho
Pedro Cabral de Lima
Pedro Pinto Lobo

2 - 'Pedreiro, código A~101.8.A
1) João Duarte de Moraes
2) Lúcio Pinto Frazão

2 - Pedreiro, código A-I01.9.B
1) Francisco Assis Nunes
2) Humberto Ferreira Lima
1 - Pedreiro, código A-101.10. C
1) Damião AJvelino da Silva
1 - Pintor, código A-I05.S.A
1) Francisco Saraiva Gomes
1 - Aprendiz, código A-201.1
1) Antônio Basileu Nery da Rocha

1 - Auxiliar de Artífice, código
A-202.5
1) José Maria Marçal
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Artífice. de Manutenção, códi-

2 -

go A-305.6

1) João Sabino da Silva

2) Marcial dos Santos
4 -

Carpinteiro, código .A!-601.8.A
1) Antônio Farlaâ
2) Castor Martins de Almeida
3) João Batista Gonçalves
4) Viriato Gomes da Silva.
1 - Carpinteiro, código A-601.9.B
1) Laurindo Moya de Souza.
Carpinteiro, código A-601.10.C

2 -

1) Afonso Damasceno
2) Luiz Pereira da Cruz Brito
1 - Eletricista Instalador, código
A-S02.S.A

1 - Eletricista Instalador, código
A-S02.9.B

1) Raimundo Pereira de Barros
1 - Mecânico de Motores a Combustão, código A-1305.S.A!
1)

José Ferreira Fonteles
código

1) Benedito Nogueira de Brito
1 - Mecânico Operador, código
A-1301.10.C
1) José Nery Barroso
1 - Ferreiro, código A-1703.8.A
1) Praxedes de Souza Mendonça
1 - Ferreiro, código A-1703.9.B
1) Pedro Moura Barbosa
1 - Ferreiro, código A-1703.10.C
1). Raimundo de Souza Mendonça.
3 - Serralheiro, código A-1705.9.B
1) Francisco Queiroz Uchoa
2) José Silveira
3) Regfnaldo Bento da Si] va
1 - Serralheiro, código A-170S.12.D
1) Onésímo Borges
1 -

2 - Motorista, código CT-401.12.c
1) João Luiz Barbosa
2) Miguel Alexandre do Vate
1 - Servente, código GL-104.5
1) Orlando Pompeu nstumeuo
1 - Auxiliar de Portaria, código
GL-303.7.A
1) Antônio Bezerra
b)

para a Parte Suplementar

2 - Auxiliar de Maquinista, código F-122.8

1) Antônio Vieira de Brito
Francisco da süvctrc Câmara

2)

1 - Mestre de Linha, código ....
F-123.12.A

1) Jorge do Carmo

1 - Mecânico Operador,
A-1301.9.B

EXECUTIVO

Soldador, código A-1706.12.D

Sebastião José da Mata. Pereira
1 - Fundidor, código Al-1707.9.B
1) Herculano Reis Vieira
1 - Telefonista, código CT-214.7.B
.1) Milton Laredo.
1)

1 - Motorista, código CT-401.8.A
1) JOSé Gonçalves de Carvalho

1) Polidoro Gonçalves da Paixão
6 - Feitor de Turma Fixa, código
F-125.7
1) Antônio de Freitas
2) Guilherme Gomes Ferreira
3) José Martins Borges
4) José Rodrigues de Assunção
5) Pedro Pereira
6) Raimundo dos Prazeres Pompeu
(:; - Trabalhador de Linha, código
F-126.3.A
1) Adamor Demétrio
2) João Nazaré Sales Fijgu.f:il'as
3) João Nogueira dos Santos
4) José Nazaré Sales Fílgueiras
5) Leopoldo Dias Girard
6) Waldemar Barbosa de Barros

7 - Trabalhador de Linha, código
F-126.4.B
1) Domingos Nunes Pereira
2) João Batista Dias
3), Leonardo Filgueíras Marques
4) Manoel Lúcio Duarte
5) Mário Alves Ferreira
6) Venâncio Paulo Leão
7) Vicente Demétrio
Art. 2.0 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito admm.stratívc
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas adminístratlvas vigentes.
Art. 3.° O órgão de pessoal do Ministério dos Transportes remetera ao
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, os assentamentos
funcionais dos servidores mencionados no artigo L".

Mos no
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Art. 4.° Os ocupantes dos cargos ora
redístrlbuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas decorrentes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 35.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

DECRETO N." 72.729 - DE 3
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede à Cia. Catorínense de Cimento Porttanâ o direito ele lavrar
argila nos Municipios de Piçarras e
Penha, Estado de Santa ciüarmo .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (I artigo 81, item UI, da Constituição, nos
termo~ do Decreto-lei n." 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cla, Catartnense de Cimento Portland concessão para lavrar argila em terrenos
de propriedade de Gerenaldo Amantino de Souza, no lugar denominado
Rio Furado, Distritos e Municiplos de
PIçarras e Penha, Estado de Santa
Catarina, numa área de três hectares
trinta e quatro ares e sessenta e dois
centlares (3,3462 ha.), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
veruce a quinhentos e seis metros e
trinta e sete centímetros (Sú6,37m), no
rumo verdadeiro de vinte e um graus
trinta e sete minutos sudeste
.
(21.° 37' SE), do canto sudeste (SE)
da ponte de concreto da Rodovia ...
BR-10! sobre o Rio Furado e os lactos a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: doze metros (12m), leste (E);
vinte e sete metros (27m), norte (N);
doze metros (12m), leste (E); vinte
e sete metros (27m), norte (N); doze
metros (12m), leste (E); vinte e sete
metros (27m), norte (N); doze metros
(tzm), leste (E); vinte e sete metros
(27m), norte (N) i doze metros (12m),
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leste (E); vinte e sete metros 127m).
norte (N); doze metros 02:rü, leste
(E): vinte e sete metros (27m), norte
(N); doze metros (12m), leste lE);
vinte e sete metros (27m), norte (N);
doze metros (Iâm) , leste (E); vinte e
sete metros (27m), norte (N); doze
metros (l2m), leste (E); vinte e sete
metros (27m), norte (N); cento e onze
metros (111m), leste (E); .ento e
trinta e cinco metros (135m), sul (S);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
oitenta e um metros (81m), sul (S);
oitenta e cinco metros (85m), oeste
(W); cinqüenta e sete metros (57m),
sul (S); oitenta e quatro metros '"
(34m), oeste (W); trinta metros ...
(3Bm), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as condíçôes
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 19-63
e da Resolução n.c 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão
Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decretc-Jeí número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a COnCes.580 para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 14," As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das, Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-S05.319-69J.

Brasília, 3 de setembro de 1973~
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N." 72.730 -

DE

3

DE SETEMBRO DE

1973

Abre a Presidência da República, em toior do Hosptuü das Forças Armadas,
o créetito suplementar de Cr$ 3.950.000,00, para retorço de dotações con-

signadas no vigente Orçamento.
O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constttulção, e da autorização contida no artigo 6.° da Lei
n.« 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Art. V' Fica aberto à Presidência da República, em favor do Hospital das
Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.950.000,00 (três

milhões, novecentos e cinqüenta mil cruzeiros), para reforço de dotações. orçamentárias consignadas ao anexo 11.00, a saber:
crs 1,00
11.00 -

11.13
1113.1501.2010
3.1.1.1
02
3.2.5.0

-

PRESIDENCIA DA REPúBLICA
Hospital das Forças Armadas
Manutenção de Serviços Hospitalares
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social
TOTAL

·

.
.

3.169.500
780.500

..

3.950.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçameto
ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UN1AO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.'1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
3.950.000
Art. 3.° Este decreto entrará em vigor r.a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1973;
República.

152.° da

Indepenüêncía e 85.'"'

da

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

----f1',......

DECRETO

N°

72.731 -

DE 3 DE SETEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral o crédito suplementar de Cr$ 2.700.000,00, para reforço de dotações orçamentárias
consignadas no vigente Orçomento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 2.700.000,00 (dois milhões
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e setecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2300, a saber:

crs

2300 -

M1N1ST<:RIO
DO
PLANEJAMENTO
COORDENAÇãO GERAL

2301 2301.0104.2001 3.1.3.2 4.1.3.0 4.1.4.0 2302 2302.0104.2065 3.1. 3.2 2302.0108.2006 3.1.3.2 4.1.4.0 2304 2304.0101.2004 -

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
..
Material Permanente
.
Secretaria Geral
Missões Oficiais no Exterior
Outros Serviços de Terceiros
.
Planejamento e Coordenação Setorial
Outros Serviços de Terceiros
.
Material Permanente
.
Diretoria de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Total . . ...•....•..............

0>

1.00

E

••••••

300.000
150.000
300.000

150.000
500.000
150.000

750.000
250.000
150.000
2.700;000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
orçamento ao subanexo 2300, a saber:
Cr$ 1.00
2300 -

MIN1ST<:R10
DO
PLANEJAMENTO
COORDENAÇãO GERAL

2303 - Secretaria
nadas
Atividade

-

Geral -

Entidades

E

Supervisio-

2303.0102.2895

3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
03 - Outros Custeios •. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . 2.700.000
Art. 3° O presente crédito no orçamento próprio da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística acarretará o cancelamento parcial da dotação orçamentária da seguinte programação:
crs
6300 -

M1N1SnR10
DO
PLANEJAMENTO
COORDENAÇãO GERAL

6303 -

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística

Atividade

-

6303.0102.2024.011

1,00

E

2.700.000

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de setembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
JOsé rtaot« Pécora
João paulo dos Reis Vellos,J
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DECRETO N.' 72.1i1"'!
SETEMBRO

DE

DE

4

DE

1973

Declara a caauciaaâe da concessão
outorgada à Rádio Guaíba S. A.,
para estabelecer estação de rtuiiotelevisão, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
a atribuição que lhe confere o artigo
81, Item IH, combinado com o artigo
8.', item XV, letra "a", da Constituição, nos termos do artigo 26, letra "a", combinado com o artigo 16,
§ L', letra "s", ambos do Regulamento aprovado pelo Decreto número
21.111, de l' de março de 1932, e
artigo 4.', § 2.', da Lei n.' 4.117, de
27 de agosto de 1962, e tendo em
vista o que consta do Processo M C
n.' 4.213-73, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada a caducidade da concessão outorgada pelo
Decreto n.' 426. de 28 de dezembro
de 1961, à Rádio Guaíba S.A., para
estabelecer, a título precário, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, uma estação de radíotelevisão.
Art. 2' Este decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1973;
152' da Independência e 85' da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C. Corsetti

DECRETO N.O 72.733 SETEMBRO DE 1973

DE 1 DE

Concede à Júlio Bento da Silva, firma
individual, o direito de lavrar tüa:
mante no Município de Diarrumtina, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constrtuição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineraçãor, alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Júlio Bento da Silva. firma individual, concessão para lavrar diamante .1a5 margens devolutas do Rio Pinheiros, no
lugar denominado Boa Vista ou
Curral, Distrito de São João .la Cha-

pada, Município de Diamantína, Estado de Minas Gerais, numa área de
duzentos e noventa e um hectares sessenta e oito ares e setenta e cinco
centiares (291,6875 ha , r. delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a cento e quinze metros
(l15m), no rumo verdadeiro leste (E),
da confluência do Córrego São João
com ') Rio Pinheiros e os lados 3 partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e trinta e cinco metros (4:l5m),
sul (S); cento e quinze metros (Ll âm) ,
oeste (W); setecentos e dez metros
(710m), sul (S); oitenta e dnco metros (85m), oeste (W); setecentos e
noventa metros (790m), sul (S); cento
e vinte metros (l20m) , oesr.e (W) ;
trezentos e vinte e cinco metros ...
(325m), sul (S); cento e cinqüenta
metros (150m), oeste (W); cento e setenta metros (170m). sul (S); cento e
trinta metros (l30m), oeste (W);
seiscentos e vinte e cinco metros ...
(625m), sul (S); cento e dez metros
ruomi, oeste (W); quatrocentos e
vinte metros (420m J. sul (S I; cento
e vinte metros (l20m) , oeste (W);
seiscentos e trinta metros (630m), sul
(S); cento e trinta e cinco metros ...
ussn». oeste (W); duzentos e setenta e cinco metros (275m), sul (S);
cento e oitenta metros (180m), oeste
(W); quatrocentos metros (400m). sul
(S); cento e sessenta metros r isom).
oeste (W); quinhentos e .essenta metros (560m), sul (S) ,efJt{] e sessenta
metros (l60m), oeste (W); seiscentos
e vinte metros (ô20m), sul (8); cento e quarenta metros (l40m \, oeste
(W); trezentos e setenta metros ".
(370m), sul (S); cento e sessenta metros (l60m), oeste (W); trezentos e
dez metros (310m), sul (S); cento e
noventa metros (190m), oeste (W);
trezentos e setenta metros (370m), sul
(8 \; cento e cinqüenta metros
.
(150m), oeste (W); trezentos metros
(300m) sul (S); cento e noventa metros (l90m), oeste (W); duzentos e
sessenta metros (260m), sul (S); cento e setenta metros (170m), oeste
(W); duzentos e vinte metros
.
(220m). sul (S); cento e setenta metros (170m), oeste (W); duzentos e
setenta metros (270m) sul (8); cento e noventa metros (190m), oeste
\ W); duzentos e setenta metros ....
(27('), suí (S); cento e oitenta metros
(l80m), oest e (W); trezentos e q uarenta metros (340m), sul (8); cento
e setenta A cinco metros (l75m), ceste
(W); quatrocentos e quarenta metros
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(440m), sul (S); cento e sessenta e
cinco metros (l65m) , oeste (W); quatrocentos metros (400m). sul (8) ;
cento e cinqüenta metros (150m), oeste (W); seiscentos metros (600m), sul
(8): duzentos e setenta e cinco metros (275m), oeste (W); seiscentos metros (600m), norte (N); cento e sessenta metros riarum, leste (E); quatrocentos metros (400m), norte (N);
cento e cinqüenta metros (150m), leste (E); quatrocentos e quarenta metros (440m). norte (N); cento e cinqüenta metros usom», leste (E); trezentos e quarenta metros (340m), norte (N); cento e oitenta metros .. " ..
(180m), leste (E); duzentos e setenta
metros (270m), norte (N); duzentos e
dez metros (210m) leste (E); duzentos e setenta metros (270m), norte
(N); cento e cinqüenta metros .....
(150m), leste (E); duzentos e vinte
metros (220m), norte (N); cento e setenta metros (170m). leste (E); duzentos e sessenta metros (260m), norte (N); cento e qua-renta e cinco metros (145m), leste (E); trezentos metros (300m), norte (N); cento e sessenta metros (160m). leste :E); trezentos e setenta metros (370m), norte
(N); cento e noventa metros (190m),
leste (E); trezentos e dez metros ...
(310m), norte (N); cento e Quarenta
metros (140m), leste ,Dl: trezentos e
setenta metros (370m), norte (N);
.
cento e oitenta e cinco metros
(l85m) , leste (E): seiscentos e vinte
metros (620m), norte (N); cento e sessenta metros (l60m), leste (E); quinhentos e sessenta metros (560m),
norte (N); cento e quarenta e cinco
metros (l45m) , leste (E); quatrccentos metros (400m), norte (N); cento e
sessenta metros (160m), leste (E); duzentos e setenta e cinco metros .....
(275m), norte (N) ~ cento ~ cinqüenta
e cinco metros (Jõõmj , leste (E); seiscentos e trinta metros (630m), norte
(N); cento e oitenta metros rianm),
leste (E), quatrocentos e vinte metros
(420m), norte (N); cento e quarenta
metros (140m), leste (E); seiscentos e
vinte e cinco metros (625m), norte
(N); cento e trinta metros fl30m) ,
leste tE). cento e setenta metros ...
(170m), norte (N); cento e dez metros (110m). leste (E); trezentos e
vinte e cinco metros (325m), norte
(N); cento e vinte e cinco metros .,.
(125m), leste (E); setecentos e noventa metros (790m), norte (N); cento e
quarenta e cinco metros (145m,. leste
(E); setecentos e dez metros (710m),
norte (N); cento e quinze metros .,.
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(115m), leste (E); quatrocentos e
trinta e cinco metros (435m), norte
(N); duzentos e cinco metros (205m),
leste (Et . Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes' dos
artigos 44, 47 e suas aIineas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto
parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto número
51.726, de :Jg de fevereiro de 19G3 e da
Resolução n.v 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2" O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

16.076-67).

Brasüía, 4 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.734 - DE
SETEMBRO DE 1973

4 DE

Concede à Mineração Cambuí S.A.
o direito de lavrar argila, no Município de Araucária, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.s 22':1, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
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Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n," 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Cambuí S. A. concessão para lavrar argila em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Rio

Verde, Distrito de Guajuvíra, Muni.oípio de Araucária, Estado do Paraná,
numa área de quatrocentos hectares
(400 hac j , delimitada por um poligano irregular, que tem um vértice
a quatrocentos e sessenta metros (46 1)
nn, no rumo verdadeiro de 30 graus
trinta minutos sudoeste (300 3 0 ' S W . l ,
da confluência do Arroio Castelhano

com o Rio Verde e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil
metros

(2.000m), sul

(8); três

mil

metros (3. DOOm), oeste (W); mil metros (1.000m), norte (N); dois mil
metros (2.000m), leste (E); mil metros (1. OOOm), norte (N); mil metros (l.OOOm), leste (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 14, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n. c 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessâo para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de sala e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C ~ Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em oontrá~
rio. - (DNPM - 822.418-69).
Brasília, 4 de setembro de 1973
152.0 da Independência e 85.0 d~
República.
G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

EMíLIO

DECRETO N." 72.735 ~ DE 4
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede a Luiz Augusto Ribeiro do
Valle. firma individual. o direito de
lavrar argila, no Município de -Siio
Simão, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo B1, item lII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.s 227, de 28
de fevereiro de 1967, (Código de Mí.,
neraçãc) , alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1.967, decreta:
Art. 1.° Fica outorgada a Luíz Augusto Ribeiro do Valle, firma individual, concessão para lavrar argfla em
terren~s de sua propriedade, no lugar
denommado Fazenda Fortaleza Distrito e Município de São Bímão 'Estado de São Paulo, numa área de cento
e quarenta e seis hectares vinte e seis
ares e vinte centdares (146,2620 ha.)
delimitada por um polígono irregular:
que tem um vértice a duzentos e cinco metros e trinta. e oito centímetros
(205,38m), no rumo verdadeiro de setenta graus cinqüenta e nove minutos
sudoeste (70.°59' SW), do canto noroeste (NW) da ponte da Estrada de
Rodagem que liga São Simão-Luiz
Antônio, sobre o Ribeirão Tamanduá
e os lados a partir desse vértice os
seguintes comprimentos e rumos ~e]
dadeíros: quarenta metros (40m), üeste (w).; trinta metros (30m), norte
(N); vmte metros (20m), oeste (W);
cem metros Clüüm) , norte (N); vinte
metros (20m), oeste (W); oitenta metros (BOm), norte (N); vinte metros
(20m), oeste (W); cem metros (lüüm) ,
norte (N); vinte metros (20m), oeste
(W); cem metros t Iüüm) , norte (N);
trinta metros (30m), oeste (W); cento
e oitenta metros (180m), norte (N)'
cinqüenta metros (50m), leste (E);
duzentos e vinte metros (220m), norte
(N); trezentos e vinte e cinco metros
(325m), oeste (W); mil cento e cinqüenta metros (1.150m), sul (S); cem
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metros (lOOm) , leste (E); dois mil e
cinqüenta metros (2. 050m), sul lS);
novecentos metros (900m), leste (E);
sessenta e cinco metros (65m), norte
(N); quarenta metros (40m), oeste
(W); cento e oitenta metros (180m).
norte (N); sessenta metros (ôüm),
oeste (W); cem metros (tõümt, norte
(N) ; noventa metros (âüm) ,
oeste
(W); cento e oitenta e cinco metros
(185m). norte (N); quarenta e dois
metros (42m), oeste (W); duzentos
e vinte metros (220m), norte (N);
cento e cinqüenta metros (150m), oeste (W); trezentos e setenta metros
(370 m), norte (N); sessenta e oito
metros (68m), oeste (W); duzentos e
noventa metros (290m), norte (N);
cento e dez metros (110m), oeste (Vi!);
duzentos e oitenta metros (280m),
norte (N); cento e quinze metros ...
(115m), oeste (W); quatrocentos e setenta e cinco metros (475m), norte
(N); cem metros (lOOm). leste lE);
duzentos e vinte e cinco metros ....
(225m), norte (N). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas e 51 do Código de Mineração.
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado. pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n.v 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão N acíonal de Energia
Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrígucões que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão SUjeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-2. 795-67).

Brasflía, 4 de setembro de 1973;
152,° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.?

72.736 - DE
1973

4 DE

SETEMBRO DE

Concede a Irmãos Tótoli - Mineração e Comércio Ltda. o direito de
lavrar minério de manganês no
Município de Rio Pardo de Mínas;
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República. usando
da atrlbuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstítuíção,
nos termos do Decreto-lei n." 22.7, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-Jeí
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Irmãos
Tótoli
Mineração e Comércio
Ltda. concessão para lavrar minério
de manganês em terrenos de proprredade de Marcolino Sales, no lugar
denominado Fazenda Córrego Jardim, Distrito de Serra Nova, Município de Rio Pa-rdo de Minas, Estado
de Minas Gerais, numa área de quinze hectares (15 na.), delimitada por
um retângulo, que tem um vértice a
noventa e oito metros (98m), no rumo verdadeiro de cínquenta graus
trinta minutos sudoeste (500 3 0 ' S W ) ,
do canto sudoeste (SW) da casa-sede
da Fazenda Córrego do Jardim e os
lados divergentes desse vértice, os seguintes 'comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos metros (300m),
norte (N); quinhentos metros (500m),
oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Oodígo,
não expressamente mencionadas neste Decreto,
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.« 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.

408

ATOS

no PODER

Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributo: devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n." 1.028, de 21 de outubro de 1969.

Art.

3.° Se o concessionário nào

cumprtr qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Minera-

ção.

Art. 5." A concessão de lavra terá
por .título este Decreto, que será

transcrito no Livro C -

Registro dos

Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia.'
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publíeaçâo,
revogadas as disposições em contrário. - (DNPM - 13.027-67).
Brasília, 4 de setembro de 1973,
152.° da Independência e 85 o da
República.
.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N."

72.737 1973

DE 4 DE

SETEMBRO DE

Concede à Oia, Estaníjera do Brasíi

o âireito de lavrar caseitertta colum-:

bita, tantalita e espodum~nio no
MunicípiC? de ltinga, Estado de 'Minas Gerais,

O Presidente da República usando
da <;-tribuição que lhe confere' o artigo
81, Item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n." 227 de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número
318, de 14 de março de 1967, decreta:
A,rt. 1.0 Fica outorgada à Cia. Estanífera ~o ~rasil con.::essãD para la~
vrar caastteríta, columbita tantalita e
espodumênio em terrenos 'de sua propríedade, no lugar denominado Barreiro, Distrito e Municipio de Jtínga,
Estado de Minas Gerais. numa área
de cento e vinte e cinco hectares cinqüenta e dois ares e doze centiares
(125,52~2 ha.), delimitada por um polígono Irregular, que tem um vértice a
quarenta e oito metros (48m), no rumo verdadeiro de quarenta e quatro
graus nordeste (44° NE), da confluên-
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ela do Rio Piauí com o Córrego Barro.
ca da Lagoa D' Auta e os lados a partir- desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e trinta e oito metros (438m)
setenta e um graus trinta e três mi~
nutos nordeste (71°33'NE): trezentos
metros (300m), trinta e quatro graus
vinte e dois minutos noroeste.
(34° 22'NW); quatrocentos e doze metros e cinqüenta centímetros
.
(412,50m), sessenta e um graus trinta
Q38'SW);
e oito minutos sudoeste <61
oitenta e cinco metros (85m), norte
(N); noventa e três metros (93m), leste (E); cinqüenta metros (50m), norte (N); cinqüenta e oito metros ....
(58m), leste (E); duzentos e quarenta
metros (240m), norte (N); cento e dezoito metros (118m), leste (E); trezentos metros (300m), norte (N); noventa e oito metros (98m), leste (E);
duzentos e vinte metros (220m), norte
(N); cento e trinta e oito metros
(l38m) , leste (E); trezentos e quaren.,
ta e cinco metros (345m), norte (N);
quatrocentos e noventa e oito metros
(498m), leste (E); cento e vinte metros
(l20m) , sul (S); cento e oitenta e oito metros (l88m) , leste (E); sessenta
e cinco metros (65m), sul (8); cem
metros (100m). leste (E); noventa e
cinco metros (95m), sul (S); cento e
quarenta e cinco metros (l45m) , leste
(E); duzentos e vinte e três metros
(223m), sul (S): cento e trinta e cinco metros (135m), oeste (W); duzentos e trinta e cinco metros (235m), sul
(S); cento e quarenta metros (l40m).
oeste (W); cento e setenta e cinco
metros (175m), sul (8); noventa e oito metros (98m), oeste (W); duzentos
e sessenta metros (260m), sul (8);
cento e trinta e cinco metros (135m),
oeste (W); cem metros (100m), sul
(S); cento e trinta e três metros ....
(133m) , oeste (W); cento e três metres (103m) sul (8); cento e vinte e
cinco metros (125m), oeste (W); cem
metros (lOOm), sul (8); trinta e cinco
metros (35m), oeste (W); trinta e cinco metros (35m), sul (S); cento e trtnta metros (130m), OBste (W); noventa e cinco metros (95m), sul (8); cento e vinte metros (120m) oeste (W);
noventa e oito metros (98m), sul (8);
cento e quinze metros (115m), oeste
(W); noventa e cinco metros (95m),
sul (8); cent-o e vinte 8 cinco metros
(125m), oeste (W): duzentos e quinze
metros (215m), norte (N); vinte e oi,
to metros (28m), oeste (W); cento e
cinqüenta e quatro metros (154m),
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante- as condições constantes
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do Código de Mineração, além de oudos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
tras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Deereto.
Parágrafo Único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n." 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cor -es públicos as
tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66 do Código de
Mineração.
ATt. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para. fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcação revogadas as disposições em contrário. ~
(DNPM. 810.345.68).

Brasília, 4 de setembro de 1973;
152.° da Independência. e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72. 738 ~ DE 4
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede à Mineração Cambui S.A.
o direito de lavrar dolomito no
Municipio de Campo Largo, Estado
do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.v ~2':', de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decret-o-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
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Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Cambuí S.A. concessão para )avrar dolomito em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Bateias, Distrito de Bateias, Munícípie de Campo Largo, Estado do Paraná, numa área de oitenta e nove
hectares e cinquenta ares (89,50 ha.),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a seiscentos e
vinte metros (620m), no rumo verdadeiro de setenta e quatro graus quinze minutos noroeste (74°15'NW), do
entroncamento das estradas de Castro e de Ouro Fino para Bateias e
os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e cem metros (1. 100m),
sul (8); novecentos e cinquenta metros (950m). oeste (W); seiscentos
metros (600m), norte (N); trezentos
metros (300m), leste (E); quinhentos
metros (500m), norte (N); seiscentos
e clnquenta metros (650m). leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste D(::ereto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.s 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir ,qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. - (DNPM - 822.8~7-69).
Brasília, 4 de setembro de 1973,
152.° da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

85.0

da

MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.739 DE
SETEMBRO DE 1973

4

DE

Concede à Mineração Cambui S.A.
o direito de lavrar argila no Município de Balsa Nova, Estado do
Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição.
DOS termos do Decreto-lei D.O 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de

Mineração), alterado pelo Decreto-lei
D.O

318, de 14 de março de 1967. de-

creta:
Art. 1.° Fica outorgada à Mineração Cambui S.A. concessão para lavrar argila em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazendinha ou Morro Grande, Dístrtto
de Bugre, Município de Balsa Nova,
Estado do Paraná, numa área de
quarenta e cinco hectares (45 ha.),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice na ponte da Estrada Bugre - Mineiros - Balsa Nova sobre
o Rio Tortuoso e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos metros (900m), leste (E);
quinhentos metros (500m), sul (6).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro ce
1963 e da Resolução n." 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica abrigado a recolher aos cofres PÚblicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n,» 1.038. de 21 de outubro de 1969.

Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
no, forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo €'
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícsçãc,
revogadas as disposições em soncrárte. - (DNPM - 822.666-69).
Brasília, 4 de setembro de :973,
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite -Júnior

DECRETO

N."

72.740 - DE
1973

4 DE

SETEMBRO DE

Concede à Mineração Agua Limpa
S, A, o direito de lavrar argila no
Município de Itabirito, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.v 22':', de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
I Art.
1.0 Fica outorgada à Mineração Agua Limpa S.A. concessão para
lavrar argila em terrenos de sua propriedade e da Construtora Alfa S.A.,
no lugar denominado Agua Limpa,
DIstrito e Município de Itabirito, Estado de Minas Gerais, numa área de
quarenta e quatro hectares vinte e
dois ares e oitenta e oito centrares
(44,2288 ha.), delimitada por um retângulo, que tem um vértice a dois
mil e quarenta e três metros
(2. 043m), no rumo verdadeiro de
vinte e cinco graus vinte minutos
sudoeste (25°20'SW), da confluêncfa
do Córrego do Padre Domingos com
o Riacho do Morro Velho e os lados
divergentes desse vértice, os segumtes
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comprimentos e rumos verdadeiros:
setecentos e dezoito metros (7lBm).
sul (S); seiscentos e dezesseis metros
(616m). leste (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e SU3$
alíneas e 51 do Código de Mineração.
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fiça sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução D.O 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n,v 1.038, de 21 de outubro de 196!;l.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo S9 do Código de Minera-

ção.

Art. S.o A concessão de lavra terâ
titulo este Decreto. que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrario. - (DNPM - 630S-6S).
Brasília, 4 de setembro de 1973,
152.<' da Independência e 8S.0 da
República.

por

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.741 SETEMBRO DE 1973

DE

4

DE

Concede à Mineração Serra do Cipó
Ltda. o direito de lavrar minério de
manganês no Municípto de Santana
do Pirapa.ma, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigO 81, item IH, da Constituição. nos
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termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração
Serra do Cipó Ltda. concessão para
lavrar minério de manganês em terrenos de propriedade de Joaquim Rodrigues Cardoso Pinto, no lugar denominado Joaquim Rodrigues. Distrito
de Fechados. Município de Santana de
Pírapama, Estado de Minas Gerais,
numa área de dezoito hectares sessenta e cinco ares e trinta e dois centiares (18,6S32 ha.), delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a mil e cinqüenta metros
.
(l.OSOm), no rumo verdadeiro de cinqüenta e seis graus cinco minutos sudeste (56.00S' SE). do canto sudeste
(SE) da casa sede da Fazenda do
Inhame, de Manso Rocha Pereira e
os lados a partir desse vértice. os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinqüenta metros (SOm).
norte (N); cinqüenta metros (50m).
oeste (W); cento e oitenta metros '"
(180m) > norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); Cinqüenta metros
(SOm), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); cinqüenta metros
(SOm), norte (N); vinte e um metros
e noventa centímetros (21,90m), leste
(E); vinte e seis metros e quarenta
centímetros (26,40m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); cinqüenta metros (50m). sul (3); cinqüenta metros (SOm), leste (E); cinqüenta metros (SOm), (S); cinqüenta
metros (SOm), leste (E); cinqüenta
metros (50m), sul (5); cinqüenta metros (SOm). leste (E); cinqüenta metros (50m) sul (S); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); cem metros
.
(lOOm) , sul (S); vinte metros (20m),
oeste (w); trinta metros (30m). sul
(S); vinte metros (20m), oeste (W);
vinte metros (20m), sul (8); vinte
metros (20m). oeste (W); vinte metros (20m). sul (8); vinte metros
(20m), oeste (W); vinte metros ....
(20m), sul (8); vinte metros (20m),
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8); vinte metros (20m). oeste (W);
vinte metros (20m), sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); vinte metros
(20m), sul (S); vinte metros (20m),
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vinte metros (20m), sul

(8)' vinte metros (20m), oeste (W);
vinte metros (20m), sul (8); vinte me-

tros (20m). oeste (W); vinte metros
(20m), sul (8); cinqüenta metros .. ,

(SOm), oeste (W); cinqüenta metros
(50m), sul (8); cinqüenta metros ...

(SOm), oeste (W); cinqüenta metros
(50m), sul (8); cem metros (Iüüm) ,

oeste (W); cinqüenta metros (SOm),
norte (N); cinqüenta metros (50m),
oeste (W); cinqüenta e três metros e
sessenta centímetros (53,60m). norte
(N); vinte e um metros e noventa centímetros (21,90m), oeste (W). ES,ta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mi-

neração, além de outras constantes do
mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n,» 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia.
.cuclear ,
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula"
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

7.729-60).

Brasília, 4 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.742 - DE 4 DE
SET~BRO DE 1973
Concede à Siderúrgica Barra Mansa
S. A. o direito de lavrar minérios
de ferro e manganês. no Município
de Duro Preto, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.v 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto.Ieí n." 318, de 14.
de março de 1967, decreta:
Art. 1," Fica outorgada à Siderúrgica Barra Mansa 8. A. concessão para
lavrar minério de ferro e manganês
em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Fazenda Vigia, Distrito de Miguel Burníer, Município de
Ouro Preto, Estado de Minas Gerais,
numa área de setenta e nove hectares
quarenta e nove ares e quarenta e cinco centiares (79,4945 ne..). delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértic-e a dois mil cento e quatorze
metros (2.114m), no rumo verdadeiro
de oitenta e nove graus dezesseis minutos nordeste (89"16'NE), da confluência dos Córregos Anu e Bocaína e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos e cinquenba e sete
metros (457m), cmquenta e um graus
cinqüenta e três minutos nordeste
(51"53'NE) : quatrocentos e quatorze
metros e nove centímetros (414,09m),
um grau cinqüenta e quatro minutos
nordeste (1054'NE); setecentos e setenta e seis metros e noventa e sete
centímetros (776,97 m) , este (E); setecentos e dezessete metros e setenta
e nove centímetros (717,79m), sul (S):
noventa e cinco metros e clnqüenta centímetros (95,50m), oeste
(W); setenta e oito metros (78m), sul
(S); 'sessenta e dois metros (62m),
oeste (W); cinqüenta metros (SOm),
sul (S); setenta e três metros (73m),
oeste (W); sessenta metros (60m), sul
(8); setenta e três metros (13m). oeste (W); sessenta metros (60 m), sul
(S); trezentos e dezesseis metros e
quarenta e oito centímetros
.
(316,48m), trinta e um graus quarenta
e nove minutos noroeste
.
(31"49'NW); quinhentos e vinte metros (520m), cmquenta e cinco graus
onze minutos sudoeste (55"1l'8W);
duzentos e treze metros e oitenta e
quatro centímetros (213,84m), trinta
e um graus quarenta e nove minutos
sudeste (31°49'SE); cento e trinta e
três metros e cinqüenta e nove centí-
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metros (133.59m), oeste (W); qui81, item UI, da COnstituição, e de
nhentos e. trinta e três metros
.
acordo com o artigo 6°, combinado
(533m), vinte e cinco graus cinqüenta
coJ? o artigo 59, letra g). do Decretominutos noroeste (25°5D'NW) . Esta
LeI nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
concessão é outorgada mediante as . modificado pela Lei nc 2.786, de 21
condições constantes dos artigos 44, 47
de maio de 1956, decreta:
e suas alíneas e 51 do Código de MiArt. lI? São declarados de utilidade
neração, além de outras constantes do
p§.blica, para efeitos de desapropriamesmo Código, não expressamente
çao, 05 terrenos e benfeitorias, medlnmencionadas neste Decreto ..
Parágrafo Único. Esta concessão fi.. .do aproximadamente 2.315Q12 (Dois
mil trezentos e quinze metros quadraca sujeita às estipulações do Regulados), de propriedade dos Srs. Roberto
mento aprovado pelo Decreto número
Lurati, Geraldo Guedes. Sa..I vador
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n.v 3, de 30 de abril de 1965, Mastellot, Anna Joaquína da Concelção, Neyton Pereira Carvalho, Manoel
-da Comissão Nacional de Energia
José D'Avila, Ivanir Francisco EsteNuclear.
ves, Nilo da Silva e outros, situados
Art. 2.° O concessionário fica obri.na Rua Cézar Zama, ncs 69, 83 e vila
gado a recolher aos cofres públicos os
nc 77, incluindo a faixa de servidão
tributos dev~dos à União, em cumpride passagem, na Serra do Mateus, na
mento do dISPOSto no Decreto-lei núfreguesia do Engenho Novo cidade
mero 1. 038, d.e 21 de outubro de 1969.
do Rio de Janeiro, Estado da GuaArt. 3.° Se'o concessionário não
nabara. O terreno mede 22m (vinte
cumprir qualquer das obrigações que
e dois metros) de frente; : 06.92m
se lhe incumbem, a concessão para la(Cento e seis metros e noventa e dois
.vrar será declarada caduca ou nula, na
centímetros)
pelo lado direito: 1M,18m
forma dos artigos 65 e 66 do Código de
(Cento e quatro metros e dezoito
Mineração.
centímetros) pelo lado esquerdo e 22m
, Art. 4.° As propriedades vizinhas es(vinte e dois metros) pela linha de
tão sujeitas às servidões de solo e subfundos. O terreno acima foi descri.solo para fins de lavra, na forma do
to com a exclusão de uma área de
.artigo 59 do Código de Mineração.
recuo de 0,25 em (vinte e cinco cenArt. 5.° A concessão de lavra terá
tímetros) de profundidade equivalen..
por cítulo este Decreto, que será trans.. .te a 5,5ú m2 (cinco metros e clnquencrtto no Livro C ~ Registro dos DE'_
ta centímetros quadrados) prevista
eretos de Lavra, do
Departamento
pelo F.A. 3140 da Rua Cézar zama.
'Nacional da Produção õctneral, do ML 'conforme certidão da Pref-eitura Mu"'''üs;~:'~ io .ic~· M; las c En .rgta.
ntclpal, averbada em 15-12-1959.
A'i't. 6.° Este Decreto entrará em vlArt. 29 O imóvel a que se refere o
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. artigo anterior destina-se ao wlinistê. (DNPM 5.975-56).
rio da Marinha, para ampliação das
Brasília, 4 de setembro de 1973;
instalações do Centro Médico Naval
152.° da Independência e 85.° da .Marcílio Dias.
República.
.
Art. 39 Fica o Ministério da MaEMíLIO G. MÉDICI
rinha autorizado a promover a desaAntônio Dias Leite Júnior
propriação em apreço, correndo as
respectivas despesas à conta dos recursos distribuídos ao referido MinisDECRETO NI? 72.743 - DE 4 DE
tério.
SETEMBRO DE 1973
Art. 49 O presente decreto entraJ;>eclara de utilidade publica, para
rá em vigor na data de sua publicaefeitos de desapropriação, a área
ção, revogadas as disposições em conque menciona, situada na cidade dD
trário.
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, necessária' ao Ministério da
Brasília, 4 de setembro de 1973;
Marinha, para ampliação das íms1520 da Independência e 859 da
tcaações do Centro
Médico Naval
República.
M areílio Dias.
O Presidente da República, usando

.da atríbuíção que lhe confere o artigo

EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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DECRETO N9 72.744 SETEMBRO DE 1973

DE

5

DE

Autoriza a cessão, sob a forma
de
utilização erasuüa, do terreno que

menciona, situado em Recite,

no

Estado de Pernambuco.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item !II, da COnstituição, e
de acordo com o artigo 19 do Deereto-lei nv 178. de 16 de fevereiro
de 1967,. decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à
Escola Técnica Federal de Pemambuco, do terreno com a área de ....
79.800.00m2 (setenta e nove mil, oitocentos metros quadrados), parte da
unidade patrimonial situada na Avenida Professor Luís Freire, no lugar
denominado Curado do Barro, em, Recife, Estado de Pernambuco, de acordo com os elementos constantes do
processo protocolizado no Ministério
da Fazenda sob o ns 49.861, de 1972.
Art. 2<? O terreno a que se refere
o artigo 1<? se destine. à construção
de prédio para instalação da referida
escola.
Art. 39 A cessionária se obriga a
promover as medidas necessárias ao
recolhimento. ao Fundo Federal Agropecuário, da indenização que vier 6receber da Prefeitura Municipal do
Recife, em decorrência da execução
do projeto viário da cidade, que atíngirá parte da atual sede da Escola.
Art. 4<? E' fixado o prazo de dois
(2) anos, a. partir da data da assinatura do contrato de cessão. para
que se realize a construção meneionada no artigo 29 deste decreto, tornando-se nula a cessão, sem direito a
qualquer indenização, inclusive por
benfeitorias realizadas, se ao terreno,
no todo ou em parte, vier a ser dada
utilização diversa, ou ainda, se OCorrer inadimplemento de cláusula do
contrato que deverá ser lavrado em
livro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 59 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 5 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
Jilli ÍLIO G. MÉDICI
José FláVio PéCora
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 72.745 - DE 5 DE'
SETEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o recolhimento de diferenças de preços sobre estoques de
trigo e dá outras inomaéncun,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,
decreta:
Art. 19 A guperlntendêncía Nacional do Abastecimento íSUNAB) com
o objetivo de cobrar diferenças de
preço sobre os estoques de trigo em
grão e seus derivados, de procedência nacional e estrangeira e de propriedade das indústrias moagelras do,
Pais, procederá 3.0 levantamento desses estoques, distinta e separadamente, na data em que entrar em vigor o
novo preço de venda do trigo em'
grão.
Parágrafo único. As indústrias moageíraa deverão recolher ao Banco doBrasil S.A. a diferença de preço resultante do levantamento de que trata este artdeo, mediante apresentação.
de notificações de déotto distintas,
conforme se trate de cngo em grão
nacional ou estrangeiro, expedidas.
pela Dívísâo de Arrecadação de Diferenças de Preço de 'I'rrgc, 10 De-.
partamento de Trigo da SUNAB,.
criada pela Portaria SU.PER número 1.168, de 12-10-67.
Art. 29 O produto total arrecadado, correspondente à diferença entre.
o preço anterior e o preço atual do
trigo, resultante da aplicação desteDecreto, indicado na noürícaçêo de
débito a que se refere o parágrafo.
único do artigo 1<?, será integralmente recolhido e contabilizado no Banco do Brasil S. A. - Carteira de Comércio Exterior (CACEX), em conta
especial à ordem do Banco Central do
Brasil, para atender exclusivamente
ao fornecimento de verbas solicitadas
pelos titulares dos órgãos citados nos.
parágraros seguintes:
§ 1<? O Ministério da Fazenda autorizará a utilização de verbas, até ..
50% do montante arrecadado, para,
atendimento de programas de pesquisas e experimentação, visando ao incremento da produtividade da lavoura trttícea do Pais, de construção e
reaparelhamento de silos e armazéns,
tanto nas zonas produtoras de trigo
como nos portos e entroncamentos,
ferroviários; e de estimulo financei1'0 ao uso de fertilizantes e suple-.
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mentes minerais nas lavouras da espécie.
§ 29 A Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAR' disporá
dos 50% restantes para fazer face às
despesas do seu Departamento de Trigo bem como ao custeio dos encargos decorrentes da execução deste
Decreto.
Art. 39 Para efeito de cálculo do
recolhimento das diferenças de preÇO, será considerada toda farinha de
trigo em poder da mdústrta moagerra, inclusive a existente nos SeUS depósitos e filiais, na proporção de 78
kg de farinha para 100 de trigo t m
grão.
Parágrafo único. No caso da farinha produzida COm trigo nacional,
cálculo será feito com base no peso
especifico do cereal, consignado no
competente documento de venda às
indústrias moageíras, expedido pelo
Banco do Brasil S.A., através 110 seu
Departamento de Comercialização do
Trigo Nacional - (CTRIN).
Art. 49 A execução, 110 que couber,
das medidas previstas neste Decreto,
bem como das normas estabelecidas
nos Decretos ncs 2,096 - 51.681 -

°

52.780 - 53.913 ~- 54969 - 55.807
- 57.392
60.699
62.268 64.569 - 66.180 - 68.619 e 70.960

respectivamente de 18.1 63 ---c 29 de
janeiro de 1963 - 29. 10.63 - 11 de
maio de 1964 - 11.11.64 - 5.3.65 7.12.65 -

8.5.67 -

15.2.68 -

22 de

maio de 1969 - 5.2 70 - 14..5.71 e
10.8.72, ficará a cargo -la Divisão de
Arrecadação de Diferenças de Preço
de Trigo, do Departamento de Trigo
da. Superintendência Nacional do
Abastecimento.
§ 19 Para os fins previstos neste artigo, as autoridades federais. estaduais e municipais prestarão toda colaboração possível para que sejam
COibidos, com rapidez e eficiência, (·S
abusos e tentativas de fraudar as medidas resultantes deste Decreto.
§ 29 Com a mesma Imalídade, c
Superintendente da SUNAB. se assim entender necessário poderá requisitar a colaboração de quaisquer
órgãos ou servidores da administração descentralizada e das sociedades
de economia mista, inclusive do Banco do Brasil S.A.
Art. 59 Na execução das normas
estabelecidas no presente Decreto, a
Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), através do seu

Departamento de Trigo, além das
sanções previstas nos artigos 11 e ]~
da Lei Delegada nc 4, de 26.9.62,
aplicará a suspensão do fornecímento de trigo às indústrtas moageíraa
que não tiverem recolhido, no devido
tempo, as diferenças de preço a que
estiverem obrigadas por este Decreto
e pelos mencionados no artigo anterior ,
§ 19 A suspensão do fornecimento
de trigo acarretará o cancelamento
diário da parcela correspondente a
11300 (um trezentos avos)
da cota
anual da indústria moageíra ímpücada.
§ 29 A suspensão, com fundamento
nestas dísposíçôes, corresponderá ao
período compreendido entre a data
da comunicação às indústrias moageíras sujeitas ao recolhimento das
diferenças de preço e a data em oue
se verificar o respectivo pagamento.
Art. 69 Sempre que fJr necessário.
a Superintendência Nactonai (la
Abastecimento (SUNAB) promoverá,
nos termos ca legislação vivente, a
desapropriação de estoques de trigo
em grão, seus derivados e subprcdulos.

Parágrafo único. Para os efeitos
deste artigo, são considerados de interesse social os estoques de trigo em
grão, subprodutos e derivados de trigo, em poder das Indústrias moageíras, comerciantes atacadistas índustriais e comerciantes varejistas.
Art. 7.9 O presente Decreto entrara
em vigor na data deBua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Péccre
Moura Cavalcanti

DECRETO N9 72.746 SETEMBRO DE 1973

DE

5

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Município de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com os artigos 1.165 e .,
1.180 do Código Civil, decreta:
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Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação. que, de acordo com as Leis

Munícípars nos 1.938, de 11 de fevereiro de 1971, e 1.982, de
4 de
agosto de 1971, o Município de Belo

Horiwnte, Estado de Minas Gerais.
quer fazer à União Federal, do terrene com 42Ú,00m2 (quatrocentos e
vinte metros quadrados), situado na
Avenida Prudente de Morais, d€Signado lote nc 2-B, do quarteirão no 1,
do Bairro' Cidade Jardim,
naquele

Município, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Mínistéíro da Fazenda sob

Q

nv 242.342, de 1965.

Art. 2.9 O terreno referido no artigo 19 se destina à construção de
anexo do

edífícío-sede do Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais ou

a permuta por outro lote do mesmo

quarteirão, para a mesma fínalídade,
do acordo com o artigo 39 da Lei Municipal no 1. 982, de 4 de agosto de
1971.
Art. 39 Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de 'setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
t!;M"lLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Flávio Pécora

DECRETO NÇl 72.747
DE 5 DE
SETEMBRO DE 1973
Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Quadro de Pessoal do
Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e
dá outrae prbvidências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nc 2.325 de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP) , decreta:
A:rt. 19 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo' de EscreventeDatilógrafo, código AF-2ü4.7, do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, de Luiz
GOnzaga
Lima Cabral, servidor em disponibilidade 'em igual' cargo daqueles mes-

mos Quadro e Autarquia, efetuado
pelo Decreto nv 67.431, de 21 de outubro de 1970, publicado no Diário
Oficial de 23 seguinte.
Art. 29 Fica cancelada, a partir
de 21 de novembro de 1970, a disponibilidade do servidor mencionado no
artigo anterior.
Parágrafo único.
O cancelamento
de que trata este artigo desvíncula o
servidor do Serviço Público, a partir
da data indicada.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 5 de setembro de 1973'
1'52º da Independência e 85Çl" da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

DEC'RE.-TO N.º 72.748 - DE 5.DE
SETEMBRO DE 1973
Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério
Público Federal, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item I'J.I. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
3. Q da Lei n.v 5.639, de 3 de dezembro de 1970, comb-inado com o artigo 99, § 2.Çl, do Decreto-lei n,c 200,
de 25 de dezembro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Ficam redlstribuídos para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público, os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes, mantido o regime jurídico
pessoal dos servidores:
a) 1 (um) cargo de metnciete-nmralador, código A-801.9.B, do QuadrO
de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Aeronáutica, ocupado por Americo Alves Faria, "lotado
em BraGília;
b) 1 (um) cargo de Escríturárío,
código AF.202.10.B, do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente da.
Superintendência Nacional da Marinha Mercante, ocupado por Belcma
Santos Teixeira. lotado em Brasília;
c) 1 (um) cargo
de Auxiliar de
Portaria, código GL-3ü3.7.A, do Quadro de Pessoal - Parte Especial
da extinta Comissão do Vale do SãO
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neraçâo) , alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1.9 Fica outorgada à Mineração Brumal Ltda. concessão para Iavrar minérios de ferro e de manganês em terrenos de propriedade de
Mário Campos Ferreira, nos lugares
denominados Fazenda da Bocaína e
Capoeírlnha, Distrito de Brumal,' Municipio de Santa Bárbara, E-stado de
Minas Gerais, numa área de cento e
noventa e nove hectares um are e dezessete centíares (199,0117ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a oitenta e três
metros (83m), no rumo verdadeiro
de trinta e cinco graus trinta e cinco
minutos noroeste (359 35' NW), da
confluência do Córrego Bocaina com
o Rio Conceição e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rum-os verdadeiros: oitenta.
e cinco metros (85 m) , oeste (W);
cento e trinta. e cinco metros (135
m) , norte (N); quarenta e cinco metros (45 m) oeste (W); setenta me..
tros (70 m) , norte (N); setenta metros (70 m) , oeste (W); setenta metros (70 m) , sul (S); cem metros
(100 m) , oeste (W); setenta metros
(70 m) , sul (S); cem metros (100
m) , oeste (W); duzentos e cinqüenta metros (25{) m) , norte (N); cem
metros (100 mr, oeste (W); vinte e
seis metros (26 m) , sul (.8); cento e
oitenta metros (180 m) , oeste (W);
cinqüenta 'metros (e() m) , sul (S);
trezentos metros (300 m) , oeste (W);
cento e cinco metros (105 m) , sul
(8); setenta e três metros (73m),
oeste (W); cento e trinta
metros
(130 m) , sul (S); cem metros (100
m) , oeste (W); cento e trinta metros (130 m) , sul (8); cem metros
000 m) , oeste (W); cento e trinta
Alfredo Buzaid
metros (130 m) , sul (S); cem meMário David Andreaz.za
tros 000 m) oeste (W); cento e
.1. Aranve Macêdo
trinta metros (130 m) , sul (8); cem
José Costa Cavalcanti
metros (tOO m) , oeste (W); cento e
trinta
metros (130 m) , sul (8); cem
DECREI'O N.O 72.749 - DE 5 DE
metros (100 m) , oeste (W); cento e
SETEMBRO DE 1973
trinta metros (130 m) , sul (8); cem
metros (100 m) , oeste (W); cento e
Concede à Mineração tsrumiü LUla. o
quarenta e Quatro metros (144 m) ,
direito de lavrar minérios de ferro
sul (S); cem metros 000 m) , oeste
e de manganês, no Municipio de
(W); setenta metros (70 m) ,
sul
Santa Bárbara,
Estado de Minas
(S); cinqüenta metros (50 m) , oeste
Gerais.
(W); sessenta metros
(60 m) , sul
(S); cento e oitenta metros (180m),
O Presidente da República, usando
leste (E); cem metros (100 m) , sul
da atribuição que lhe confere
ar(S); duzentos metros (200 m) , leste
tigo 81, item m, da Constituição, nos
(E); cem metros (100 m) , sul (8);
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
duzentos
metros (200 m) , leste (E);
de fevereiro de 1967 (Código de Mi-

Francisco, atual Superintendência do
Vale do São Prancísco, ocupado por
Antônio Silva, lotado no Estado da
Guanabara;
.
d) 1 (um) cargo
de Escriturário,
código AF.202.8.A, do Quach':') de:
Pessoal - Parte Especial - da extinta Comissão do Vale do São Francisco, atual Superintendência do Vale do São Francisco, ocupado por José Souza Reis, lotado no Estado da
Guanabara.
Art. 2.9 O disposto' neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas administrativas
em vigor.
Art. 3.9 Os órgãos de pessoal do
Ministério da Aeronáutica e da Superintendência do Vale do São Francisco remeterão ao da Procuradoria
Geral da República, no prazo de 30
(trinta) dias. contados da data de
publicação deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores respectivos. mencionados no artigo 1.9.
Art. 4.9 Os ocupantes dos cargos
ora redlstríbuídos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens pelos órgãos de origem. até que
Q .. rçamento do Ministério Público Fe~ral consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas deoorrentes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de setembro de 1973;
152.º' da Independência e 85.9 da
República.
E'MÍLIO G. MÉDICI

<
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cem metros (100 m) , sul (8); duzentos metros (200 m) , leste (E); cem
metros (100 fi), sul (8); cento e
vinte e cinco metros (125 m) , leste
(E); cem metros (100 m) , sul (8);
oitenta e cinco metros (85 mr, leste
(E); cem metros (100 m) , sul (8);

setenta e cinco metros (75 m) , leste
(E); oitenta e cinco metros (85 m) ,
sul (8); quarenta e três metros (43
m) , leste (E); cinqüenta metros (50

m) , sul (8); quarenta e três metros
(43 m) , leste (E); cinqüenta metros
(50 m) sul (8); quarenta e três metros (43 mi , leste (E); cinqüenta
J

metros (50 m) , sul (8); quarenta e

três metros (43 m) , leste (E); cinqüenta metros (50 m) , sul (8); cinqüenta e seis metros (56 m) , leste
(E);

cem metros

(N); trinta

UOO

metros (30

m) , norte

m) , leste

cento e oitenta e cinco metros
(185 m) , norte (N); sessenta metros
(60 m) , leste (E); cento e oitenta e
cinco metros (185 m) , norte (N);
sessenta metros (60 m) , leste (E);
cento e oitenta e cinco metros (185
m) , norte (N); sessenta metros (60
m) , leste (E); cento e oitenta e cin00 metros (l85 m) , norte (N); sessenta metros (60 m) , leste (E); cento e oitenta e cinco metros (185 m) ,
norte (N); sessenta metros (60 m) ,
leste (E); cento e oitenta e cinco
metros (185 m) , norte (N); sessenta
metros (60m), leste (E); cento e
oitenta e cinco metros (l85 mi , norte (N); sessenta metros (60 m) , leste (E); cento e oitenta e cinco metros 085 m) , norte (N); sessenta
metros (60 m) , leste (E); duzentos
e vinte e cinco metros (225 m) , norte (N). Esta concessão é outorgada
mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n.c 3, de 30 de
abril de 1965 da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 25' O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.c 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
(E);

na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
Subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COntrário
(DNPM-1.463-63) .
Brasília, 5 de setembro
152.9 dalndependência e
República.

de 1973;
85.9 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio !Dias Leite Junior
DECRETO N.9 72.750 SETEMBRO DE 1973
Concede à
neração
dolomito
Paulista,

DE

5

DE

Argical - Comércio e MiLtâa.; o direito de lavrar
no Municipio de Laranjal
Estado de São Pauto.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constrtuíção,
nos termos do Decreto-lei n.v 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.c 318,_ de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada à Argícal
- Comércio e Mineração Ltda. concessão para lavrar dolomito em terrenos de propriedade de Líneu Krahenbuhl Ferraz, no lugar denormnado Fazenda Santo Olegário, Distrito e
Município de Laranjal Paulista, Estado de São Paulo, numa área de
trezentos e trinta e seis hectares
quarenta e quatro ares e trinta centiares (336,4430 ha.Y, delimitada por
um polígono Irregular, que tem um
vértice a quinhentos e vinte e cinco
metros (525 mj , no rumo verdadeiro
de dez graus noroeste (109 NW), da
confluência do Rio Tietê com o Ribeirão das Pederneiras e os lados a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e noventa e oito metros 098 mj ,
norte (N); cento e noventa e cinco
metros {195 m) , oeste (W); novecentos e trinta metros (930 m) , norte (N); mil trezentos e noventa metros (1.390 m) , oeste <W); mil
e
trezentos metros (1.300 mr, norte
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(N); oitocentos e vinte metros (820"
m) , leste (E); quatrocentos e vint::e
e oito metros (428 m) , sul (8); mil
quatrocentos e noventa metros (1490
m) , leste (E) ; dois mil metros
(2.000 m) , sul (8); setecentos e vmte e cinco metros (725 m) , oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesm-, Código, nao
expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1003 e da Resolução n.c 3, de 30 de
abril de 19650, da COmissão Nacíonat
de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionárfc fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tribu tos devidos à União, em
cumprimento do disposto no Decretolei n51 1.038, de 21 de outubro de
1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprtr qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma. dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo ~
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessâ-, de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Mirnstérío das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrara em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(J)'fP~-811.597-68).
Brasília, 5 de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.751 - DE 5
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede à ITASIL Extração de
Minérios Ltda. o direito de lavrar
quartzito no Município de Delfim
Moreira.. Estado de Minas 3erais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item III, da Constituição, ,lOS, termos do Decreto-lei n.« 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei n.« 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1,? Fica outorgada à ITA8IL
- Extração de Minérios Ltda. concessão para lavrar quartzito em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado Bairro do Ataque, Distrito e
Município de Delfim Moreira, Estado
de Minas Gerais, numa área de cento
e trinta e três hectares sessenta e um
ares e dez centíares (133,6110 ha.),
delimitada por um polígono Irregular.
que tem um vértice a cento e noventa
e seis metros U96m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e quatro graus dois
minutos nordeste (54.o02'NE), da confluência do Córrego do Ataque com o
Córrego Areia Fina e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cinqüenta metros (50m), sul (8); vinte e cinco metros (25m), leste (E); ctnqüenta metros (50m), sul (8); quarenta
metros (40m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), sul (8); trinta e cinco
metros (35m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), sul (8); trinta e cinco
metros (35m), leste (E); cinqüenta
metros (50m), sul (8); quarenta metros (40m): leste (E); cinqüenta metros (50m) , sul (8); trinta e cinco
metros (35m), leste (E); cinqüenta.
metros (50m), sul (8); trinta e- cinco
metros (35m), leste (E); cinqüenta
metros (50 m) , sul (8); trinta metros (30 m) leste
(E); cinqüenta
metros (50 m) , sul (8); trinta e cinco
metros (35m), leste (E); CInqüenta
metros (50 m) , sul (8); quarenta metros (40m), leste (E); cinqüenta metros 50m), sul (8); trinta e cinco metros (35m), leste (E); cinquenta metros (50m)" sul (S); quarenta metros (40m), leste (E); cinquenta metros (50m), sul (8); vinte e cinco metros (25m), leste (E); cinquenta metros (50m), sul (8); quarenta metros
(40m),' leste (E); cínquenta metros
(50m), sul (8); trinta e cinco metros
(35m), leste (E); cínquenta metros
(50m), sul (S); trinta e cinco metros
(35m), leste (E); cínquenta metros
(50m), sul (S); quarenta metros (40
m), leste (E); cinquenta metros (50
m) , sul (S); trinta metros (30m),
leste (E): sessenta metros (60m), sul
(S); clnquenta metros (50m), leste
(E); vinte e sete metros (27m), sul
(8); oitocentos e oitenta metros' ...
(880m), oeste (W); duzentos e trinta metros (230m), norte (N); quatro-
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centos metros (400m), oeste (W);
trezentos e trinta metros (330m), ncrte

(N);

quinhentos metros

(500m),

oeste (W); seiscentos e setenta e sete
metros C677m), norte (N); mil e duzentos metros (1.200m),

leste

(E);

duzentos e cinqüenta metros (250m),
sul

(S); cem metros

(100m), oeste

(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código. de Mineração, além fie outras

constantes do mesmo Código, nâo expressamente mencionadas. neste Dec.reto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução TI.O 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário 'tca obri-

gado .a recolher aos cofres públicos 05
tributos devidos à União, em cumprimento do .dísposto no Decreto-lei número 1. 038" de 21 de outubro de 1969.
DECRETO,

N.9

72.752 -

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula
na forma dos artigos 65 e 66 do C6~
digo de Mineração.
Art. 4 ~ As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5 c A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos- de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-815.072-70J
Brasília, 5 de setembro de 1973;

152.° da Independência
República.

e 85.° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
DE 6 DE SETEMBRO

DE

1973

Altera disposições do Regulamento do CÓd2g0 Naczonal de Tránsito e dâ outras providênctas.
O

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo

81, item III, da Constãtutçâo, decreta:
Art. 1.0 Os artigos 146 e 236 do Regulamento do Código Nacional de
Trânsito, aprovado pelo Decreto n.c 62.127; de 16 de janeiro de 1968, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 146. Os pilotos militares e civis que apresentarem Cartão
de Saúde expedido pelo Ministério da Aeronáutica, ficam dispensados da prestação dos exames previstos nos artigos 144, I e lI, e 158,

I, alínea "a", deste Regulamento".
"Art. 236. Os modelos de documentos de que trata este Regulamento poderão ser alterados pelo Conselho Nacional de Transito,
com aprovação do Ministro da Justiça, quando o emprego de novas
técnicas o justificar" .
Art. 2.° Os Anexos IV, VII, VIII e X do Regulamento do Código Nacional
de Trânsito são substttutdos pelos que acompanham o presente Decreto.
Parágrafo único. A expedição dos documentos de que tratam os Anexos
referidos neste artigo será disciplinada pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Art. 3,° Fica suprimido o Anexo IX do Regulamento do Código Nacional
de Trânsito.
Art. 4.9 E' assegurado o trânsito, durante os cinco anos que se seguirem à
entrada em VIgor deste Decreto, aos veículos cujas dimensões excedam, no
máximo, 10% (dez por cento) às estabelecidas no artigo 81 do Regulamento
do Código Nacional de Trânsito.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1973; 152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

A I.treno Ruzald
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DECRETO No;. 72.753 - DE 6
SETEMBRO DE 1973

DE

Cria, no Mintstério da Aeronáutica, a
Comissão Nacional de Segurança da
A'Viação Civil (CONSAC).

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de-

creta:
Art. 10;. ~ instituída, no Ministério
da Aeronáutica, a Comissão Nacional de Segurança da Aviação Civil
WONSAC) .

Art. 20;. A Comissão Nacional de
Segurança da Aviação Civil
.
(CONSA2C) tem sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.
Art. 39 A Presidência. da Comissão cabe ao Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil (DAC) , do
Ministério da Aeronáutica.
Art. 4<;1 A CONSAC é constituída
dos seguintes Membros Permanentes
e Consultivos:
1.

Membros Permanentes:

Presidente da Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea
Internacional CCERNAI);
b)
Diretor de Eletrônica e Proteção ao Vôo CDEPV);
c) Chefe do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica ..
a)

WIBA) ;
d)
Presidente da Comissão Interministerial para Facilitação do Trensporte Aéreo Internacional;
e)
Coordenador Central Policial do
Departamento de Policia Federal;
f) Presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

(INFRAERO) ;
g)
Presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas;
h)
Presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários;
i)
Presidente do Sindicato Nactcnal das Empresas Aeroviárias.

Membros Consultivos:
Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico e do Espaço (SBDAE);
b)
Diretor do Departamento de
Justiça do Ministério da Justiça;
c)
Diretor do Departamento Nacional de Saúde do Ministério da Saúde;
2.

a)

EXECUTIVO
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d)
Secretário da Receita Federal
do Ministério da Fazenda;
e)
Chefe da Divisão de Transportes e Comuníeações do Ministério das
Relações Exterrorea ;
j) Presidente de Empresas de Administração Aeroportuária; Admintstradores de Aeroportos e Presidentes
de Comissões de Construção de novos
Aeroportos ;
g)
Diretor dos Serviços Postais da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
h)
Presidentes das Empresas Nacíonaíe de Transporte Aéreo Regular;
t)
Presidentes das Empresas de
Serviços de Apoio ou Auxiliares do
Transporte Aéreo.
Parágrafo único. Nos seus Impedímentos, os Membros Permanentes
e OS Consultivos, quando convocados,
rar-se-âo representar, nas reuniões da
CONSAC, por delegados credenciados
e especialmente designados.
Art. 5Q A Presidência da CONSAtC
poderá convidar pessoas de notório conhecimento sobre assuntos em estudo para, na condição de assessores,
partécíparem das reuniões.
Parágrafo 'único. OS Membros Permanenfes e os Consultivos poderão
fazer-se acompanhar de assessores
especializados, nas reuniões da
.

CONSAC.

Art. 69 A Comissão Nacional de
Segurança da A viação Civil terá como
objetivo:
1 - Assessorar os órgãos governamentais com relação à polítdca e a
critérios de segurança, e promover
a coordenação entre os serviços de
controle de passageiros, a administração aeroportuária, o policiamento, as
empresas de transporte aéreo e as de
serviços auxiliares, com relação a normas e medidas destinadas a prevenir
e a enfrentar ameaças e atos criminosos contra a aviação civil e as instalações correlatas sem perder
de
vista um conveniente equilíbrio entre
segurança e facilitação.
2 Opinar sobre os assuntos de
segurança da aviação civil que lhe
forem submetidos pelo Ministro da
Aeronáutica.
3 - Estudar as práticas recomendadas e as normas preconizadas pela
Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) , relativas à segurança da aviação civil internacional,
com vistas à sua aplicação no Brasil.

A'J;oS
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nado Rio da Vargem, Distrito de Tunas, Munícípío .de Bocaíúva do Sul
Estado do Paraná, numa área de qua~
trocentos e cínquenta e três hectares
oitenta e nove ares e setenta e cinco
centrares (453,8975 ha}, delímítada
por um polígono Irregular, que tem um
membros da OACI.
vértdce a trezentos e noventa e cinco
5 - Recomendar a ativação de comissões de segurança aeroportuária, _metros (395m), no rumo verdadeiro
com atribuicões de por em prática _de 9vinte quatro graus sudoeste ....
(24 SW), da confluência do Córrego
as normas
medidas preconizadas
dos Morangos com o Rio da Vargem
pela CúNSAC, e propor as adaptae as lados a partir desse vértice, OS
ções e modificações impostas pelas
condições regionais, bem como forne- seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e
vinte metros
cer as informações relativas a amea(3Z().m), leste (E); cem . metros ....
ças, a incidentes e a atos ilícitos con(100m), sul (S); trezentos e quarenta
tra a avíaçâo civil e a Instalações
e cinco metros (345m), leste (E) ;
correlatas.
trezentos e setenta metros (370m), sul
6 - Assegurar que medidas, servi.. · (S); duzentos e dez metros (21iJm).
ços, instalações e equipamentos de
leste (E); mil guinhentos e quinze
segurança sejam incluídos nos projemetros (1.515m), sul (8); trezentos
tos de novos eea..oportos, ou ampliados · metros (300m), oeste (W);' trezentos
ou completados os dos existentes.
· e oitenta e cinco metros (385m), sul
(S); trezentos e, vinte metros
.
7 - Considerar as recomendações
(320m), oeste (W); quinhentos e oiapresentadas pelas comissões de segutenta e cinco metros (585m), sul (8);
rança aeroportuária.
duzentos e cínquenta metros (250m),
Art. 79 Este Decreto entrará em
oeste (W); duzentos e. cínquenta mevigor na data de sua publicação.
tros (250m). sul (S); mil cento e sessenta metros (l.160m), oeste (W);
Brasília, 6 de setembro de 1973;
mil setecentos e quarenta e cinco me1529 da Independência e 859 da
.tros (1. 745m), norte (N); quinhentos
República.
~
e quarenta e cinco metros (545m) ,
EMÍLIO G
MÉDICI
leste (E); oitocentos e setenta meAlfredo Buzaid
tros (870m). norte (N); seiscentos e
Mário Gibson Barboza
dez metros (610m). leste (E); quiJosé Flávio eécora
· nhentos e noventa metros
(590m) ,
J. Araripe Macêdo
· norte (N). Esta concessão é outorMário Lemos
gada mediante as condições constanHygino C. coreetü
tes dos artigos 44, 47 e SUM alíneas
· e 51 do Código de Mineração, além
de outras constantes do mesmo CódiDECRETO N9 72.754 - DE 6 DE
go, não expressamente mencionadas
SETEMBRO DE 1973
neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
Concede a Paraná Comércio Admifica sujeita às estipulações do Regunistração S. A. o direito de lavrar
lamento aprovado pelo Decreto nv ..
calcário no Município de Bocaiúva
· 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e
do Sul, Estado do Paraná.
da Resolução nc 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Enero Presidente da República, usando ·· gia
Nuclear.
da atribuição que lhe confere o arArt. 2,9 O concessionário fica obritigo 81, item ,liI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
gado a recolher aos cofres públicos
de fevereiro de 1967 (Código de Mios tributos devidos à União, em cumneração), alterado pelo Decreto-lei no
primento do disposto no Decreto-lei
318, de 14 de março de: 1967, decre- · nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
ta:
Art. 3º
Se o concessionário não
Art. 19 Fica outorgada a Paraná · cumprir qualquer das obrigações que
comércio Administração S. A. conse lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nucessão para lavrar calcário em terrenos de propriedade de Manoel Pinto · la. na forma dos artigos 65 e, 66 do
Código de Mineração.
de Farias e outros, no lugar denomí. 4 - Promover o intercâmbio internacional de informações, através dos
organismos oficiais pertinentes, relativos a atos ilícitos contra a aviação
civil, visando à adoção de normas e
procedimentos comuns pelos Estados

e
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Art. 49 As propriedades vízínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5!?

A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que
será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6!? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições m contrário.

(DNl'M -

6.370-&1).

Brasília, 6 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N!? 72.755 - DE 6
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede à Empresa Rada de Mineração Ltda. o direito de lavrar oromita no Município de Alvorada de
Minas, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ill, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Míneração) , alterado pelo Decreto-lei nv
318, de 14 de merço de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Empresa
Rada de Mineração Ltda. concessão
para lavrar cromíta em terrenos de
propriedade de João Ferreira da Silva
no lugar denominado Grota da Limeira, Dístrrto e Municípíc de Alvorada de Minas, Estado de Minas Gerais, numa área de cento e vinte e
quatro hectares e oitenta centíares ..
024,Q:)80 ha) delimítana por um polígono irregular, que tem um vértice
na confluência dos Córregos Monjolo
e Carneiro e os rados a partar desse
vértice, os segumtes comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e sessenta
metros <l60m). norte (N); cem metros ~100m), oeste (W); cento e vinte
metros (l20m) , norte (N); setenta
metros (7Qm) oeste (W); cem metros (lOGm) , norte (N);
cínquenta
metros (50m) , oeste (W); quairocentos e noventa e três metros (493m),
norte (N); cento e cinquenta metros
(15Om) , oeste <W); duzentos e cínquenta metros (250m), norte
(N) ;
(230m) ,
duzentos e trtnta metros

oeste

(W);

quatrocentos e cinquen..

ta metros (4&Om) , norte

(N);

rem

metros (1Oúm) , este (E);
noventa
metros (90m) , norte (N); cem metros (lOOm), este (E); noventa metcos (90m) , norte (N); cento e dez
metros (110m), este (E);
noventa
metros (90-m), norte (N); cem metros
UOOm) , este (E); noventa metros ..
(90m) , norte (N); cem metros
.
(100m), este (E); noventa metros ..
(90m) , norte (N); duzentos e quarenta e cinco metros (245m), este
(E); cento e cínquenta metros
.
U5Om), sul (S); duzentos metros ..
(200m), este (E); quatrocentos metros (4{)O mj , sul (S); cento e trinta.
e cinco metros (135m), este (E); seiscentos metros (600m) , sul (S); duzentos metros (200m), oeste (W); duzentos metros (200m), sul (S); cem
metros (lOOm) , oeste (W); trezentos
metros (30()m), sul (S); cem metros
(lOOm) , oeste (W); trezentos e setenta e três metros (373m), sul (8); noventa metros (9Om), oeste (W). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e
da Resolução nc 3, de 30 de abril de
19-65, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
A,rt. 29 O concessíonárío fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1009.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe' incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5'" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-
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quarenta e três metros e vinte centímetros (43,20m), oeste (W); sete
metros e noventa centímetros
.
(7,9üm), sul (8); quarenta metros ..
(40m) , oeste (W); seis metros e cínquenta centímetros (6,5()m), sul (S)·
trinta. e nove metros e dez centime':
EMÍLIO G. MÉDICI
tros (39,1()m), oeste <W); seis meAntômo Dias Leite Júnior
tros e trinta centímetros (6,3()m), sul
(S); cento e noventa e um metros e
sessenta centímetros (191,60m), oeste
DECRETO N9 72.756 - DE 6 DE
SETEMBRO DE 1973
(W); noventa e dois metros e trinta
centímetros <92,30m), norte (N); deConcede à Mineraçâo Urasuii S. A.
zoito metros e quarenta centímetros
o direito de lavrar minério de man~
08,40m) oeste (W); duzentos e deganês, no Municipio de Jacoroci,
zoito metros e cínquenta centímetros.
Estado da Bahia.
(218,50m) norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condiO Presidente da República, usando
ções constantes dos artigos 44, 47 e
da atribuição que lhe confere o arsuas alíneas e 51 do Código de Mitigo 81, item IH, da Constituição, nos
neração, além de outras constantes.
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
do mesmo Código, não expressamende fevereiro de 1967 <código de Mite mencionadas neste Decreto.
neração), alterado pelo Decreto-lei
Parágrafo único.
Esta concessãon,» 318, de 14 de março de 1967. defica sujeita às estipulações do Reguereta:
lamento aprovad., pelo Decreto ns ..
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963 e
Art. 19' Fica outorgada à Minerada Resolução nv 3, de 30 de abril deção Urandí S. A. concessão para la1965, da Comissão Nacional de Enervrar minério de manganês em terregia Nuclear.
nos de sua propriedade; no lugar denominado 'I'auá, Distrito e MuníctArt. 29 O concesslonárto fica obripio de .Jacaracl, Estado da Bahia, nugado a recolher aos cofres públicos OS
ma área de dezesseis hectares, notributos devidos à União, em cumprtventa e sete ares e cínquenta e cinco
menta do disposto no Decreto-Ieí .nv
centiares 06,9755 he.r , delimitada
1. 038, de 21 de outubro de 1969.
por um polígono irregular, que tem
Art. 39 Se' o concessionário não
um vértice a vinte e sete metros e
cumprir qualquer das obrigações que
dezoito centímetros (27,18m), no ruse lhe incumbem, a concessão para. '
lno verdadeiro de quarenta e um
lavrar será declarada caduca ou nula,
graus trinta e três minutos noroeste
na forma dos artigos 65 e 66 do Có(41933' NW), do canto sudoeste (SW)
digo de Mineração.
da residência do Senhor Ernesto Pereira dos Santos e os lados a partir
Art. 49 As propriedades vizinhas.
desse vértice, os seguintes compriestão sujeitas às servidões de solo e
mentos e rumos verdadeiros: cento e
subsolo para fins de lavra, na forma.
quatorze metros e oitenta centímetros
do artigo 59 do Código de Minera(1l4,SOm), leste (E); cínquente. meção.
tros (5Gm) , norte (N); cento e trinta
A!'t. 5.0 A concessão de lavra terá
e cinco metros e cínquenta centímepor título este Decreto, que será
tros (l35,50m), leste (E); cinquenta
transcrito no Livro C - Registro dos
metros (SOm), norte (N); duzentos e
Decretos de Lavra, do Departamenvinte e um metros e dez centímeto Nacional da Produção Mineral, do
tros (221,10m), leste (E); quarenta
Ministério das Minas e Energia.
e nove metros e cínquenta centímetros (49,50m), sul (8); treze metros
Art. 69 Este Decreto entrará eme dez centímetros (13,10m), leste (E);
vigor na data de sua publicação, retrezentos e um metros (301m), sul
vogadas as disposições em contrário.
(8); clnquenta metros (f;,am), oeste
(DNPM - 808.693-68).
(W); quatorze metros
(Iém) ,
sul
Brasília, 6 de setembro de 1973;
(S); sessenta e dois metros e vinte
1529 da Independência e 859 da
centímetros (62,20m), oeste (W); dezoito metros e dez centímetros
.
República.
OS,10m), sul (S); quarenta metros ..
EMíL"Q G
MÉDICI
(40m) , oeste (W); sete metros e clnAntônio Dias Leite Júnior
quenta centímetros (7,SOm), sul (8);

vcgadas as disposições em contrário.
(DNPM 801.020-69).
Brasília, 6 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
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DECRETO

N."

72.757 -

DE

6

DE

SETEMBRO DE 197~

Concede à Mineração Uraruii S. A. o
direito de lavrar minério de manganês no Município de Liemio de
Almeida, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.e 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração) alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
.
Art. V Fica outorgada à Míneraçâo
Urandi S.A concessão para lavrar
minério de manganês em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Pau de Rego, Distrito de 'I'auape,
Município de Licínto de Almeida. E~
tado da Bahia, numa área de quarenta e um hectares e cinqüenta e seis
ares (41,56 ha..), delimitada por um
poligono irregular, que tem um vértice a duzentos e oito metros e setenta e cinco centímetros (208,75m), no
rumo verdadeiro de oitenta e dois
graus sete minutos sudeste ,
.
(82.°07' SE), da confluência dos Córregos Celso e Pau de Rego e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
duzentos metros (200m), oeste (w);
mil metros (l.OOOm), norte (N); duzentos metros (200m), leste (E); duzentos metros (200m), norte r N}: duzentos e setenta e quatro metros e
quarenta centímetros (274.40m), leste
(E);
quinhentos e setenta e cinco
metros (575m), sul (S); noventa e
dois metros e sessenta centímetros ...
(92,60m), oeste (W); sessenta e seis
metros (66m), sul (S); treze metros
e cinqüenta centímetros n3.50m),
oeste (W); quarenta metros (40m),
sul (S); treze metros e vinte centimetros 03,20mL oeste (W); quarenta
metros (40m), sul (8); treze metros e
sessenta centímetros (1S,60m), oeste
(W); quarenta metros (40m) , sul (S);
treze metros e sessenta centímetros
(13.60m), oeste (W); quarenta metros
(40m), sul (S); treze metros e setenta centímetros (13,70m), oeste (W);
quarenta metros (40m), sul (8); doze
metros e noventa centímetros
(12.90m), oeste (Wl; quarenta metros
(40m), sul (8); doze metros rIãm),
oeste (W); quarenta metros (40m) ,
sul (S); doze metros (12m), oeste
(W); quarenta metros (40m), sul (S);
J
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doze metros (l2m) , oeste (W): quarenta metros (40m), sul (S); doze metros nznn, oeste (W); quarenta m€"tros t40m), sul (S>; onze metros e sessenta centímetros (1l,60m l, oeste
(W) ~ vinte e seis metros e cinqüenta
centímetros (26,50m), sul (S); dezessete metros e sessenta centímetros ...
J7,60mJ, oeste (W); quarenta metros
(40m), sul (8); treze metros p noventa centimetros tI3.90m), oeste (W);
cinqüenta e dois metros e cmqüenta
centímetros (52.50m), sul (5); dez
metros e sessenta centímetros
.
(10.60m), oeste (W); quarenta metros
(40m). sul (S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51 do Código de Mineração, além de
outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regula':'
mente aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de :..963 e da
Resolução n." 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributes devidos à União, em cumprimento do disposto no Decrete-lei número 1. 038, de 21 de outubro ne 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para Iavrar será declarada caduca ,)U nula.
na forma dos artigos 65 e 66 Jo Código de Mineração.
Art. 4'} As propriedades vraínhas
estão sujeitas às servidões .1e selo e
subsolo para fins de lavra, -ia forma'
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art.' 5," A concessão de iavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mínistério das Minas e Energia.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário;
(DNPM -

808.692-68).

Brasília, 6 de setembro de 1973;
152, ° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõnio Dias Leite Junior
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DECRETO N" 72.758 - DE 6
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede a Lázaro Gago, firma individual, o direito de lavrar toíneucs
argiloso, no Município de Campo
Limpo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere ü artigo 81, Item IH, da Constttulçáo, nos
termos du Decreto-lei n." 227. de 28
de fevereiro. de 1967 (Código de Mi-

neraçâoj , alterado

pelo

Decreto-lei

n.v 318, de 14 de março de }967, de-

creta:
Art. 1.' Fica outorgada a Lázaro
Gago,

firma

Individual,

concessão

para lavrar tolhelho argiloso em terrenos de sua propriedade e de Pedro
de Almeida, no lugar denominado
Bairro do Campo Verde, Distrito e
Município de Campo Limpo, Estado de

São Paulo, numa área de seis hectares e setenta e cinco ares (6,75 hav J,
delimitada por Um retângulo, que tem
um vértice a cento e quinze metros e
oitenta centímetros (115,80m), no rumo verdadeiro de onze graus trinta e
cinco minutos sudoeste U!.°35'SW),
do centro da ponte da estrada Campo Limpo - Jarinu sobre a .Jórrego
Atibaia e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros; duzentos e cínqüenta metros (250m), norte íN); duzentos e setenta metros (270m), leste
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
51.726, de 19 de fevereiro .íe 1963 e
da Resolução n " 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2,° O concesstonárío fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União. em .rumprtmenta do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3,0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgacões que
.se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 56 do Código de Mineração.
Art. 4 o As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de .:>010 e

EXECUTiVo

subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão ele lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrttc no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, elo
Mínlstéric das Minas e Energia.
Art. 6.° Esie Decreto entrara em
vigor na data de SUa publicação, r€.vogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

802.495-68),

6 de setembro de 1973;
152.° da' Independência e 85. 0 da
República.
Brasília,

EMíLIO G. MED1CI

Antonio Dias Leite Junior

DECRETO

N°

72.759 1973

DE 6 DE

SETEMBRO DE

Concede à Mmeração Urandi S. A.
o direito de lavrar minério de ma1~
ganês no Município de Licínio de
Almezaa, Estado cc Banza.

O Presidente da República, usando
da 'atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 196'7 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1(,1 Fica outorgada à Mineração Urandi S. A. concessão para lav-ar minério de manganês em terrenos
de sua propriedade, no lugar denominado ve eda da Imbaúba, Distrito e
Munícípío de Líctnío de Almeida, Esta-do da Bahia, numa área de setenta
hectares, noventa e um ares e trinta
e sef, centdarez (70,9136 ha.}, delimitada por um polígono irregular, 'lua
tem um vértice a trezentos e trinta
e três metros e quarenta centímetros
(333,40m), no rumo verdadeiro de setenta e oito graus quatro minutos
quarenta segundos sudeste (78Q04'40"
SE), do quilômetro setecentos e quarenta e nove (km-749) da Estrada de
Ferro Leste Brasileiro e os lados, a
partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadei. os: sessenta e quatro metros e trinta centímetros (64.30m), leste (E): cinquenta e quatro metros e cinquenta centímetros (54,50). norte (N); sessenta
e três metros (63m). leste (E); trinta e sete metros (37m), norte (N);
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cento e noventa e sete metros <197
leste (E); dezessete metros (17
m), norte (N); quarenta e três metros (43m), leste (E); dezesseis metros
e oitenta centímetros (l6,80m), norte (N); cento e cinco metros e quarenta centímetros 105,40m), leste (E) ;
vinte e cince metros e trinta centímetros (25,30m), norte (N); cinquenta e sete metros (5'7m), leste (E):
cinquenta e oito metros e cínquenta
centímetros 58,50m:, norte (N); quarenta e oito metros e sessenta centímetros (48,60m), leste (E); setenta
e seis metros e setenta centímetros
(76,70m), norte (N); sessenta e cinco
metros e cinqüenta centímetros (65,50
m) , leste (E); trinta ? um metros e
vinte centimetros
(31,20m), norte
(N); clnquenta e dois metros e setenta centímetros (52,70m), leste (E);
trinta e nove metros (39m) , norte
(N): sessenta e cinco metros e setenta centímetros (65.70m) leste (E):
quarenta e cinco metros e noventa
centímetros (45,90m), norte (N); duzentos e vinte e quatro metros e cinquenta centímetros (224,50m) leste
(E); oitocentos e
quarenta metros
(840m). sul (8): mil cento e dez metros (L 110m), oeste (W): quarenta
e cinco metros e sessenta centímetros
(15 60m) _ norte (N); cinquenta e um
metros e quarenta centímetros (51.40
m) . oeste (W); trinta e cinco metros
e clnquenta centímetros (35.50m),
norte (N): quarenta metros (40m).
oeste (W): trinta e cinco metros e
cu.quenta. centímetros (35.50m), norte (N): quarenta metros (40m), oesy. (W); cento e ctnouenta e <::pte metros e trinta centímetros (l57,30m),
norte (N): cento e quarenta e um
metros (]41m) , leste (E); noventa
metros (90m) , norte (N): cento e
treze metros e setenta centímetros
(113.70m), leste (E); setenta e Quatro metros e vinte centímetros (74,20
m) . norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos a.rticos 44, 47 e suas alíneas e 51 do C6diQ.'Q de Mineracão,
alpITl de outras constantes do mesmo
Códizo. não expressamente mencionadas neste Decreto.
m) ,

Parágrafo único. Elsta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aorovadopelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965. ela Comissão Nacional
de Energia Nuclear,
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Art. 20 O concessionãri.o fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
nv L038, de 21 de outubro de 19{i9,
Art. 3Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração,
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Al't. 6Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(J)~~-802.267-68).
Brasília, 6 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 850 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.760 - DE 6
SE."I'EMBRO DE 1973

DE

Concede à JEmpresa de Mineração
Joseph Níçri Ltda. o direito de lavrar caulim no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei nv 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mfneração) , alterado pelo Decreto-lei
no 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 19 Fica outorgada à Empresa
de Mineração Joseph Nigri Ltda.
concessão para lavrar caulim em terrenos de propriedade de Jacob Gulger Reímberg, José Gulger Reimberg,
Paulo G u l g e r Relmberg. Agenor
Schunk e outros, no lugar denominado Bairro Embura, Distrito de PareIheh'os, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, numa área de sessenta e três hectares e quarenta e
nove ares (63.49
ha}, delimitada
por um polígono irregular, que tem
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um vértice a quarenta metros (40m).
no rumo verdadeiro de vinte e seis
graus noroeste (26° NW). do marco
quilométrico quarenta e cinco (km45) da Estrada

Iheiro-, -

de

Rodagem Pare-

Engenheiro Marsilac e os

lados a partir desse vértice, Os seguintes comprimentos' e rumos verdadeiros: cento e cínquenta metros ..
(150m), sul (8); cento e cínquenta

metros (150m), oeste (W); cínquen-

ta metros (50m), sul (8); cínquenta

metros (50m), oeste (W); cínquenta
metros (50m). sul (8) ; cem me-

tros (Iüüm) , oeste (W); cento e dez
metros (110m), sul (8); setenta metros (70m). oeste (W); setenta me-

tros (70m) , sul (8); trezentos e cin-

quenta metros (350m) , oeste twr:
quatrocentos e sessenta metros (460
m), norte (N): cento e cínquenta metros (l50m) , leste (E); trezentos e
cínquenta metros (350m), norte (N);
mil e cem metros
(L. 100m) , leste
(EJ); trezentos
metros (300m), sul
(8); duzentos e sessenta metros (260
m) , oeste (W); oitenta metros (30
m) , sul (S); duzentos e setenta metros (270 m) , oeste (W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47
e suas alíneas e 51 do Código de
Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963 e da Resolução n- 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a I ecolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento. do disposto no Decreto-lei
nc l. 033, de 21 de outubro de 1969.
Art. 30 Se o concessionárlo não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo pata fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será

transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este D-ecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-ll.124-67) .

Brasília, 6 de setembro d-e 1973;
1529 da Independência e 85° da
República.
EM!LIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.761 - DE 6 m:
SETEMBRO DE 1973
Concede à MINEBRA
Minérios
Brasiietrcs S.A. - Iâíneraçãa e lnâustrialização o direito rle ·lavrar
barita no Município de Secara, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decrcto-Ieí
n.s 318, de 14 de março de 1961, decreta:
Art.. 1.0 Fica outorgada à MINEBRA
- Minérios Brasileiros S .A. - Mineração e Industrialização concessão
para lavrar barita em terrenos de
propriedade de Ranulfo Fernandes dos
Santos e outros, no lugar denominado
Agrestinho, Distrito de Baraúnas, Município de Beabra, Estado da Bahia,
numa área de quatrocentos e -iovcnta
e nove hectares e vinte ares .... , ...
(499,20 ha.}, delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
a, mil setecentos e setenta e quatro
metros e oitenta e cinco centímetros
(1.774,85m), no rumo verdaderro de
oitenta e seis graus dezoito minutos
sudoeste (86.o18'SW), do marco cravado no canto sudoeste (SW) da ponte do Agrestinho na estrada Baraúnas
- Velame sobre o Rio Cochó e os lados, a partir desse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos verdadeíros: seiscentos metros (600m), oeste
(W); mil e quinhentos metros
.
(1.500m). norte (N); mil setece--toe e
quarenta metros (1. 740m), oeste ~W);
mil e oitocentos metros (1. 300m), sul
(8); novecentos e quarenta metros ; ..
(940m), leste (E); mil e duzentos metros (1.200m), sul (S); mil e quatro-
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centos metros (1.400m), leste (E); mil
e quinhentos metros (1.500m), norte
(N), Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51 do Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero
51.726, de 19 de fevereiro de 1963 e da
Resolução n." 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art 2.° O concessionário fica obrigado recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir q ualquer das obrlgaçôes que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conf.rárío.

a

(DNPM -

804.973-68).

Brasília, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Junior

DECRETO N," 72.762 SETEMBRO DI!:

DE 6 DE

1973

Concede à CALFIBRA S.A. - Mineraçõo. Indústria e Comércio o direito
de lavrar ccücárío no Mumcípio de
Atirtanopotts, Estado do Paraná.

. O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

Bl, item LII, da Constituição, nos ter-

mos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de MIneração), alterado pelo
Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.'" Fica outorgada à CALFIBRA S.A. Mmeração, Indústria e Comércio concessão para lavrar calcário
em terrenos de propriedade dos herdeiros de doão Gonçalves Lanhoso,
Jadir vuares, Cellna Bandeira e herdeiros de Jacinto Stra ube, no lugar
denominado Adrianópolis, Distrito e
Município dt: Adrtanópolis Estado do
Paraná, numa área de duzentos e doze
hectares oitenta e sete ares e sessenta
e dois centiares (212;8762 na.j , õenmitada po- um polígono irregular, que
tem um vértice coincidente com o
pegão esquerdo tia ponte sobre. J Rro
Ribeira, da estrada d::! Ríbeu-a -iue üaa
Os Estados do Paraná e São Paulo e
os lados, a partir desse vértice, os se··
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos e setenta metros
(870m),lest.e (E); mil duzentos e oitenta e dois metros e cinqüenta cennmetros (1.282,50m), sul (8); dois rml
metros (2.000m), oeste (W); seiscentos e cinqüenta metros (650m), norte
(N); quatrocentos metros (400m), leste (E); duzentos e oítente metros
(280m), norte (N); vinte metros
(20m), leste (E); vinte e cinco metros
(25m), sul (S); quinze metros 05m),
leste (E); vinte e cinco metros (25m),
sul (S); cento e cinqüenta metros
(150m), leste (E); vinte e cinco metros (25m), norte (N): vinte e cinco
metros (25m). leste (E); vinte metros
(20m), norte (N); vinte e cinco metros (25m), leste (E); dezessete metros e cinqüenta centímetros (17,50m),
norte {N); vinte e cinco metros (25m),
leste (E); quinze metros (I5m) , norte (N); vinte e cinco metros (25m),
leste (E); vinte metros (20m), norte
(N); vinte e cinco metros (25m), leste
(E); quinze metros (15m), norte (N);
vinte metros (20m), leste (E); quinze
metros (15m). norte (N); vinte metros (20m) leste (E); quinze metros
05m), norte (N); vinte e cinco metros (25m), leste (E); doze metros e
cinqüenta centímetros (12,50m), norte (N); vinte metros (20m), leste (E);
dez metros (10m), norte (N); vinte e
cinco metros (25m), leste (E); dez
metros (IOm). norte (N); vinte metros
(20m), leste (E); doze metros e cinqüenta centímetros (12,50m), norte
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(N); vinte e cinco metros (25m). leste Art. 6." Este Decreto entrará em
CE): doze metros e cinqüenta.centí- vigor na data de sua publicação, revogadae as disposições em contrário.
metros (12,50m). norte (N); vínte e
cinco metros (25m), leste (E); doze
(DNPM - 803.554-68).
metros e cinqüenta centímetros
.
Brasília, 6 de setembro de 1973;
(12,50m). norte (N); vinte e cinco
152.° da Independência e 85.° da
metros (25m). leste (E); quinze metros (15m), norte (N); vinte e cinco República.
EMÍLIO G. MÉDICI
metros (25m), leste (E): quinze metros (Iômj , norte (N); vinte e cinco
Antônio Dias Leite Júnior
metros (25m) leste (E); quinze metros 05m) norte (N); vinte metros
DECRETO N." 72.763 - DE 6 DB
(20m), leste (E); vinte e cinco metros
SETEMBRO DE 1973
(25m), norte (N); vinte e cinco metros (25m), leste (E): vinte e cinco
Concede a Antônio Sérgio Borges metros (25m) norte (N); vinte e cinEngenharia e Mineração o direito
co metros (25m), leste (E); vinte e
cinco metros (25m), norte (N); vinte

e cinco metros (25m), leste (E); trinta e cinco metros (35m), norte (N);
vinte metros (20m), leste (E); trinta
e cinco metros (35m), norte (N); cinqüenta metros (50mL leste (E).

Esta concessão é outorgada median-

te as condícões constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamentc mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726. de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n.v 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia' Nuclear,
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a: recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro de
1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração •

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, no Ministério das Minas e Energia.

de lavrar diatomita, no Municipio
de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 23
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. L° Fica outorgada a Antônio
Sérgio Borges .; Engenharia e Mineração concessão para lavrar díatomita em terrenos de propriedade de
Osnl João Lesst e outros, no lugar denominado Lagoa do Campo Bom, Distrito e Município de Jaguaruna, Estado de Santa Catarina, numa área de
noventa e três hectares e sessenta
ares (93,GO ha.}, delimitada por um
retângulo que tem um vértice na Capela Nossa Senhora Aparecida e 05 lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e trezentos metros
.
(1.300m), leste (E); setecentos e vinte metros (720m), sul (S).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n.» 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Naciona-l de
Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cum-
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primento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.

Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, :revogadae as disposições em contrário.
(DNPM -

8.402-67).

Brasília, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.764 DE
SETEMBRO DE 1973

6

DE

Concede ã Sambra S. A. - Mármores
Brasileiros o direito de lavrar mármore e calcita no Município de Cacnoeiro do ttapemirvm, Estado do
Espírito Santo.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.« 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Sambra
S.A. - Mármores Brasileiros concessão para lavrar. mármore e calcíta em
terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Vargem Grande de Soturno, Distrito de versem Grande de
Soturno, Município de Cachoeira do
Itapemirim, Estado do Espírito Santo, numa área de doze hectares trinta
e cinco. ares e noventa centíarcs ....
02.3590 ha.), delimitada por um polígono Jrregutar que tem um vértice
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a mil seiscentos e noventa 0.690m).
no rumo verdadeiro de setenta e doís
graus vinte e dois minutos sudoeste
(72° 22' 8W), da- confluência do corrego Cachoeirinha com o Ribeirão
Salgado e os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cem metros
.
(100m), norte (N): cinqüenta metros
(SOm), oeste (W); cento e oitenta metros (180m). norte (N); cinqüenta metros (50m): oeste (W); dez metros
(10m), sul (8); cinqüenta metros
(50m), oeste (W); dez metros OOm),
sul (S); cinqüenta metros (50m), oeste (W); dezessete metros e cinqüenta
centímetros 07 ,50m), sul (S); cinqüenta metros (50m), oeste (W); dois
metros e cinqüenta centímetros
.
(2;50m), sul (S);quarenta metros
'(40m), oeste (W); dez metros (10m),
sul (8); cinqüenta- metros (50m), oeste (W); dez metros (10m) , sul (8);
cinqüenta metros (50m), oeste (W);
dez metros (Iüm) , sul (8); quarenta
metros' (40m), oeste (W); dez metros
OOm), sul ~S); vinte metros (20m),
oeste (W); trinta e oito metros (38m),
sul (8); cento e trinta e dois metros
e cinqüenta centímetros (132,50m),
oeste (W); cento e sessenta e dois metros üaamr , sul (8); quinhentos e
oitenta e dois metros e cinqüenta centímetros l582,50m), leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração. além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n." 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado ao recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1.038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtgacões que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 4.'" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
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subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de la-vra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mi-

nistério das Minas e Energia.

Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

8.348-66).

Brasília, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

(1960), e Os lados, a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e quarenta
metros (140m) , norte (N); duzentos
e onze metros (211m), oeste (W); duzentos metros (200m), norte (N); cento e quatorze metros (114m), oeste
(W); cento e sessenta e sete metros
(167m), norte (N); noventa metros
(90m), oeste (W); cento e cinqüenta
metros (150m) , norte (N); cento e
trinta e um metros (131m) oeste (W);
cento e noventa e nove metros
.
(199m), norte (N); trezentos e vinte
e um metros e vinte e um centímetros
(321,21m), oeste (W); seiscentos e
oitenta e quatro metros e cinqüenta
e cinco centímetros (684,55m), sul (8);
oitocentos e quarenta e quatro metros
(344m), sessenta e oíto graus quarenta
e nove minutos sudeste (6'8949 SE).

Antónto tnos Leite Júnior

DECRETO N." 72.765 -

DE

6

DE

SETEMBRO DE 1973

Concede à esc. de Estanho São João
Del Rez o direito de lavrar cassiterita, djalmaíta e umuüo-coíuansruo,
no Município de São Tíaçc, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.« 318, de 14 de merço de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cia. de
Estanho São João Del Rei concessão
para lavrar cassiterita, djalmaita e
tântalo-columbita em terrenos de propriedade ce Objar José de Castro e
José Sebastião de Souza, nos lugares
denominados 'I'anque e Fumal, Distrito e Município de São Tiago, Estado
de Minas Gerads, numa área de quarenta hectares, seis ares e onze centiares (40,0611 ha.), delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice no canto mais a nordeste (NE)
da área do Decreto de Lavra número
quarenta e nove míl, duzentos e trinta
(n.s 49.230) de dezesseis (16) de novembro de mil novecentos e sessenta,

Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesma Código, não expressamente menciona-das neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n,v 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a: recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 033, de 21 de outubro de
1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se -lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de SOlO e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5.n A concessão de la-vra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
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Art. 6,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadae 8..:1 disposições em contrárfo.
(DNPM -

6205-66).

Brasília, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85,° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Aniõma Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72,766 SETEMBRO DE 1973

DE

6

DE

Concede à Mmeraçâo e Moagem São
Jolio Batista Ltda. o direito de la,vrar quartzito no Municipio de Que.luz, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o artigo
·81, item lII, da Constituição, nos ter-

.mos do Decreto-lei número 227. de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.e 318, de 14 de março de 1967, decereta:

Art. 1.0 Fica outorgada à Minera-ção e Moagem São João Batista Ltda.. ,
concessão pa-ra lavrar quartzito em
terrenos de sua propriedade e de Macio Fabri Filho, no lugar denomina-do Fazenda Santa Maria, Distrito e
Município de Queluz, Estado de São
Paulo, numa área de dezessete hectares e cinqüenta ares (17,50 he.}, delimitada por um retângulo que tem
um vértice a setecentos e trinta e em'co metros (735m), no rumo verdadeírc
de setenta e um graus nordeste
.
'(71° NE) oo entroncamento da estra-da Municipal Queluz - Areias com a
estrada da Seíbreíra e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos metros (500m), leste (E); trezentos e cinqüenta metros (350m),
'sul (S),
Esta concessão é outorgada median'te as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas e 51 do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressamente menciona-das neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número' 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963
-e da Resolução n.s 3, de 30 de abril
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de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado e recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número L 038, de 21 de outubro de
1969.

art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66 do
Código de Mineração.
Art. 4,° As proprieda-des vízínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração .
Art. 5.° A concessão de la-vra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registros dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogada-s as disposições em contrário.
(DNPM -

803.197-68).

Brasilia, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72,767 - DE 6
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede a Pedro Saturnino de souza~
tírma individual, o direito de laprcr
ciucuo e colcario, no Municípzo de
Campo FOrmoso, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item IH, da Constituição, ~1OS ter.,
mos do Decreto.lei n'' 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (código de Mineração), alterado pejo Decreto-lei núme.,
ro 318, de 14 de março de 1967, de~
ereta:
Art. I" Pica outorgada a Pedro
Saturrüno de Souza, firma individual,
concessao para lavrar calcita e cal,
cárie em terrenos de propriedade de
Ursulina Ferreira de Araújo, no lugar
denominado Caetttu, Distrito e Muni;
cíplo de Campo Formoso, Estado da
Bahia, numa área de quatrocentos e
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noventa e um hectares (491 ha) , delt-

mltada por um polígono irregular que

tem um vértice no cant-o
nordeste
(NE), da residência de D. Ursulína
Ferreira de Araujo (Sede da Fazenda
Oaet.itu) , e Os rados a partir desse

vértice, os seguintes comprimentos e

rumos verdadeiros:
quinhentos me,
tros (500m), norte (N); quatrocentos
metros (400m), oeste (W); mil e seíscentos metros (!.600m), norte IN);

dois mil e trezentos metros (2.300m),
leste (EJ; dois mil e trezentos metros

(2. 300m), sul (8); mil e quatrocentos
metros (1.400m), oeste (W); duzentos
metros (200m), norte (N); quinhentos
metros (Büüm) , oeste (W). Esta COD-

cessão é outorgada mediante as condí.,
ções constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas e 51, do Código de Mine;
ração, além de outras constantes do
mesmo Código, não
expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo única. Esta concessão
fica sujeita às estipulações 10 Regulamento aprovado pelo Decreto
n'' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n" 3. de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Ener.,
gia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à Unfâo, em cumpri,
mente do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3" Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca OU nula,
na Iorma dos artigos 65 e 66 do Código
de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de ;;010 e
subsolo para fins de lavra, na torma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será trans.
crito no Livro C - Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re.,
vozadas as disposições em contrário.
(DNPM - 802.688-68.)
Brasília, 6 de setembro
de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

EXECU'I'IVO

DECRETO N° 72.763 SETEMBRO DE 1973

DE 6

DE

Concede à pedra Bela de Sacramento,
Limitada o direito de lavrar serpenünito no Município de
Sacre.:
menta, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando.
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n" 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mtnera.,
çâo}, alterado pelo Decreto.lei núme1'0 318,
de 14 de março de 1967,.
decreta:
Art. 1" Fica outorgada
à Pedra
Bera de Sacramento Ltda. concessao,
para lavrar serpentiníto em terrenos
de propriedade de Umbeltno 'I'orquato
de Melo, no lugar denominado Fazen.,
da Boa vista, Distrito e Município de
Sacramento, Estado de Minas Ger ais,
numa área de cento e noventa e dois;
hectares cinqüenta e oito ares e seten;
ta centiares (192.5870 ha}. delimitada
por um polígono irregular que tem;
um vértice a CE"ntD e cinqüenta metros C150m), no rumo verdadeiro de
cinco graus
nordeste (5° NE), da
confluência do Córrego
Pedra Bela
com o Rio Araguari e os lados, a par-.
til' desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos
e setenta metros (370m), oeste (W);·
novecentos e noventa e nove metros.
ruuanu. norte (N}; oitocentos e ctu..
qüenta metros (850m), leste (E); cen.,
to e oitenta e cinco metros (l35m\ ,.
sul (S); quatrocentos metros ('lOO,nJ,
leste (E); duzentos e oitenta e cinco
metros (285m), sul (5); quatrocentos
metros (400m), leste (E); oitocentos
e vinte e três metros (323m), sul (8);.
düzentos e sessenta metros ('l60rn),
oeste (W); cento e sessenta metros.
<l60m) , sul (S); mil e vinte metros
(1.020m), oeste (W); quatrocentos e
cinqüenta e quatro metros (-lS4m),
norte (N). Esta concessão é outorga;
da mediante as condições constantes
dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código não,
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Re-.
gulamento aprovado pelo Decreto,
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11.° 51.726, de 19 de fevereiro de 1963
e da Resolução n- '3, de 30 de abril
'de 1965, da Comissão Nacional de
"Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrt.gado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento _do disposto no Decreto.Ieí
n° 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
-cumprir qualquer das obrigações que
'Se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma das artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4" As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas . as disposições em contrário.
(DNPM -

5.346.67.)

Brasília, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
'República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júni01'

DECRETO N° 72.769 SETEMffiRO DE

DE

6

DE

1973

Concede à Mineração Indústria e COM
mércio Barni Ltda., o direito de la..
vrar calcário, no Município de Vidal
Ramos, Estado de Santa Cataríná,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, nos termos do Decreto.Ieí n- 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n" 318,
de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração Indústria e comércio Barni Ltda.,
concessão para lavrar calcário em
terrenos de propriedade de Pacifico
Dellabenetta, Manoel Perassa, Güberto Comandolli e José Valiatti, no
lugar denominado Vargem Grande,
Distrito e Municipio de Vidal Ramos,
Estado de Santa Catarina, numa área
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de cento e quinze hectares e vinte
ares (115,20 haj , delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice
no canto nordeste (NE), da ponte sOM
bre o Ribeirão do Ouro, na Estrada
Estadual Vidal Ramos - Brusque, e
Os lados, a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quatrocentos metros
.
(400m), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (S); trezentos metros
(300m), oeste (W); duzentos e sessen ..
ta e quatro metros e dez centímetros
(264,10m), sul (S); duzentos e quaren..
ta e oito metros e cinqüenta centímeta-os (248,SOm), oeste (W); quarenta
metros (40m), norte (N);
sessenta
metros (60m), oeste (W); trezentos
metros (300m), norte (N); trezentos
metros (300m), leste (E); setecentos
e vinte e quatro metros e cinqüenta
centímetros (724,50m), norte (N) ;
setecentos e oito metros e cinqüenta
centímetros (70S,50m), leste
lE);
trezentos metros (300m), norte (N);
trezentos metros (300m), leste (E);
duzentos metros (200m), norte (N);
quinhentos metros (500m), leste \E);
seiscentos e cinqüenta e cinco metros
(655m), sul (S); trezentos metros ....
(300m), oeste (W); duzentos metros
(200m), sul (S); quinhentos metros
(500m), oeste (W); duzentos e quarenta e cinco metros e quarenta
centímetros l24S,40m). sul (S). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes dOS artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do ReM
gulamento aprovado pelo Decreto
n' 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril
de 1965, da
Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n- 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
lhe incumbem, a concessão para lavrar
será declarada caduca ou nula, na
forma dos artigos 65 e 66, do Código
de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59 do Código de Mineração.
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Art. 5" A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento

Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contràrto.
(DNPM -

4.067_67.)

Brasüia, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85. da
República.
.
0

EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

72.770 -

DE

6

DE

SETEMBRO DE 1973

Declaro d.e

1.ft~lidade

públlca, .iaro fins

de ímetituiçãc de servidão ou desa-

propriação total ou parcial em favor
da Petróleo Brasileiro S. A. ~ ....
PETROBRAS,

imóveis, conetituuioe

de terras e benfeitorias, situados nos
Municípios de São Francisco do Sul'
e Garuva. no Estado de Santa Catarina, e Municípios de Guaratuba,
Tijucas do Sul, São José dos Pinhais,
Mandirituba, Curitiba e Araucária,
no Esta.do do Paraná.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 81, item lU, da Constituição, tendo em vista o art. 24 da Lei número
2,004, de 3 de outubro de 1953, de conformidade com o que dispõe o Decretolei n,v 3,365, de 21 de junho de 1941
com as alterações constantes da Lei
n.v 2.786, de 21 de maio de 1956, e
atendendo à necessidade de a Petróleo
Brasileiro S. A.
PETROBRAS
construir o Oleoduto ligando o Terminal Maritdmo de São Francisco do Sul,
no Estado de Santa Catarina, à Refinaria localizada em Araucária, no Estado do Paraná, decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados de utlltdada pública, para fins de instituição
de Servidão de Passagem ou desapropriação total ou parcial, em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. - . _.... '.
PETROBRAS, os imóveis, constituídos
de terras e benfeitorias, de propriedade de quem de direito, compreendidos
nas áreas e faixas destinadas à construção da linha-tronco Estação Intermediária, Sistema de Proteção Catódica, Sistema de Telecomunicação,
Sistema de Combate a Incêndio, Sistema de Captação e Abastecimento de

água, estradas de acesso e obras complementares e necessárias ao Oleoduto
Santa Catarina-Paraná, abaixo descritas: uma faixa de 20 (vinte) metros de largura e, aproximadamente
120 (cento e vinte) quilômetros de ex~
tensão, através dos Municípios de São.
Francisco do Sul e Garuva, Estado de
Santa Catarina, e Municípios de Guaratuba, 'I'ijucas do SUl, São José dos
pinhais, Mandírttuba.
Curitiba e
Araucária, no Estado do Paraná, conforme diretriz assinalada na planta
PETROBRAS - OSPAR 506-200-03-05;
uma faixa de 20 (vinte> metros delargura e, aproximadamente, 1.000
(mil) metros de extensão, situada no.
lugar denominado Jardim Lago Azul
- Enseada, Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina,
que se inicia no limite leste do Terminal Marítimo de São Francisco do Sul.
entre os marcos número 5 (cinco) e
número 8 (oito) e que, formando um
ângulo de 90° (noventa graus) com o
referido . limite, se estende na direção
oeste-leste até a margem esquerda do
Rio Acaraí. conforme planta .... , .
PETROBRAS-OSPAR HC número
.
506-100-10-01; uma faixa de 12 (doze) metros de largura por 146 (cento
e quarenta e seis) metros de comprtmento, situada no lugar denominado
Enseada, Município de São Francisco
do Sul, Estado de Santa Catarina, caracterizada no Detalhe "C" da planta
PETB,OBRAS-OSPAR HC número .. ,
506-100-10-01; uma área de, mais ou
menos, 6,888 m2 (seis mil oitocentos e
oitenta e oito metros quadrados>, de
forma retangular. situada à margem
esqu-erda do Ribeirão Grande, Município de São Francisco do Sul, Estado
de Santa Catarina, caracterizada pelos
marcos "I", "11", "111" e "IV", asaína.lados na planta _PETROBRAB OSPAR - OBRA 506-200-10.01; uma
rarxa de 20 (vinte) metros de largura
e aproximadamente, 12.555 (doze mil
quinhentos e cínquenta e cinco) metros de extensão, situada entre a margem esquerda do Ribeirão Grande e o
Terminal Marítimo de São Francisco
do Sul, Estado de Santa Catarina, conforme diretriz assinalada na planta PETRüBRAS-OSPAR
OBRA
506-200-10-01; uma área de 4,811,03m2
(quatro mil oitocentos e onze metros
quadrados e três decímetros quadrados), de forma irregular, sttuada no
Município de 'I'ljucas do Sul. Estado
do Paraná, caracterizada pelas marcos
"a", "b", "c" e "d". assinalados na
planta PETROBRAS OSPAR-'-

Aros
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OBRA 506..100-96-04; urna área de,
mais ou menos, 64.034,50 m2 (sessenta e quatro mil trinta e quatro metros
quadrados e cínquenta decímetros
quadrados), de forma irregular, situada no Município de Guaratuba, Estado do Paraná, caracterizada pelos
marcos "Sl", "A", "B", "C", "D",
"E" "F" e "S2" assinalados na plan-

ta PETROBRAS -

OSPAR ••••••••

506-500-10-04; uma área de, mais ou
menos, 1.600 m2 (mil e seiscentos metros quadrados), localizada no Município de Guaratuba Estado do Paraná, caracterizada pelos maTCOS "A",
"B" "O" e "D" assinalados no detalhe' I da planta PETROBRAS
OSPAR - OBRA 506-600-03-02; uma
faixa de 30 (trinta) metros de largura e, aproximadamente, 5.327 (cinco
mil trezentos e vinte e sete) metros
de extensão, localizada no Município
de Guaratuba Estado do Paraná. conforme diretriz assinalada na planta
PETROBRAS -

OSPAR -

OBRA ..

SLl6-S00.03-02, entre o marco "a", no
limite da faixa de dominio da BR-468,
e o marco "h", no limite da área destinada à Estação Repetidora do Sistema de Telecomunicação; uma faixa
de 10 (dez) metros de largura e aproximadamente 2.533 (dois mil quinhentos e trinta e três) metros de extensão, localizada no Município de Guaratuba; Estado do Paraná, 'conforme
diretriz assinalada na planta
.
PETROBRAS -

OSPAR -

OBRA ••

506-600-03-02, entre o marco "C", no
limite da área destinada à Estação Repetidora do Sistema de Telecomunicação, e o marco "d", na faixa destinada à linha-tronco do Oleoduto; uma
faixa de 5 (cinco) metros de largura e,
aproximadamente, 500 (quinhentos)
metros de extensão, localizada no Município de Guaratuba, Estado do Paraná conforme diretriz assinalada na
planta PETROBRAS -

OSPAR -

..

OBRA 506.600-0302, entre o ponto "e"
situado no leito do Rio Campina Chata, na altitude de 497,43 m (quatrocentos e noventa e sete metros e quarenta e três centímetros), local destlnado a uma captação de água, e o ponto "f" situado no limite da área destinada à Estação Intermediária.
Art. 2." A Petróleo Brasileiro S.V
- PETROBRAS fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios. amigável. ou judicialmente, a
pres~nte desapropriação.
Art. 3." A expropriante, no exercício
das prerrogativas que lhe são assegu. radas por este decreto, poderá alegar,
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para efeito de imissão provisória de
posse, a urgência a que se refere o artigo 15 do Decreto-lei n." 3.365, de 21
de junho de 1941, alterado pela Lei n,»
2.786. de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.771 - ,DE 6
SETEMBRO DE 1973 '

DE

\

Aprova Regulamento da Lei número
3.807, de 26 de agosto de 1960, com
as alterações introduzidas pela Lei
n.O 5.890, de 8 de junho de 1973.

O Presidente da República. no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 32 da Lei
n." 5.890, de 8 de junho de 1973, decreta:
Art. 1.° E' aprovado, em nova redação o anexo Regulamento do Regime
de 'Previdência Social instituído pela
Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 1960,
com as modificações da legislação
subsequente, e assinado pelo Ministro
do Trabalho e Previdência Social.
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposíeões em contrãno,
especialmente o Decreto n." 60.501, de
14 de março de 1967 e os Decretos números 54.208. 'de 26 de agosto de 1964;
60.889, de 22 de junho de 1967; 60.998,
de 13 de julho de 1967; 62.192, de 30 de
janeiro. de 1968; 62.789, de 30 de maio
de 1968; 63.230, de 10 de setembro de
1968;, 63.600, de 13 de novembro de
1968;" 64.186 de 11 de março de 1969;
65.689, de 12 de novembro de 1969;
68.358, de 16 de março de 1971;
6.8.451, de 31 de março de 1971: 68.877,
de 6 de julho de 1971; 70.766, de 27 de
junho de 1972; 71.623, de 29 de dezembro de 1972; e 71. 992, de 26 de março
de 1973.
Brasília, 6 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
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REGULAMENTO 0'0 REGIME
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Instituído pela Lei n 9 3.807.
de 1960
TíTULO 1

o

Regime da Previdência Social

e seu Ambito
CAPíTULO I

Generalidades
Art. 1.0 O regime de previdência

'Social de que trata este Regulamento,
a cargo da União e executado pelo
Instituto
Nacional de Previdência
Social, é organizado,
basieamen te,
de acordo com a Lei n. o 3.807, de
26 de agosto de J 960, Decretos-leis
números 66 e 72, ambos de 21 de no-

vembro de 1966 e Lei n,s 5.890, de 8
de junho de 1973.

Art. 2.° O regime de previdência
social de que trata este Regulamento
tem por finalidade assegurar
aos
seus beneficiários os meios índlspensáveís de manutenção, por motivo
de idade avançada, incapacidade,
tempo de serviço, prisão ou morte,
bem como outras prestações
nele
previstas.
CAPíTULO II

Beneficiárias
Art. 3.° São beneficiários todos
aqueles abrangidos pelo regime de
previdência social de que trata este
Regulamento, os quais se classífícam
em segurados e dependentes, na con.formídade deste Capitulo.
SEÇÃO I

Seçumacs
.1lrt.. 4.° São filiados obrígatoríamente, ressalvado o disposto no artigo 7.0 :
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II - OS brasileiros e estrangeiros
domiciliados e contratados no Brasil
para trabalharem como empregados
nas sucursais ou agências de empresas nacionais no. exterior;

EXECUTIVO

nI - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes,
sócios solidários, sócios quotistas que
recebem pro labore, sócios de indústria de empresa de qualquer natureza;
IV - os trabalhadores autônomos.
Art. 5.0 Para os efeitos deste Re,
gulamento, considera-se:
I empregado ~ a pessoa física
como tal definida r..a legislação do
trabalho;
n - empregado doméstico - aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa
à pessoa ou à família, no âmbito
residencial destas;
III - trabalhador autônomo:
a) o que exerce habitualmente e
por conta própria atividade profissional remunerada;
b) o profissional que presta serviços, sem relação de emprego, a di.
versas empresas, agrupado ou não em
sindicato, inclusive o estivador, conferente e assemelhados;
c) o que presta, sem vínculo empregatício, serviço de caráter even,
tual a uma ou mais empresas;
d) o que presta serviço remunerado
mediante recibo, em caráter eventual, seja qual for a, duração da ta.rera.

Parágrafo único. São equiparados

ao trabalhador autônomo os empre-

gados das 'representações estrangeiras e os dos organismos oficiais estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos a regime próprio
de previdência social.
Art. 6.° A filiação ao regime de
que trata este Regulamento é única
e pessoal,
ainda que o segurado
exerça mais de Um emprego OU atividade remunerada.
Art. 7.0 São excluídos do regime
de que trata este Regulamento:
I - os servidores civis e militares
da União, Estados, Territórios, Municípios e autarquias que, nessa qualidade, estiverem sujeitos a regime
próprio de previdência social;
II - os trabalhadores rurais, assim
definidos na forma da
legislação
própria;
In - os mínlstros de confissão
religiosa e os membros de congregação religiosa, os quais poderão, entretanto, requerer
filiação faculta-

tíva,
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Parágrafo único. As pessoas de que
trata este artigo que exercerem outro
emprego ou atividade Incluída no regime deste Regulamento sâo segu,
rados obrigatórios no que concerne ao
referido emprego ou atividade.
Art. 8." A filiação ao regime obriga I
o pagamento das contribuições previstas neste Regulamento
durante
todo o prazo de exercício do emprego
ou da atividade.
§ 1.0 Aquele que exercer mais de
um emprego ou atividade, contribuirá obrigatoriamente para o INPS
em relação a todos os empregos ou
atívídades, nos termos deste regulamento.
§ 2° O pagamento de contribuições
por quem não preencha as qualificações para filiar.se nos termos do
art. 4.° não gerará direito a quaisquer prestações previstas neste Regulamento.
Art. 9.° Manterá a qualidade de
segurado, independentemente de contribuição:
I - sem limite de prazo, o que
estiver em gozo de benefício não sujeito a contribuição;
II - até 12 (doze) meses após a
cessação das
contribuições, o que
deixar de exercer atividade abrangida pelo regime de que trata este
Regulamento, ou que estiver suspenso
OU licenciado sem remuneração;
IH - até 12 (doze) meses após
haver cessado a segregação, o acometido de doença que importe em
segregação compulsória;
IV - até 12 (doze) meses após o
livramento, o detido ou recluso;
V - até 3 (tres) meses após o
término do serviço, o que for íncorporado às Forças Armadas, a fim de
prestar serviço obrigatório.
§ 1.0 O prazo previsto no item II
será dilatado para 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já houver
pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais, sem interrupção que haja acarretado a perda da
qualidade de segurado.
§ 2.°. Para o segurado desempre,
gado, desde que comprovada
essa
condição pelo registro no órgão próprio do Departamento Nacional de
Mão-de-Obra, os prazos previstos no
item II e no parágrafo anterior serão acrescidos de 12 (doze) meses.
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§ 3.° Durante os prazos estabele..
cídos neste artigo o segurado conservará todos os direitos já adquiridos perante a previdência social.
Art. 10. será facultado ao segurado manter essa qualidade, mediante comunicação de seu propósito
ao INPS, apresentada até o último
dia do mês seguinte ao da expiração
dos prazos referidos no artigo ante..
ríor e seus parágrafos, e acompanhada de prova de achar-se
em
qualquer das situações nele previstas.
§ 1.0 Após a comunicação 'ao INPS
o segurado deverá iniciar o pagamento das contribuições, em dobro;
nos termos do Titulo III, sob pena>,
de ficar sem efeito a comunícação ,
§ 2.° O segurado que se valer da faculdade prevista neste artigo não poderá interromper o pagamento das
contribuições por mais de 12 (doze)
meses consecutivos.
§ 3.° Durante o prazo fixado no parágrafo anterior não poderá ser reiniciado o pagamento das contribuições
nem concedida q nalq uer prestaçao sem
a mtegralízaçãc das contribuições em
atraso.
Art. 11. Perderá a qualidade de segurado:
I - após o segundo mês seguinte ao
da expiração dos prazos do art. 9° a
seus parágrafos o que não houver usado da faculdade prevista no acügo anterior;
II ~ após o decurso do 13.° (décimoterceiro) mês o que, tendo usado da
faculdade prevista no artigo anterior
interromper novamente o pagamento
das contribuições.
Art. 12. A perda da, qualidade de
segurado importa na caducidade dos
direitos inerentes a essa qualidade,
ressalvado o disposto no parágrafo
único do artigo 419.
SEÇÃO

rr

Dependentes

Art. 13. São dependentes do segurado, para os efeitos deste Regulamento:
I - a esposa, o marido inválido, a
companheira mantida há mais de 5
(cinco) anos, os filhos de qualquer
condição menores de 18 (dezoito) anos
ou inválidos, e as filhas solteiras de
qualquer condição menores OP 21 (vinte e um) anos ou inválidas;
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II - a pessoa designada que, se do
sexo masculino, só poderá ser menor
de 18 (dezoito) anos ou maior de 60
(sessenta) anos ou inválida;
III -- o pai inválido e a mãe;
IV -- os irmãos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou

inválidos, e as irmãs solteiras de qualquer condição. menores de 21 (vinte e
um) anos ou inválidas.
§ 1.0 Equiparam-se aos filhos, nas
condições do item I, e mediante declaração escrita do segurado:
I -- o enteado;
II -- o menor que, por determinação judicial, se ache sob sua guaeda.:

lI! -- o menor que se ache sob sua
tutela e não possua bens suficientes
para o próprio sustento e educação.
§ 2,° Será considerada companheira,
nos termos do item I deste artigo,
aquela que, designada pelo segurado,
esteja, na época do evento, sob sua de-

pendência econômica, mesmo não exclusiva, por prazo superior a 5 (cinco)
anos, devidamente comprovados.
Art. 14. A designação é ato da vontade do segurado e não pode ser suprida.

Art. 15. São provas de vida em co..
mum, para efeito do disposto no § 2.°
-do art. 13, o mesmo domicílio, as con-

tas bancárias conjuntas, as procura-ções ou fianças reciprocamente outorgadas, os encargos domésticos evidentes, 06 registros constantes de associações de qualquer natureza, onde ífgure a companheira como dependente, ou
quaisquer outras que possam formar
elemento de convicção.
§ 1° A existência de filhos havidos
em comum entre o segurado e a companheira suprirá todas as condições
de prazo e de designação previstas no
parágrafo 2.° do art. 13.
§ 2.° Equipara-se à companheira, para os efeitos do disposto neste aetígo
-e no art. 20, a pessoa com quem o segurado se tenha casado segundo rito
'religioso, presumindo-se feita a designação prevista no § 2° do art. l~.
Art. 16. A designação do dependente de que trata o item n do art. 13 independerá de formalidade especial,
valendo para esse efeito a -declaraçâo
do segurado, perante o INPS, e anotada na sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou na carteira de
trabalhador autônomo.
Art. 17. A dependência econômica
da esposa, ou do marido inválido, e dos

filhos, bem como dos referidos no §
1.0 do art. 13 é presumida, e a dos demais deverá ser comprovada.
Art. 18. A existência de dependentes de qualquer das classes enumeradas nos itens do aet. 13 exclui do direito às prestações os dependentes
enumerados nc~s itens subseqüentes,
ressalvado o disposto nos arts. 19 e
21.

Art. 19. Mediante declaração escrita do segurado, o pai inválido e a mãe
poderão concorrer com a esposa, a
companheira ou o marido inválido, ou
com a pessoa destgnada, salvo se existirem filhos com direito às prestações.
Art. 20. A companheira concorrerá.:
com os filhos menores do segurado, havidos em comum ou não, salvo se houver daquele expressa manifestação em contrário;
II - com os filhos menores do segurado e a esposa deste, se esta se
achar dele separada, percebendo pensão alimentícia. com ou sem desquite.
Art. 21. Inexistindo esposa, marido
inválido ou companhiera com direito
às prestações, a pessoa designada poderá, mediante declaração escrita do
segurado, concorrer com os filhos deste.
I -

Art. 22. A qualidade de dependen-

te está estreitamente vinculada à ma-

nutenção .da qualidade de segurado
daquele de quem o beneficiáeio depender economicamente e da conservação dos requisitos previstos nesta
Seção.
Art. 23. A perda da qualidade de
dependente ocorrerá:
I - automaticamente, pela perda
da qualidade de segurado daquele de
quem depender;
n - para os cônjuges, pelo desquite, quando não haja sido assegurada
a percepção de alimentos, ou pela
anulação do casamento;
In - para a esposa que voluntariamente tiver abandonado o lar há mais
de 5 (cinco) anos, ou que, mesmo por
tempo inferior, tiver abandonado sem
justo motivo a habitação conjugal e a
esta se tenha recusado a voltar (art.
234 do Código Civil), desde que reconhecidas essas situações por sentença
judicial;
IV - para a companheira e a pessoa designada, ao ser cancelada a designação pelo segurado. ou quando desaparecerem as condições inerentes à
qualidade de dependentes:
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v - para os filhos e os a eles equiparados pelo § 1 ° do art. 13, os irmãos
e o dependente menor designado, ao
completarem 18 (dezoito) anos de idade, salvo se inválidos;
VI - para as filhas e as a elas equiparadas, as irmãs e a dependente menor designada, solteiras, ao completarem 21 (vinte e um) anos de idade,
salvo se inválidas;
VII - para os dependentes inválidos. em geral, pela cessação da invalidez;
VIII - para. as dependentes do sexo feminino em geral, pelo matrimônio'
rx. - para os dependentes em geTal, pelo falecimento.
SEÇÃO IH

Inscrição

Art. 24. Considera-se inscrição, para os efeitos deste Regulamento:
I do segurado: a comprovação,
perante o INPS dos dados pessoais, da
relação de emprego, do exercício de
atividade profissional, da regularidade
do exercício da profissão, acompanhada de outros elementos úteis ou necessários à caracterização da filiação
ao regime de que trata este Regulamento;
II - do dependente: a qualificação
individual, mediante a comprovação,
perante o INPS, da declaração ou designação feita pelo segurado, dos dados pessoais, dos vínculos jurídico e
econômico com o segurado, acompanhada de outros elementos que sejam
úteis ou necessários à perfeita caracterização da condição de dependente.
§ 1.0 A ínscrtção dos dependentes incumbe ao segurado e será feita, sempre que possível, no ato de sua própria inscrição.
§ 2.° As alterações supervenientes
relativas aos dependentes, para exclusão ou inclusão, deverão ser providenciadas e comprovadas perante o INPS .
Art. 25. Ocorrendo o falecimento do
segurado, sem que tenha feito a inscrição de seus dependentes, a estes
competirá promovê-la para obtenção
das prestações a que fizerem jus.
Art. 26. Para uso do trabalhador
autônomo o INPS emitirá uma carteira próprta..
Art. 27. Para os titulares de firma
individual e os diretores, sócios gerentes, sócios solidários, sócios quotistas

que recebem pro labore e sócios de indústria de empresas, poderá o INPS
emitir Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Art. 28. As anotações feitas nas
Carteiras de Trabalho e Previdência
Social e de trabalhador autônoma valerão, para todos os efeitos, como prova de filiação à previdência social,
relação de emprego, tempo de serviço
e salário-de-contribuição, podendo, em
caso de dúvida, ser exigida pelo INPS
a apresentação dos documentos que
serviram de base às anotações.
Parágrafo único. As anotações de
que trata este artigo dispensarão, no
INPS, qualquer registro interno de
inscrição.
Art. 29. As anotações dos dados pessoais a que se referem os itens I E>
II do art. 24 deverão ser Iar.çadas na
Carteira de Trabalho e Previdência
Social e de trabalhador autônomo, à
vista de documentos comprobatórios.
§ 1° O lançamento, na Carteira de
Trabalho e Previdência Social e na
de trabalhador autônomo, de dados
referentes aos dependentes terá efeito meramente declaratório quando desacompanhado da apresentação dos
documentos acima mencionados.
§ 2° O servidor do INPS será responsável pelas anotações que extrair
do documento apresentado pelo beneficiário.
Art. 30. A inscrição indevida será
considerada insubsistente.
CAPíTULO III
Matrícula das Empresas

Art. 31. Considera-se empresa, para
os fins de vinculação ao regime de
previdência social de que trata este
Regulamento, o empregador, como tal
definido no art. 2° e seus parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a repartição pública, a autarquia e qualquer outra entidade pública ou serviço administrado, incorporado ou concedido pelo
Poder Público, em relação aos respectivos servidores incluídos no regime de que trata este Regulamento.
Parágrafo umco. Equipara-se a
empresa, para fins de previdência social, o trabalhador autônomo que remunerar serviços a ele prestados por
outro trabalhador autônomo, bem
como a cooperativa de trabalho e a
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sociedade civil, de direito ou de fato,
prestadora de serviços.
Art. 32. A empresa deverá fazer sua
matricula no INPS no prazo de 30
(trinta) dias contados do início de
suas atividades.
§ 10 A obrigação estabelecida neste
artigo alcança, igualmente, as agências, filiais e sucursais de empresas.
§ 20 Independentemente do preceituado neste artigo, o INPS poderá
proceder, quando convier à melhor
execução deste Regulamento, à matrícula de outros estabelecimentos 6
de obras de construção civil.
Art. 33. A unidade matriculada na
forma do art. 32 receberá um "Certificado de Matrícula", com um nümero cadastral básico, de caráter permanente, que a identificará em todas as suas relações com a previdência social.
Parágrafo único. A matrícula obedecerá, no que for conveniente, aos
princípios do número básico do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
TíTULO 11

Prestações
CAPíTULO I

Prestações em Geral
Art. 34. As prestações asseguradas
pelo regime de previdência social de
que trata este Regulamento consístem em benefícios e serviços, a saber:
l-quanto aos segurados:
a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadorta por velhice;
C) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especíal ;
e) auxílio-doença;
j) auxílio-natalidade;
g) abono de permanência em serviço;
h) salário-família.
II - quanto aos dependentes:
a) pensão por morte;
b) auxílio-reclusão;
c) auxílio-funeral.
IIl - quanto aos beneficiários em
geral:
a) assistência médica;
b) assistência farmacêutica;

c) assistência odontológica;
serviço social (assistência complementar) ;
e) reabilitação profissional (assistência reeducativa e de readaptaçâc
profisisonal) ;
/) pecúlio.
Art. 35. Aquele que se filiar ao
regime de previdência social de que
trata este Regulamento após completar 60 (sessenta) anos de idade terá assegurado somente o pecúlio
e o salário-família, a que se referem
as Seções VII e VIII do Capítulo lI!
deste Título, respectivamente.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica ao antigo segurado que, tendo perdido ou vindo a
perder essa qualidade, se filiar novamente ao regime de que trata este
Regulamento no máximo 5 (cinco)
anos depois, desde que não esteja
filiado a outro regime de previdência social.
Art. 36. Para o servidor estatutário do INPS a aposentadoria, o auxílio-funeral, o pecúlio e a pensão
dos dependentes serão concedidos com
as mesmas vantagens e nas mesmas
bases e condições que vigorarem para
os servidores civis estatutários
da
União.
d)

Parágrafo único. Mediante contr,ibuição adicional, o servidor estatutario e dependentes farão jus, conforme o caso, "às seguintes prestações do
regime de previdência social de que
trata este Regulamento:
I - auxílio-natalidade;
II ~ auxílio-reclusão;
III - assistência médica, farmacêutica e odontológica.
Art. 37. Tem direito a modalida..
des especiais de beneficios, cuja concessão exclui a das correspondentes
prestações de que trata este Regulamento:
I - o jornalista profissional, no tocante à aposentadoria por tempo de
serviço, que se regerá pela le~Jlsla
ção especial, nos te~mos da Beçao E,
Capítulo V, deste TItulo;
11 ~ o aeronauta, no tocante à
aposentadoria especial, e beneficios
por incapacidade, que se regerao pela
legislação especifica, nos termos da
Seção II, do Capítulo V, deste Título;
III - o segurado ex-combatente, no
tocante à aposentadoria por tempo
de serviço e ao cálculo da renda tnen ~
sal dos demais benefícios, que se rege-

A'I'OS

453'

DO PODER EXECUnVO

rão pela legislação especial, nos termos da Seção lII, do Capítulo V, deste
Título.
Art. 38. Para os efeitos deste Regulamento, considera-se:
I - benefício - a prestação pecuniária exigível, pelos beneücíános,
nas condições estabelecidas neste Regulamento;
TI - serviço - a prestação assistencial a ser proporcionada aos beneficiários, nos termos deste Regulamento, condicionada aos meios e recursos locais e às possibilidades administrativas e financeiras do INPS.
CAPíTULO II
Período de Carência

Art. 39. Periodo de carência é o
lapso de tempo correspondente à realização de um número mínimo de
contribuições mensais, indispensável
à percepção, pelos beneficiários das
prestações previstas neste Regulamento.
Art. 40. Os períodos de carência
serão contados a partir da data da
filiação do segurado ao INPS.
Parágrafo único. Tratando-se de
trabalhador autônomo referido nas
alíneas "a", "c" e "d" do item II[
do art. 5°, ou de empregado a ele
equiparado pelo parágrafo único do
mesmo artigo, os períodos de carência
serão contados a partir da data da
efetivação da inscrição no INPS, ainda que nesta data recolha contribuições referentes a período anterior,
quer espontaneamente, quer em virtude de cobrança promovida pelo INPS.
Art. 41. Estão sujeitos aos seguintes períodos de carência:
I - de 12 (doze) meses de contribuição, o auxílio-doença. a aposentadoria por invalidez, a pensão
por morte, o auxílio-natalidade e o
auxílio-reclusão;
II de 60 (sessenta) meses de
contribuição, as aposentadorias por
velhice, por tempo de serviço e a especial.
Art. 42. Independem de período de
carência:
I - o auxílio-funeral, o pecúlio,
o salário- família, a assistência médica' farmacêutica e odontológica, a assistência complementar e a assistência reeducativa e de readaptação profissional;

II - a concessão de auxílio-doença
ou de aposentadoria por invalidez aosegurado que, após ingressar no regime de previdência social de que trata este Regulamento, for acometido
de tuberculose ativa, lepra, alienação
mental. neoplasía maligna. cegueira,
paralisia irreversível e Incapacítante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave ou estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), bem como a de pensão por
morte, aos seus dependentes.
Art. 43. Aquele que perder a condição de segurado ficará sujeito, caso
reingresse no regime a que se refere
este Regulamento, a novos per1odos
de carência, salvo no tocante às aposentadorias e pensões cuja Imprescrttíbildade já lhe esteja assegurada na
forma do parágrafo único do art. 419.
Art. 44. Não serão computadas para
fins de carência as contribuições pagas anteriormente à perda da qualidade de segurado.
CAPíTULO III
COncessão de Benefícios
SEÇÃO I

Salário-de-benefício

Art. 45. Salário-de-benefício, para
os fins deste Regulamento, é o valor
básico utilizado para o cálculo da renda mensal dos beneficios de prestação
continuada, inclusive os regidos por
normas especiais.
Parágrafo único. O salário-de-benefício não poderá ser inferior ao
valor do salário-mínimo mensal vigente no local de trabalho do segurado, à data do início do benefício,
nem superior a 20 (vinte) vezes o
maior salário-mínimo mensal vigente
no País.
Art. 46. O salário-de-benefício corresponderá:
I - para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pensão c
o auxilio-reclusão. a 1/12 (um doze
avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao
mês do afastamento da atividade, até
o máximo de 12 (doze) apurados em
período não superior a 18 (dezoito)
meses;
II - para as demais espécies de
aposentadoria, a 1/48 (um quarenta
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e oito avos) da soma. dos salários-decontribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 48 (quarenta.
e oito), apurados em período não su-

perior a 60 (sessenta) meses;
III - para o abono de permanência em serviço, a 1/48 (um quarenta e oito avos) da soma dos saláriosríe-contribuíção imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 48 (quaren-

ta e oito) apurados em período não
superior a 60 (sessenta) meses.
§ lo Nos casos dos itens II e IH
deste 'artigo, os salários de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos
meses serão previamente corrigidos de
acordo com coeficientes de reajustamenta, a serem periodicamente indicados pela Coordenação de Serviços
Atuariais da Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho
e Previdência Social.
§ 2° Para o segurado facultativo o
autônomo, o empregado doméstico, 'ou
o desempregado que esteja contríbuindo em dobro, o período básico para
apuração do salárfo.de.benefício será
delimitada pelo mês da entrada do
requerimento.
§ 3° Quando, na hipótese do parágrafo anterior, o intervalo entre a
data do requerimento e a de inicio
do benefício, em virtude de delongas
para as quais não concorreu, Ior de
molde a causar prejuízos sensíveis ao
segurado, no tocante ao valor mensal
do benefício, será aplicado
para
apuração do
salário_de-benefício, o
disposto no item II deste artigo.
§ 4° Quando no período básico de
cálculo o segurado houver percebido
benefício por incapacidade, o prazo
de duração deste será
computado;
consíderando-sevcorno salárfo.de.eon;
tribuíção, naquele período, o salário,
de-beneficio que
tenha servido de
base para o cálculo da prestação.
§ 5° Para o cálculo do salário-deb~enefício do segurado empregado se",
rao computados os salártos-de.contrt,
buição correspondentes às contribuições devidas e ainda não recolhidas
pela empresa.
Art. 47. Não serão considerados
para efeito de fixação do salário-debenefício os aumentos que
excedam
os limites Iegals, ocorridos
nos 48
(quarenta e oito) meses
Imedíata.,
n:e.nte anteriores ao inicio do bene,
fICIO, salvo, quanto ao empregado, se

resultantes de sentenças normativas
ou de reajustamentos salariais obtidos
pela categoria respectiva.
Parágrafo unico. Excluem-se do
disposto neste artigo os aumentos dec?r.rentes de designação para o excr,
CIClO
d~e função
de confiança, de
transferência de função e delcesso
ou promoção, desde que tais medidas
se tenham processada na contormí ,
dade das normas de pessoal expressa,
mente VIgorantes na empresa e admí.,
tidas pela legislação do trabalho.
Art. 48. O salário-de-benefício do
segurado contribuinte através de vá,
rios empregos ou atividades concomí •
tantes será, observado o disposto nes..
ta Seção, apurado com base nos salários-de-contribuição dos empregos ou
atívídades em cujo exercício se encon
trar na data do requerimento ou do
óbito e de acordo com as seguintes
regras:
I - se o segurado satisfizer, concomitantemente, em relação a todos os
empregos e atividades, todas as condí;
çôes exigidas para a
concessão do
benefício pleiteado, o salárto.de.benefício será calculado com base na soma.
dos salárfos.de-contrtbuição daqueles
empregos e atividades;
II - nos casos em que não houver
a concomitância prevista no item anterror, o salárto-de.benefící.i corres.
ponderá à soma das seguintes parcelas:
a)
o salárfo-de-beneficio resultan.,
te do cálculo efetuado com base nos
salárlos.de-contrtbuíçãc dos empregos
ou. atividades em relação aos quais
sejam atendidas as condições previatas no item anterior;
b)
valor correspondente a um
percentual da média dos salários.de,
contrtbulçâo de cada um dos demais
,empregos ou atividades, equivalente
a relação que existir entre os meses
completos de contribuição e os estípu,
lados como período de carência do
benefício a conceder.
§ 1° Quando se tratar de benefício
por implemento de tempo de serviço,
o percentual previsto na alínea b do
ítem II será o resultante da relação
existente entre os anos completos de
atívldade e o número de anos completos de tempo de serviço considerado
para concessão do beneficio.
? ~o Quando o exercício de uma das
atívídades concomitantes se desdobrar
através de empregos ou atividades
suceSSIVOS, o tempo a ser considerado,
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para. Os efeitos dos itens constantes
deste artigo, será a soma dos respectí.,
vos períodos de trabalho.
§ 3" Se o segurado se tiver afastado
de um dos empregos ou atividades
antes da data do requerimento ou do
óbito, porém, em data abrangida pelo
-pertodo básico de cálculo do saláriode-benefício, o respectivo salário-decontribuição será computado, observadas, conforme for o caso, as regras
-estabelecidas neste artigo.
§ 4" O percentual a que se referem
a alínea "b" do item II e o § 1." não
poderá ser, em nenhum caso, superior
"a. 100% (cem por cento).
SEÇÃO II

Cálculo das rendas mensais dos
benefícios

Art. 49. O cálculo da renda men,
sal dos benefícios de prestação continuada obedecerá às seguintes regras:
I - Se o salárto.de.benefíclo apura,
do na forma da Seção anterior fel'
Igualou inferior a ío (dez) vezes o
salário-mínimo de maior valor vígen.,
te no Pais, rar-sc.á o cálculo da renda
mensal com observância do disposto
no artigo 50 e seus parágrafos;
11 - se o salário.de.beneffcío resul.,
tal' superior a 10 (dez) vezes o maior
salário-mínimo, será ele dividido em
duas partes: a primeira, igual a 10
(dez) vezes o maior salárfo-mtntmo e
'-3, segunda, igual ao valor excedente;
.a seguir, proceder-se-á da seguinte
forma:
a) a primeira parte servirá para o
'cálculo da parcela básica da renda
mensal, observadas as normas esta,
'tuídas no artigo 50 e seus parágrafos;
b) a segunda parte servirá para o
cálculo da parcela adicional da renda
mensal, a qual será obtida multipli.,
cando-se o valor da parte por uma
fração ordinária igual a tantos 1/30
(um trinta avos) quantos forem os
'grupos de 12 (doze)
contribuições,
consecutivas ou não, acima de 10 (dez)
sajártos.míntmos, respeitado, sempre,
o limite máximo igual a 80% (oitenta
por cento) do valor desta parte;
c) a renda mensal do benefício
será a soma da parcela básica com
a parcela adicional.
Art. 50. O valor da renda mensal
dos benefícios de prestação continua,
da, ou o de sua parcela básica, mencionada na alínea "a" do item II do
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artigo anterior, será o resultado da
aplicação dos seguintes coeficientes:
I - auxílio.doença - 70% (setenta
por cento) do
salárfo.de-beneffcío,
mais 1% (um por cento) desse salário
par ano completo de atividade abran.,
gtda pela previdência social,
até o
máximo de 20% (vinte por cento).
arredondado o total obtido para a
unidade de cruzeiro imediatamente
superior;
11 - aposentadoria por invalidez,
par velhice e especial - 70% (setenta
por cento) do
salárto.de-beneífcío,
mais 1% (um por cento) desse salário por ano completo de atividade
abrangida pela previdência social, até
o máximo de 30% (trinta por cento),
arredondado o total obtido para a
unidade de cruzeiro imediatamente
superior;
111 - aposentadoria por tempo de
serviço - 80% (Oitenta por cento) ou
1000/0 (cem por cento) do salário-debenefício, conforme. respectivamente,
o sexo masculino ou feminino do segurado que contar 30 (trinta) anos de
serviço: para o segurado
do sexo
masculino que continuar em atividade
após 30 (trinta) anos de serviço, o
coeficiente de 80% (oitenta por cento)
será acrescido de 4% (quatro por cente) para cada novo ano completo de
atividade abrangida pela previdência
social, até o máximo de 100% (cem
por cento), aos 35 (trinta e cinco)
anos de serviço, arredondados os to,
tais obtidos para a unidade de cruzei;
ro imediatamente superior;
IV - abono de
permanência em
serviço - 20% (vinte por cento) do
salárro.de-benefício para o segurada
que tiver entre 30 (trinta) e 35 (trtn;
ta e cinco) anos de atividade, e 25%
(vinte e cinco 'por cento) desse mesmo salário para o segurado que con,
tar 35 (trinta e cinco) ou mais anos
de -atívídade:
V - pensão e auxíliüA'eclusã'?50% (cinqüenta por cento) do valor
da aposentadoria que o segurado percebia ou a que teria direito na data
de seu falecimento ou na de reclusão,
a titulo de parcela familiar, mais
tantas parcelas individuais iguais.
cada uma, a 10% (dez por cento), dO
valor da mesma aposentadoria, até o
máximo de 5 (cinco) parcelas, quan;
tos forem os dependentes do segurado,
arredondado o total obtido para a
unidade de cruzeiro imediatamente
superior.
§ 1" Para efeito dos acréscimos a
que se referem os itens deste artigo,
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serão computados o tempo em que o
segurado houver contribuído em do.,
bro, na forma do art. 10, e mais:
I - o tempo de percepção de benefício por incapacidade, nos casos do
item 11 do artigo;

II - o tempo intercalado em que
o segurado houver percebido benefício
por incapacidade, no caso do item III
do artigo.
§ 20 O tempo de prestação de serviço militar será.' igualmente incluído
DO cálculo dos acréscimos dos beneríctos enumerados nos itens II e UI
deste artigo, salvo se já tiver sido
computado para fins de inatividade
remunerada nas Forças Armadas e
Auxiliares ou para aposentadoria no
serviço público federal, estadual ou
municipal.
§ 30 A renda mensal do beneficio
a que se refere o item UI deste artigo
será majorada de 5% (cinco por cento) para cada ano completo de atíví.,
dade além dos 35 (trinta e cinco) anos
de serviço, até o máximo de 10 (dez)
anos, respeitado o limite previsto no
§ 50 deste artigo.
§ 40 A renda mensal não poderá
ser inferior:
I - a 90% (noventa por cento) do
salárto-mínímo mensal de adulto vigente na localidade de trabalho do
segurado, para os casos de aposenta;
dorta:
II - a 75% (setenta e cinco por
cento) do mesmo salárro.mínímo, para
os casos de auxilia-doença;
III - a 60% (sessenta por cento) de
igual salárro.mínimo, para os casos de
pensão e de auxílio-reclusão.
§ 50 Nenhuma renda mensal po_
derá ser superior, em seu valor siobal, a 18 (dezoito) vezes o maior ealá,
rio-mínimo vigente no País.
SEÇÃO IH

Aposentadori6s
SUBSEÇÃO I

Aposentadoria por invalidez

Art. 51. A aposentadoria por ín.,
validez será devida, após 12 «loze)
contribuições mensais, ao
segurado
que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença, for considerado inca ..
paz para o trabalho e insuscetível de
reabilitação para- o exercício de ativi.,
dade que lhe garanta a subsistência.

EXECUTIVO

§ lo Independa do período de ca.,
rêncta a concessão de aposentadoria
por invalidez decorrente de uma das
causas enumeradas no item II doartigo 42.
§ 20 Quando for verificada íncapa.,
cidade total e definitiva, a aposenta,
doría por invalidez
independerá de·
prévia concessão de auxilio.doença
Art. 52. A concessão da aposentadoria por invalidez
dependerá da
verificação das condições estabelectuas.
no artigo anterior, mediante exame.
médíco-perícíal a cargo do INPS.
Parágrafo única. Nos casos de se,
gregaçâo compulsória, a concessão da
aposentadoria por invalidez, quando
cabível, independerá do exame médico
a cargo do lNPS.
Art. 53. A aposentadoria por invalidez consistirá numa renda mensal
calculada na forma da Seção Il deste·
Capítulo.
Art. 54. O beneficio será devido
a contar:
I - do dia imediato ao da cessação
do auxilío.doença ;
II - do 16.0 (décimo-sexto) dia do
afastamento do trabalho, ou da ativí.,
dade, quando se tratar de empregado
ou segurado compreendido no item JII
do artigo 40 ;
lU - da data da entrada do requerimento se entre esta e a data do
afastamento houver intervalo superior
a 30 (trinta) dias ou se se tratar de
segurado trabalhador autônomo. de
contribuinte na forma do artigo 10, de
segurado facultativo ou de empregado
doméstico;
IV - da data da segregação, quando o segurado houver sido segregado
compulsoriamente, ou, em caso contrárro, da data da verificação da existência do mal pela autoridade sanitária competente; ou, ainda, da data do
afastamento do trabalho, se posterior.
Art. 55. Não será concedida a posentadoria por invalidez ao segurado
que, comprovadamente. ingressar na
previdência social portador de mclés,
tia Ou lesão que venha, posterior.,
mente, a ser invocada como causa de
concessão do benefício.
Parágrafo único. Não se aplica o
disposto neste artigo quando a invalidez, após o cumprimento do perío.,
do de carência, sobrevier em virtude
de progressão ou agravamento da
moléstia ou da lesão.
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SUBSEÇÃO II

Apoeentaâoria por velhice

Art. 56. A aposentadoria por velhí.,
-ce será devida, após
60 (sessenta)
contribuições mensais,
ao segurado
que completar 65 (sessenta e cinco) ou
mais anos de idade, quando do sexo
masculino, ou 60 (sessenta) ou mais
.anos de idade, quando do feminino.
Art. 57. Se o requerente de apc.sentadoria por velhice exercer mais
de uma atividade remunerada compreendidas no regime de que trata
.este Regulamento, deverá afastar-se,
ou desligar-se, concomitantemente,
de todas elas, para fazer jus ao bene...

b) o recebimento
dos depósitos
feitos em seu nome, nos termos da
mesma lei, a contar de 10 de janeiro

de 1967.

II - se não for optante nos termos
da Lei ns 5.107-66, a indenização
prevista na alínea "a" do item I, sem
o limite ali estabelecido.
SUBSEÇÃO

In

Aposentadoria por tempo de serviço

Art. 62. A aposentadoria por tem,
de serviço será devida, após 60
(sessenta) contribuições mensais, ao
segurado que contar no mínimo 30
(trinta) anos de serviço.
fícío,
Art. 63. Se o requerente da apoArt. 58. A aposentadoria por velhi., sentadoria por tempo de serviço exercer mais de uma atividade remunera..
-ce consistirá numa renda mensal
da compreendidas no regime de que
calculada na forma da Seção lI, deste
Capítulo.
trata este Regulamento, deverá afastar-se, ou deslígar.ee, concomitanteArt. 59. A data de Início da apcmente, de todas elas para fazer jus
·sentadoria por velhice será a da en,
ao benefício.
trada do respectivo requerimento ou
Art. 64. A aposentadoria por tem...
.a do afastamento da atividade por
parte do segurado, se posterior
po de serviço consistirá numa renda.
mensal calculada na forma da Seção
àquela.
II deste Capítulo.
Art. 60. Será convertido em apo...
sentadoria por velhice o auxílio-doen- " Art. 65. A aposentadoria por tem...
ça ou a aposentadoria por invalidez
po de serviço será devida:
do segurado que completar 65 (seaI - a partir da data do desligasenta e cinco) ou 60 (sessenta) anos
mento do emprego, ou da cessação ou
de idade, conforme o sexo masculino
do afastamento da atividade, quando
ou feminino, respectivamente.
requerida -antes ou até 180 (cento e
Parágrafo único. Proceder-se-á à
oitenta) dias após o desligamento;
11 - a partir da data da entrada
conversão desde que seja satisfeito o
do requerimento, quando solicitada
período de carência respectivo, sendo
necessária a anuência do segurado após decorrido o prazo estipulado no
item anterior.
-quando se tratar de auxílio-doença.
Art. 66. Considera-se tempo de
Art. 61. A aposentadoria por ve..
lhice poderá ser requerida pela em- serviço o lapso de tempo transcorrido,
de data a data, desde a admissão em
presa quando o segurado houver comempresa ou o início de
atividade
pletado 70 (setenta) anos ou 65 (sesvinculada ao regime de previdência
senta e cinco) anos de idade, consocial de que trata este Regulamento,
forme o sexo masculino ou feminino,
ainda que anterior à sua instituição,
respectivamente, dependendo a conaté a dispensa ou afastamento da
cessão da satisfação dos demais re.
quisítos ,
atividade. descontados os períodos
Parágrafo único. A aposentadoria legalmente estabelecidos como de
requerida nas condições deste artigo suspensão do contrato de trabalho Ou
de interrupção de exercício e os de
será compulsória, garantidos ao emafastamento da atividade, devida...
pregado:
mente registrados.
I - se for optante nos termos da
§ 10 Serão computados como tempo
Lei n- 5.107, de 13 de setembro de
de serviço:
1966:
I - o tempo correspondente às
a) pela metade, a indenização pre,
vista nos artigos 478 e 479 da Oonsolí.. contribuições pagas na forma do art.
dação das Leis do Trabalho, referente
10;
ao tempo de serviço anterior alo de
11 - o tempo intercalado de per.,
janeiro de 1967;
cepçâc de beneficio por incapacidade;
po
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III - O tempo de prestação de serviço militar, ainda que anterior ao
ingresso do segurado no regtme de
que trata este
Regulamento, desde
que não haja sido computado para
fins de inatividade

remunerada nas

Forças Armadas e Auxiliares ou para
aposentadoria no serviço público fe-

deral, estadual ou municipal;
IV _ o tempo de exercício de atíví.
dade não vinculada ao regime a que
se refere este Regulamento que, em
virtude de expressa disposição legal,
tenha sido regularmente 'averbado.
§ 20 O tempo de serviço já contado
para concessão de aposentadoria pelo
regime de que trata
este Regulamenta. ou por qualquer outro regime
do sistema geral de previdência sccíal,
não poderá ser novamente computado
no INPS para benefício idêntico.
Art. 67. O tempo de atividade
correspondente à filiação em qualquer
das categorias de segurado previstas
no art. 4° será computado, desde que
devidamente comprovado, para os
fins do disposto no artigo anterior.
Art. 68. A contagem do tempo de
atividade correspondente à filiação
facultativa e ao tempo de contribuição
dos segurados de que trata o art. 10
será feita em função das contribuições
efetivamente recolhidas.
Art. 69. A prova de tempo de ser..
viço será feita através de documentos
que comprovem, inequivocamente, o
exercício de emprego ou de atividade
remunerada nos períodos a serem
computados, os quais devem ser con.,
temporâneos aos fatos a comprovar e
mencionar precisamente as datas de
início e término, ou a duração do
trabalho prestado, a natureza do trabalho e a condição em que foi prestado, o montante do salário ou da
remuneração percebida, ou o valor
das contribuições recolhidas. Servirão
para esse fim, sem prejuízo de outros
que corroborem ou complementem as
declarações neles contidas,
quando
estas não satísfízerem aos requisitos
acima apontados, os seguintes do,
cumentos:
I - a Carteira de Trabalho e Previ
dêncía Social, a carteira de autônomo
emitida pelo INPS, a antiga carteira
de férias ou carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta de
contribuições dos extintos Institutos
de Aposentadoria e Pensões;
TI - a testado de tempo de serviço
passado pelas empresas, certdfícado
emitido pelos sindicatos que agrupam

trabalhadores autônomos, certidão de
contribuições passada pelos extintos,
Institutos de Aposentadoria e Pensões
e certidão expedida pela Delegacia
do Trabalho Marítimo;
III - certidão de inscrição ou ma;
trícula ' nos órgãos de fiscalização
profissional;
IV - contrato social, ata de assembléia geral e registro de firma individual.
§ 10 Na falta de documento con.,
temporâneo, poderá ser aceita declara..
ção ou atestado de empresa ainda
existente e certificado ou certidão de
entidade oficial dos quais constem os
dados referidos neste artigo, desde
que extraídos de registros
efetiva;
mente existentes e acessíveis à Iís,
calização do INPS.
§ 2° Se
o documento oferecido
pelo segurado não corresponder às
especificações deste artigo, poderá a
prova de tempo de serviço ser cOmplementada por outros documentos.
que levem à convicção do fato a comprovar, Inclusive através de juatrnca..
ção administrativa processada na
forma do Título VI.
§ 3° A comprovação de tempo de.
serviço realizada mediante jus tificação judicial ou perante a Justiça do
Trabalho só surtirá efeito, perante a
previdência social, quando
baseada
em um inicio razoável de prova ma,
terial.
Art. 70. Não será admitida para
cômputo de tempo de serviço prova
exclusivamente testemunhal.
SUBSEÇÃO IV

Aposentadoria especial

Art. 71. A aposentadoria especial
será concedida ao segurado que, contando no mínimo 60 (sessenta) contribuições mensais, tenha trabalhado
em atividades profissionais penosas,
insalubres ou perigosas, na forma das
condições abaixo:
I - que a atividade conste dos
Quadros que acompanham este Icegulamento, como Anexos I e lI;
II - que o tempo de trabalho, conforme as indicações nos mencionados
Quadros, seja, no mínimo, de 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos.
§ 1° Considera-se tempo de trabalho, para os efeitos deste artigo, o
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período ou períodos wrl'espondentes a
trabalho permanente e habitualmente prestado em ativ idades constantes
dos Qu"adros a que se refere este artigo, computados, também, os pertodos em que o segurado tenha -stado
em gozo de benefício por incapacidade decorrente do exercício daquelas
atividades.
§ 20 Quando o segurado houver trabalhado sucessivamente em duas ou
mais atividades penosas, insalubres
ou perigosas sem ter completado em
qualquer delas o prazo mínimo que
lhe corresponda, os respectivos tempos de trabalho serão somados, feita
a respectiva conversao, quando for o
caso, segundo critérios de equivalência fixados em ato do Secretário da
Previdência Social.
Art. 72. Se o requerente de aposentadoria especial exercer mais de
uma atividade remunerada compreendidas no regime de que trata este
Regulamento, deverá afastar-se cu
desligar-se, concomitantemente, de
todas elas, para fazer jus ao benefício.
Art. 73. A inclusão ou exclusão de
atividades profissionais nos Quadros
anexos a este Regulamento ter-se-c
por decreto do Poder Executivo.
Parágrafo único. As dúvidas no enquadramento das atividades, para
efeito do disposto nesta Subseção, serão resolvidas pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do 'I'rabalho.
Art. 74. A aposentadoria especial
consistirá 'numa renda mensal calculada na forma da Seção II deste
Capitulo.
Art. 75. A data de início da aposentadoria especial será fixada nos
termos do artigo 65.
SEÇÃO IV

Abono de permanência em sercsco

Art. 76. O abono de permanência
em serviço será devido ao segurado
que, preenchendo todos os requisitos
para a Obtenção da aposentadoria por
tempo de serviço, prosseguir no exercicio do emprego ou da atividade.
Art. ';'7. O abono de permanência
em serviço consistirá numa renda
mensal calculada na forma da Seção
II deste Capítulo.

Art. 78. A data de inicio do abono
de permanência em serviço será a da
entrada do requerimento.
SEÇÃO

v

Pensão por morte

Art. 79. A pensão por morte será
devida aos dependentes do segurado
que falecer após 12 (doze) contribuímensais, ou se encontrar em gozo de benefício.
Parágrafo único. Independa do período de carência a concessão de pe»são por morte decorrente de uma das
causas enumeradas no item II do artigo 42.
Art. 80. A invalidez de dependente, para concessão da pensão, será vcrificada em exame médico-pericial a
cargo do INPS.
§ 10 Será dispensado de exame médico-pericial o dependente já aposentado por invalidez pelo INPS.
§ 20 Será igualmente dispensado do
exame médico-pericial o dependente
do sexo feminino com 60 (sessenta)
ou mais anos de idade e o do sexo
masculino que contar 65 (sessenta e
cinco) ou mais anos de idade à data
do óbito do segurado.
Art. 81. Não se adiará a concessão
da pensão pela existência de ontr as
possíveis dependentes. A ulterior habilitação destes, ocasionando mclusôes
ou exclusões, só produzirá ereíto a
partir da data em que se realtzar ,
§ 10 O cônjuge ausente não excluirá
do benefício a companheira designada. Somente ser-lhe-á o mesmo devide a partir da data de sua habilitação e comprovação de efetiva dependência econômica.
§ 20 No caso de o cônjuge estar no
gozo de prestação de alimentos, haja
ou não desquite, ser-lhe-á assegurado
o valor da pensão alimentícia judicialmente arbitrada, até o valor co benefício, destinando-se o restante aos demais dependentes habilitados.
Art. 82. A designação da companheira 56 poderá ser reconhecida
post mortem mediante um conjunto
de provas que reúna, velo menos, três
das condições citadas no artigo 15,
especialmente a do domicílio comum,
evidenciando a existência de uma sociedade ou comunhão nos atos da vida
ções
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.cívil imediatamente anterior à data.
do óbito.

Art. 83. A pensão consiatírá numa
renda mensal calculada na forma daSeção II deste Capitulo.

Art. 84. Será concedida pensão prcvísória por morte presumida:
I - em caso de ausência;
II - em caso de desaparecimento
do segurado em virtude de catástrofe, acidente ou desastre.
§ 1.Q No caso do item I, o benef!.cío será devido após o transcurso de
6 (seis) meses da ocorrência e a partir da data da declaração da auto-ridade judiciária competente,
§ 20 No caso do item lI, o benefício
.será devido a partir da data da ocorrência, mediante prova hábil, dispen.sados o prazo e a declaração previstos
no parágrafo anterior.
SEÇÃO VI

Auxilios
SUBSEÇÃO I

Auxílio-doença

Art. 85. O auxílio-doença será de-

vído ao segurado que, após 12 (doze)

contrfbuíçôes mensais, ficar íncapa.cítado para o seu trabalho por maia
de 15 (quinze) dias.
Parágrafo único. Jndepende rio pe.rlodo de carência a concessão de auxílio-doença decorrente de uma das
.causas enumeradas no item II do artigo 42.
Art. 86. A concessão do auxílio.doença será obrigatoriamente prece.dida de exame médico-pericial a cargo do INPS.
Parágrafo único. Nos casos de segregação compulsória, a concessão do
.auxílío-doença, quando cabível, Independe do exame a que se refere este
artigo.
Art. 87. Não cabe concessão de au-xílío-doença no caso em que o segurado, exercente de mais de uma atí-.
vidade compreendida no regime de
<Que trata este Regulamento, se incapacitar apenas para o exercício de
uma delas.
Art. 88. O auxílio-doença consisti-rá numa renda mensal calculada na
.forma da Seção II deste Capítulo.

EXECUTIVO

Art. 89. O auxílio-doença será devido a partir:
I - do 16° (décimo-sexto) dia do
afastamento do trabalho ou da atividade, quando se tratar de empregam,
ou de segurado compree-ndido no item
lU do artigo 4°;
II - da data da entrada do requerimento, se entre esta e a data do
afastamento houver Intervalo superior
a 30 (trinta) dias, e quando se tratar
de autônomo, de empregado doméstico, de contribuinte em dobro nos termos do artigo 10 ou de segurado f<1,cultatdvo ,
Art. 90. Se o INPS tiver ciência da
incapacidade do segurado sem que
este haja requerido auxilio-doença,
caber-lhe-á processar de oficio o beneficio.
Art. 91. Não será concedtdc auxílio-doença ao segurado que, comprovadamente, ingressar na previdência
social portador de moléstia ou lesão
que venha, posteriormente, a ser invocada como causa de cone essão do
benefício.
Parágrafo único. Não se aplica o
disposto neste artigo quando a incapacidade laborativa, após o cumprimento do período de carência, sobrevier em virtude de progressão ou
agravamento da moléstia ou lesão.
Art. 92. Durante os primeiros 15
(quinze) dias do afastamento ÚJ trabalho, por -motivo de doença incumbe à empresa pagar ao segurado o
respectívc salário.
§ 10 A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio
caberá o exame médico para abono
de faltas correspondentes ao citado
período, somente encaminhando c segurado ao INPS quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) días.
§ 2 0 No caso de novo benefício que
comprovadamente decorra da mesma
doença, com intervalo inferior a 60
'(sessenta) dias, fica a empresa desobrigada de efetuar outro pagamento
dos 15 (quinze) dias referidos neste
artigo.
SUBSEÇÃO II

AuxíUu-natalidade

Art. 93. O auxilio-natalidade será
devido em caso de nascimento de filho de segurado ocorido após 12 (cioze) contribuições mensais.
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§ 1° Considera-se nascimento, para
efeito deste artigo, o evento ocorrido
a. partir de 6° (sexto) mês de gestação.
§ 2° A gestante tem direito. independentemente do período de cazencia, à assistência médica nas condições esta tu tidas no Capítulo T,JI, Beção I, deste Titulo.
Art. 94. Tem direito ao ncncncio:
I - a própria gestante, quando segurada;
II -, o segurado, quando a parturiente, não segurada, ror a esposa, a
companheira referida no item I do
artigo J3, ou a dep .ntíenta ceslgnada
na forma do item 11 do mesmo arnígc,
desde que inscrita pelo menos 300
(trezentos) dias antes do evento.
Art. 95. Em caso de parto múltiplo serão devidos tantos auxílios-natalidade quantos forem os filhos I1aS~
cIdos.
Art. 96. Preenchidas as condições
regulamentares, a viúva, ou a -unpanheira, ou a dependente designada
terá direito ao recebimento do aUXIlio-natalidade, caso o segurado haja
falecido antes de ocorrido o parto.
Art. 97. O auxilio-natalidade consistirá em um pagamento úmco de
valor igual ao do salárto-mínlmo da
localidade de trabalho do seguraria.
Art. 98. completado o período de
carência, o auxílio-natalidade poderá ser pago antecipada mente, a partir
do oitavo mês de gestação.
SUBSEÇÃO UI

Auxilio-reclusão

Art. 99. O auxtlto-reclusão será devido, após 12 (doze) contribuições
mensais, aos dependentes do segu, trJo
detento ou recluso que não ...eeeba
qualquer espécie de remuneração da
empresa, nem esteja em gozo de auxílío-doença ou aposentadoria.
Parágrafo único. A qualificação de
dependentes obedecerá, quanto couber, às normas prescritas para concessão de pensão por morte.
Art. 100. O auxílio-reclusão -maístirá numa renda mensal calculada ia.
forma da Seção 11 deste Capítulo.
Art. 101. O pedido de auxíllc-recrusão será instruído com certidão de

despacho de prisão preventiva ()11 de
setença condenatória e atestado do
efetivo recolhimento do segurado à
prisão, firmado pela autoridade tompetente.
Parágrafo único. O benefício será
devido a contar do efetivo recolhimento do segurado à prisão.
SUBSEÇÃO IV

Auxílio-funeral

Art. 102. O auxílio-funeral será
devido ao executor do funeral do segurado e consistirá na índenízação
das despesas feitas para esse ff m, ~(',
vidamente comprovadas, até o valor
de 2 (duas) vezes o salário-mi-rímo
vigente na localidade em que li, ',lhava o falecido.
Parágrafo úníco . Se o executor for
dependente do segurado falecido, o
valor do auxílio corresponderá ao máximo previsto neste artigo, independentemente do total das despesas.
Art. 103. O INPS poderá assumir
o encargo da realização do funeral do
segurado falecido, pagando 'tos dependentes o saldo, se houver.
Parágrafo único. Para os fins do
disposto neste artigo, o INPS pouerá
manter contratos com organízaçêes e
empresas funerárias idôneas.
SEÇÃO VII

Pecúlio

Art. 104. O pecúlio é devido ao segurado que, filiado após 60 (sri:,:,-,e!lta) anos de idade ao regime de que
trata este Reguto.mentc, se desligar ..10
emprego ou se afastar definitivamente da atividade.
Art. 105. Não se aplica o disposto
no. artigo anterío. ge se tratar de nova filiação ocorrida, no máxime. 'j
(cinco) anos após a perda da qualidade de segurado, desde que -ião es~
teja filiado a outro regime do :1..t ema geral de previdência social.
Art. 106. Se I) segurado falecer sem
ter requerido o pecúlio. este sera devido aos seus dependentes ,
Art. 107. O valor do pecúlio corresponderá à soma das c.-ntríbuíçôes
prestadas pelo segurado e pela empresa, corrigidas as anteriores :105 12
(doze) últimos meses que precederem
o deferimento do pedido de acordo
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coeficientes de reajustamento

indicados peja Coordenação de .sr-r-

viços Atuariais da Secretaria da Previdência Social do MTPS.

Parágrafo único. No caso de trabalhador autônomo, não serão ctJ"UJtadas as contribuições recolhidas pela
empresa diretamente ao INPS, 105
termos da alíena "b", item 11. do artigo 220.
S:EÇÃO VIII

salário-jamilia
Art. 108. O salário-família é devi-

do ao empre- 'o que tenha sob seu
sustento filhos menores de qualquer
condição até 14 (quatorze) anos, ou
inválidos.
Art. 109. Tem direito ao 5a1:\:; ,-

família:
I - o empregado, assim definido
no 'item I do artigo 5°. qualquer que
seja o valor e a forma de sua remuneração;
II - o trabalhador autônomo de
categoria compreendida na alínea "b"
do item IH, do artigo 5°;
III - o empregado referido no item
I que esteja percebendo auxilio-doença e o aposentado por Invalidez ou
por velhice, na forma aas üubseçôes
I e lI. da Seção III deste Capitulo;
IV - o empregado que perceba as
demais espécies de aposentadoria previstas no regime de que trata este Regulamento e que já conte ou venha
a contar 65 (sessenta e cinco) cu 60
(sessenta) anos de idade, conforme o
sexo masculino ou feminino, respectivamente.
Parágrafo único. Quando pai e
'mãe forem empregados assistirá a
cada um, separadamente, o direito ao
salário-família.
Art. 110. O salário-família. corres'ponderá a uma quota Igual a 5% (cinco por cento) do salárío-mírrimo local, arrendondado este para a unidade de cruzeiro ímedíatamente superior, por filho, nas condições 'íc artigo lOS •
Art. 111. A prova de filiação será
feita mediante certidão do registro cí,
vil de nascimento, ou, para os casos
especiais de filiação, pelas demais pro,
vas admitidas na legislação civil.
Art. 112. A prova de invalidez dos
filhos maiores de 14 (quatorze) anos

será feita atvavés devexame
pericial a cargo do INPS.
Art. 113. O salárío.Iamílía
vida a partir do mês em que
prova de filiação relativa q
lho.

médico.
será de ...
for fei.ta
cada fi...

CAPíTULO IV
Manutenção de Beneficios

SEÇÃo I
Aposentadorias

Art. 114. A aposentadoria por in ...
validez será mantida enquanto o se,
gurado permanecer nas condições
mencionadas no art. 51, freando ele
obrigado, sob pena de suspensão do
benefício, a submeter.se. a qualquer
tempo, aos exames e tratan.entos pro..
porcíonados pelo INPS, exceto trata..
mento cirúrgico, que eera facultativo.
Parágrafo único. A partir de 55 (clnquenta e cinco) anos de idade, o se,
guradc aposentado ficara dispensado
dos exames para fins de verificação de
incapacidade e dos tratamentos.
Art. 115. Verificada a recuperação
da capacidade de trabalho do segurado aposentado por invalidez, proceder .se.á de acordo com o disposto nos
parágrafos seguintes.
§ 1,0 Se dentro de 5 (CIDCO) anos de
duração da aposentadoria por ínvall.,
dez, nestes computado o perrodo oe au . .
xilío-doença, o segurado for declarado
apto para o trabalho, J benefício
cara extinto:
I - para os segurados e.npregados
sujêdtos à legislação trabalhistaimediatamente, sendo-lhes assegurados
os direitos resultantes do disposto no
art. 475, e seus parágrafos, da Con.
sclídação das Leis do Trabalho, valendo como título hábil para esse fim o
certificado de capacidade fcmecido
pelo INFS;
II - para os segurados titulares de
firma individual, diretores ou sócios
de empresas, trabalhadores autôno...
mas, segurados facultativos e empregados domésticos após tantos meses
quantos tiverem sido os anos de per,
cepçâo de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez;
ü,
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IH - para OS demais segurados imediatamente, ficando a empresa
obrigada a readmiti.Ios com as vantagens que lhes estejam asseguradas por
legislação própria.
§ 2.° Se a recuperação da capacída-

de de trabalho ocorrer após o prazo
estabelecido no parágrafo anterior,
bem como se, a qualquer tempo, essa
recuperação não for total, ou o segurado for declarado, pelo INPS, apto
para o exercício de trabalho diverso
do que anteriormente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo
do trabalho que ele possa exercer:
I - no seu valor integral durante
6 (seis) meses, contados da data em
que for verificada a recuperação da
capacidade;
H - com redução de 50% (cínquenta por cento) daquele valor par igual
período de 6 (seis) meses, subsequente
ao anterior;
IH - com redução de 2/3 (dols terços), também por igual período subsequente de 6 (seis) meses, quando
ficará definitivamente extinta a <1pO.sentadorfa,
Art. 116. O segurado aposentado
por invalidez que retornar, por iniciativa própria, à atividade terá cassada
a sua aposentadoria.
§ 1.1' No caso de aposentadoria por
invalidez declarada' definitiva, ore..
torno do segurado à atrv' Iade ímpllcará na suspensão dos pagamentos do
benefício em cujo gozo se enco.itvave,
enquanto perdurar essa situação, ::.en..
do-lhe assegurado o restabelecimento
do mesmo beneffcto, devidamente reajustado, a partir da data do novo
afastamento.
§ 2. Q Ao segurado em gozo de apo.,
sentadoria por Invalidez, não definitiva, que retornar à atividade ao requere? a qualquer tempo, novo benefício
pela mesma causa do beneficio precec'cnte, ser.Ihe fi. ccncedlda em prorrogaçãc a partir da data do novo aíastarr ento, a aoosentado-Ia em cujo go.,
ze se encontrava anteriormente, devidamente reajustada.
Art. 117. AB aposen'iad ríaa por
tempo de serviço, por velu.ce e especial exttnguír.se.ão por m-rrt .~ do segur ado e serão suspenses no caso de
retorno à atividade, nos termos da
Subseção IH, Seção V, j~.5j·3 Capítulo.
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SEÇÃO II

Art. 118. O auxílío-dcença será
mantido enquanto o segurado contí.,
m..ai incapaz para o seu trabalho, H,
cauco ele obrigado, sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se aos
ec-ames, tratamentos e v:'oce"'so:5 de re,
ab.J .tação profissional J,j.·....p ....rcíonados
pelo INPS, exceto o tratamento cirúr..
v.cv que será facultativo.
Parágrafo único. Be o segurado em
gúLÁ. de auxího.uoença f Ol: Insuseetí.,
V?.l de recuperação para fi sue atívida.,
de habitual, estando submetido, para o
exercício de outra atívrcade, aos processo de reablítação profissional previstos neste artigo, seu oenetícío so.
mente cessará quando ele estiver ha.,
bilitado para o desempenho de nova
atividade que lhe garanta. a subsís.
têncía, ou, não sendo consiuerado t e~
cuperável, ror aposentado por inva.lidez.
Art. 119. Se, dentro de 60 (sessen..
ta) dias da cessação do auxílío.dcen,
ça, o segurado requerer novo benefi,
cio e ficar comprovado que se trata da
mesma doença, ser.the.á concedida a
prorrogação do benefício -cntertor, cescontados Os dias de trabalho, quanao
houver.
SEÇÃO f i

pensão e osuauo.reeuuao
Art. 120. A parcela individual da
pensão se extingue:
I - por marte do pensionista;
H - por implemento C1a idade Ilmí,
te estabelecida para os dependentes
menores na Seção lI, do Capitulo lI,
do Título I;
IH - pelo casamento de dependen,
tes de idade inferior aos limites rerc,
ridos no item anterior;
IV - pelo casamento de dependen,
tes maiores, do sexo feminino;
V - pela cessação da invalidez dos
dependentes inválidos.
Parágrafo único. A parcela corres..
pendente à pensão alimentícía se extdnguírá, igualmente, quando ocorre.
rem as hipóteses de morte ou casamento do pensionista.
Art. 121. As parcelas individuais a,
serem extintas na forma do artigo an-
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tenor reverterão,
sucessivamente,
quando o número de dependentes for
superior a 5 (cinco), aos demais dependentes que a. ela.'; façam jus de
acordo' com as quaürtcaçõ-,s estabeleci..
das neste Reguluamento, até que aquele número se reduza a 5 (cinco);
§ 1.0 Quando o número de dependentee for igualou ínrerloi a 5 (clnco),
as parcelas individuais se extinguirão,
normalmente. na forma .so dísp-isto no
artigo anterior.
..
~ 2.9 Com a extinção da última par..
cela. individual IICi1rá extinta a pen ...
são.
Art. 122. .No caso de extinção da
quota-parte -íe ~ôL1JUge • corresponden,
te ,à pensão aümentícia, Q benefício
será recalculado, levando-se em conta
o grupo de dependentes remaneseen ...
tCS excluída

9.

parce.a individual que

a ela correspondía .
Art. 123. Qt.1alldo J. pensão tiver dF)
ser paga em separado, a dependentes
diversos, o seu varo- global será ra..
teado, em partes i?lHl,.l.,:>, entre todos
eles, atríbuindo.se a cada. 'una a quota-parte índívidual rest.ltante.
Parágrafo ÚLÜCO, Se, entre os pensionistas, existir cônjuge com direito
a quota-parte correspondente a pensão
alimentícia, observar.se.é o disposto
no artigo seguinte.
Art. 1M. Quando, entre os depen...
dentes, houver cônjuge concorrente
com direito a prestação de alimentos,
o rateio da pensão SÚ" fará da seguiute forma':
I - se a prestação alimentícia tiver
sido arbitrada em percentagem dos
ganhos do segurado, a quota-parte do
cônjuge corresponderá sempre a igual
percentual calculado sobre o valor
global da pensão, destinando.se o restante aos demais dependentes;
II - se a prestação alimentícia ti 'ler
sido arbitrada em valor absoluto, a
quota-parte do cônjuge corresponderá a esse valor, destinando-Se o res,
tante do valor global da pensão a05
demais dependentes.
Parágrafo único. Nas hlpôteses des,
te artigo, a extinção das parcelas Individuais obedecerá às seguintes nor ...
mas:
1 - se o valor da quota-parte do
cônjuge for Igual ou lnferícr ao da

parcela familiar, a extinção das par...
celas Individuais S ~ fará no seu valor

ere.uvo:

II - se o "<t1'),;, ã..t quota-parte uo
cônjuge for suoe-Ior ao da parcela f:-t..
milíar, a extinção das parcelas tndíví,
duais correspondentes aos
demais
pensionistas se rará no valor que resultar da divisão, entre estes e em
partes Iguais, da tração restante da
pensão.
Art. 125. Os pena'cnlstas invalídos
ficam obrigadas, sob pena de suspen.
são do beneficio, e suometer se aos'
exames e tratamentos 0U proceauos de
reabilitação profissional proporciona...
dos pelo INPS.
Parágrafo único. A partir de 50 (cínquentaj anos de íuade Os pensionistas
inválidos ficarão d'spensados tios exa,
mee e tratamentos previstos neste artigo.
Art, 126. A pensão concedida per
morte presumida do segurado será
mantida com obaer . . ância das normas
estabelecidas nesta Seção.
Parágrafo único Além das causas
de extinção já pr evístas, a pensão de
que trata este a.rr,l~c:. será Imedtata;
mente extinta em caso de reapareci...
menta do segurac-. desobrigados os
pensionistas do reembolso de quais...
quer quantias recebidas
Art. 127. Para c eíto de manuten;
ç ã o da
pensão, e 'ibrrgatórla a apresentação, pelo pena'ontsta, seu tutor
ou curador, de Te(~DC de Respcnsabt.,
Itdade, mediante ,) aual se comprometa a comunicar ~f' INPS qualquer fato
que venha a dece. ninar a perda da;
qualidade de dependente, sob pena de
lhe serem aplicadas as sanções cab!...
veis.
Art. 128. O a-ro.io.reeíusão será
mantido enquanto o seguraôo per-nanecer detento ou recluso, com observância das normas de manutenção M~
tabelecídas nesta Seção.
Parágrafo único. Ficarão ainda os
pensionistas obrigados a apresentar,
trimestralmente, atestado firmado per
autoridade competente declarando
continuar o segurado detento ou re...
cluso,
Art. 129. Falecendo o segurado de,
tento ou recluso, será automaticamen,
te convertido em pensão por morte o
auxílio.reclusão que estiver sendo
pago.
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sEçÃO [V

Salário_familia

Art. 130. O pagamento das quotas
do salárto-famílía, no caso de empregado em atividade, será feito pela
própria empresa, mensalmente, junto
com o respectivo salário.
Parágrafo único. Quando o pagamento de salário não for realizado de
modo mensal, as quotas serão pagas
juntamente com o último pagamento
relativo ao mês.
Art. 131. Quando o empregado
zer a prova de filiação no mesmo mês
de admissão ao emprego, assim coma
no mês em que se der a suspensão Ou
a cessação da relação de emprego, por
qualquer motivo, o saláríc-ramílía será pago na proporção daí) dias do mês
decorridos a partir da data da admtssão ou até a data em que a cessação
se verificar.
Art. 132. Em caso de transferência
do empregado para Iccatiuade de I1í~
vel de salárío.minímo diferente, as
quotas de salárlo.famílía serão calculadas e pagas proporei maln.ente ao
número de dias do mês decorr-idos em
ce da uma das regiões.
Art. 133. No caso de empregado em
gozo de auxílio.doença ou aposentaoo,
o pagamento do salártc-famtlla será
feito pelo INPS juntamente com o da
mensalidade do benefício.
Parágrafo único. Observar-ae-ão
igualmente, no caso deste artigo, as
regras constantes do art. 13\..
Art. 134. Quando se tratar do trabalhador autônomo referido no ucic
IH, alínea "b", do art. 5.° o pagamento mensal do salário-família independerá do número de dias trabalhados
no mês e será efetuado pelo INPS, ou,
mediante convênio, pelos Sindicatos,
Art. 135. Ocorrendo desquite ou separação entre Os pais, ou, ainda, no
caso de abandono legalmente caracterizado ou perda de pátrio poder, O saIárfo.famílía poderá passar á ser pago
diretamente àquele dos pais a cujo
encargo ficar o sustento te filho ou,
quando for o caso, a outra pessoa, se
assim o determinar o Juiz compe,
tente.
Art. 136. O empregado dará quitação à empresa de cada recebimento
mensal das quotas de salário.família,
ü.,
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na própria folha de pagamento, ou
por outro sistema Iegalme.ite admttldo, de modo, porém, a que essa quitação fique perfeita e Iacílmcnte caracterizada.
Art. 137. O direito ao salárlo.família cessará automaticamente:
I - por morte do filho, a partir do
mês seguinte ao do óbito;
II - ao completar o filhú 14 (quatorze) anos de idade, a partir do mês
seguinte ao da data anívecsárra;
IH - pele cessação da relação de
emprego, a partir da data em Q.ue esta
se verificar, ressalvados os casos previstos nos itens IH e IV do art. 109;
IV - pela cessação da invalidez do
filho.
Parágrafo único. Se a cessação darelação de emprego ocorrer por n-otávo de extinção da empresa enquanto
Se encontrar o empregado em gozo de
auxílio.doença, o salárto-tamílía continuará a ser pago pelo INPS até a
extinção do benefício.
Art. 138. Para efeito de manuteuçâo do salárfo.famílía, o empregauo e
obrigado a firmar, perante", empresa,
em janeiro e Julho de -ada ano, declaruçãe de vida e restdencta do ttlho, ficando sujeito, em -:<tSO de declaração falsa, as sanções voucévets
de acordo com a iegístaçào penal vigente, e à rescisão do contrato de trabalho, pelo empregador, 0-'t .Just.a causa, conforme prevê a alínea "a" do
art. 482 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
§ 1.9 A falta dessa -reolarução, na
epoca própria, importara. na Imediata
suspensão do pagamento da quota respectíva, pela empresa.
§ 2.° Feita '3. comprovação, será de.
vida o pagamento a contar do mês em
que- tenha sido suspenso.
Art. 139. H:m caso de falecimento do
filho, o empregado é olmgadc a fazer
imediata comunicação do umtc à empresa, apresentando a respeetlva certidão OU declaração escrita..
Art. 140. Para efeito de manutenção do salárto.famílía, pago diretamente pelo INPS. será admíttdo 'I'ermo de Responsabilidade (lI .nado pelo
segurado.
Art. 141. A falta de comuntcação
oportuna de fato que ímpnque a ce~
saçâo do benefício, bem cOlTItJ a prátíce comprovada de fraude de qualquer
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natureza, por parte do empregado, pa,
ra efeito da concessão ou da manutenção do salário-familia, autoriza
a empresa, o INPS ou o Smdicaro,
conforme o caso, a descontar nos pagamentos de quotas devidas com telação a outros filhos, ou, S~ não houver,
no próprio salário do empregado, ou
na mensalidade do beneficia, o valor
des quotas que tenham sido Indevidamente pagas, sem preiuízc das sanções penais cabíveis.
Art. 142. Os comprovantes dos pagamentos de quotas feitos, as cópias
autenticadas de certidões, os registros referentes ao salário-família e
os atestados de vida e residência serão conservados pela empresa para
efeito da fiscalização prevista na Seção I do Capítulo II, do Título IH.
Art. 143. As quotas de saláriofamília não se Incorporarão.
para
nenhum efeito, ao salário ou remuneração devidos aos empregados. nem
à renda mensal dos respectivos beneficios.
SEÇão

v

AbOnos
SUBSEÇão I

Abono de permanência em serviço

Art. 144. O abono de permanência em serviço se extinguirá pelo
desligamento da empresa ou afastamento definitivo da atividade.
por
parte do segurado, em conseqüência
da concessão de aposentadoria.
Art. 145. O abono de permanência
em serviço não se incorporará, para
nenhum: efeito. à aposentadoria ou
à pensão ulteriormente concedidas,
nem sobre ele incidirá contrlbulçãc
para o INPS.
SUBSEÇão H

Abono AnuaZ

Art. '146. Aos segurados e dependentes em goro de benefício será
pago, até 15 de janeiro de cada ano,
um abono anual, observadas as se,
guintes normas:
I aos segurados aposentadas e
aos dependentes em gozo de pensão,
o abono anual corresponderá ao
1/!2(um doze avos) do total rece-

bido a título de benefício no decurso

de ano;
11 ~ aos segurados em gozo de

auxílio-doença e dependentes
em
gozo de
auxílio-reclusão, o abono
anual será pago na mesma proporção,
de 1/12 (um doze avos), desde, porém, que os respectivos
beneficios
tenham sido mantidos por mais de 6
(seis) meses no decurso do ano.
SUBSEÇão IH

Abono de retorno à atividade

Art. 147. O segurado aposentado
por tempo de serviço, inclusive de
modalidade especial, por velhice ou
em gozo de aposentadoria especial
que retornar à atividade terá sus,
pensa sua aposentadoria, passando a
perceber um abono, por todo o novo
período de atividade, calculado na
base de 50% (cinqüenta por cento)
do valor da aposentadoria em - cujo
goze se encontrar.
Art. 148. Ao se desligar, ou se
afastar da atividade, o segurado fará
jus ao restabelecimento de sua aposentadoria suspensa, majorada
de
5% (cinco por cento) do seu vetor
primitivo, devidamente
reajustado,
por ano completo naquela atividade,
até o limite de 10 (dez) anos.
Parágrafo único. Quando houver
desligamentos sucessivos, a majoração
de 5% (cinco por cento), referente
a cada novo ano de atividade, incidirá sobre o valor primitivo do beneficio devidamente reajustado, exctumdo.se, para fins de cálculo da
majoração. os acréscimos anteriores
ha vidas em decorrência da aplicação
do disposto neste artigo.
Art. 149. O segurado aposentado
que retornar à atividade é obrigado
a comunicar esse fato ao INPS sob
pena de indenizá-lo pelo que lhe for
pago indevidamente, respondendo 80Itdariamente a empresa que o admitir.
Art. 150. Considera-se retorno à.
atividade, para os efeitos deste Re...
gutamentc:
I - a readmissão no mesmo emprego anterior, por prazo superior a
30 (trinta) dias, ou a admíssâo em
emprego novo, por prazo superior a.
90 (noventa) dias;
LI o retorno ao exercício da
mesma atividade ou o início de atí-
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vidade remunerada por COnta própria,
por prazo
superior a 30 (trinta)
dias;
lU - o estabelecimento de nova
firma individual ou nova participação de
empresa em uma das situações previstas no item III do ar;
tigo 4°.
Art. 151. O segurado aposentado
que se valer da opção prevista no
art. 450 ficará enquadrado, para
todos os efeitos, a partir da data
da opcêo, rios dispositivos da presente Seção.
Parágrafo único. Fica ressalvado
ao segurado optante o direito ao pecúlio previsto na Seção VII, Capitulo
lII, deste Título, correspondente As
contribuições recolhidas no período
anterior à data da opção.
Art. 152. O abono de retorno à
atividade será reajustado nas mesmas bases e épocas em que se pro,
dos
ceder ao reajustamento geral
beneficios, na forma do disposto na
Seção VI, deste Capitulo.
SEção VI

Reajustamento dO vator dos
ficios

bene-

Art. 153. O valor dos beneficios em
manutenção será reajustado sempre
que for alterado o valor do saláriomínimo.
§ 1.0 Os indices do reajustamento
seràc os mesmas da politica salarial
estabelecida no art. 10 do Deereto-Iet
n.o 15. de 29 de julho .de 1966, consioerado como mês básico o do tní.,
etc da vigência do novo salárlo-mí-

ntmo.

§ 2.° O reajustamento de que trata
este artigo será devido a partir da.
data em que erstrar em vigor o novo
salárro-mínímo, arrendondado o total obtido para a unidade de cruzeiro
Imediatamente superior.
Art. 154. O valor mensal do abono
de permanência em serviço será rea,
justado na forma do disposto no artígc anterior e não variará de acordo com o salário-de-contribuição do
segurado.

Art. 155. Nenhum benefício reajustado ou majorado poderá ser superior a 18 (dezoito> vezes o maior
salàrío-mínímo vígerrte no Pais.
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Art. 156. A Coordenação de Serviços Atuariais da Secretaria da Previdência SOcial do Ministério
do
'I'rabc.Iho e Previdência Social índícara os índices do reajustamento, no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar
do inicio da vigência do novo saláriomínimo.
CAPíTULO V

Modalidades Especiais de Benefícios
SEÇÃO I

Aposentadoria por tempo de serviço
do jornalista profissional

Art. 157. O jornalista profissional,
como tal definido na legislação específica. filiado ao regime de que
trata este Regulamento terá a aposentadoria por tempo de serviço regulada pela Lei n,» 3.529, de 13 janeiro de 1959, na forma desta Seção.
Parágrafo único. Somente se considera jornalista profissional, para
os efeitos deste Regulamento. aquele
que se achar devidamente registrado
no Ministério do Trabalho e Previdência Social e enquanto se encontrar em atividade, na conformidade
das disposições legais que disciplinam
o exercício da profissão.
Art. 158. A aposentadoria do jornalista profissional será devida. após
24 (vinte e quatro)
contribuições
mensr.is; àquele que contar no mínimo 30 (trinta) anos de serviço em
empresas jornalísticas.
Art. 159. O valor mensal da aposectadcna do jornalista profissional
corresponderá a 100% (cem por cento) do respectivo salário-de-benefício, apurado na forma da Seção I
do Capitulo 111. deste Título.
- Art. 160. Aplicam-se à aposentadoria do jornalista as demais disposições constantes deste Regulamento
sobre aposentadoria por tempo
de
serviço.
Parágrafo único. O reajustamento
se fará de conformidade com o disposto na Seção VI, do Capítulo IV.
deste Título.
SEção rr

Aposentadoria especial e beneficios
por incapacidade do aeronauta

Art. 161. O segurado aeronauta
terá a aposentadoria especial e os
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beneficios por incapacidade
regulados pelo Decreto-lei ns 158, de 10
de fevereiro de 1967, nos termos desta

EXECUnVO

esção
Beneficios

ae

111

ex-combatente

Seção.

Parágrafo único. Considera-se aeronauta aquele que, habilitado pelo
Ministério da Aeronáutica, exercer
função remunerada a bordo de aeronave civil nacional.
Art. 162. perderá o direito aos
benefícios de que trata esta Seção
aquele que voluntariamente se aras.
tar do vôo por período superior a 2
«ícísi anos consecutivos.
Art. 163. A aposentadoria especial

do aeronauta será concedida ao segurado que, contando no mínimo 45
(quarenta e cinco) anos de idade, tiver

completado 25 (vinte e cinco)

anos de serviço.
§ 1.0 Para fins do disposto neste
artigo, o tempo de serviço anterior
a 13 de fevereiro de 1967 será multiplicado por 1,5 (um e meio), desde
que o aeronauta tenha completado,
anualmente, na sua função, mais da
metade do número de horas de vôo
anuais estabelecido pela Diretoria de
Aeronáutica Civil.
§ 2.° Será de 1/4 (um quarto) o
mínimo da condição prevista no parágrafo anterior para o aeronauta
que tenha exercido, anteriormente à
data de 13 de fevereiro de 1967, car...
gos eletivos de direção sindical ou
cargos
técnlco.admínístratívos
nas
empresas, relacionados com a função
de VÔO.
Art. 164. A aposentadoria especial
do aeronauta consistirá numa renda
mensal correspondente a tantas trigésimas partes de seu
salário-debenefício, até 30 (trinta), quantos ro...
rem seus anos de serviço.
Art. 165. Para a concessão e manutenção da aposentadoria por invalidez OU do auxílio-doença, a incapacidade do aeronauta para o vôo
será verificada por junta médica da
Diretoria de Saúde da Aeronáutica,
da qual deverá fazer parte, obrlgato,
rlamente, um médico-perito do INPS.
Art. 166. Aplicam-se à aposentadona especial e aos beneficios por
incapacidade do aeronauta as demais disposições constante deste Re..
gulamento.
parágrafo único. O reajustamento
se fará de conformidade com o disposto na Seção VI, do Capítulo IV,
deste Titulo.

Art. 167. O segurado ex-combatente terá a aposentadoria por tempo
de serviço regulada pela Lei nú,
mero 5.698, de 31 de agosto de 1971,
na forma desta Seção.
Art. 168. Considera-se ex-combatente aquele corno tal definido nas
Leis n-a 5.315, de 12 de setembro de
1967, e D.O 5.698, de 31 de agosto de
J97l.
Art. 169. A comprovação da qualidade de ex-combatente será feita
através de certidão fornecida pelos
Ministérios Militares.
Art. 170. A aposentadoria
por
tempo de serviço do ex-combatente
será devida após 25 (vinte e cíncoj
anos de serviço e sua renda mensal
oorresponderá a 100% (cem por cento) do respectivo salário-de-beneficio,
apurado nos termos da Seção I, do
Capitulo lII, deste Titulo.
Art. 171. O abano de permanência
em serviço do segurado ex-combatente, que continuar no emprego ou
atividade após completar 25 (vinte e
cinco) anos de serviço, corresponderâ
a 25% (vinte e cinco por cento) do
respectivo aalárto-de-beneífcío .
Art. 172. O ve.lor mensal da aposentadoria por invalidez, do auxíliodoença e da aposentadoria por velhice do segurado que comprovar a
qualidade do ex-combatente corresponderá a 100% (cem por cento) do
respectivo salário-de-beneficio.
i

Art. 173. Aplicam-se aos benefícios de ex-combatente as demais dísposições constantes deste
Regulamento.
Parágrafo único. O reajustamento
se fará de conformidade com o disposto na Seção VI, do Capítulo IV,
deste Título.
CAPíTULO VI

Serviços

SEÇão I
Assistência médica, farmacêutica
odontológica

e

Art. 174. A assistência
médica
compreenderá a prestação de serviços
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de natureza
macêutica e
ficiários, em
de terceiros,

n,o.

clínica, cirúrgica, rar,
odontológica aos beneserviços próprios
OU
estes mediante convên-

§ 1.0 A assistência médica será realizada nas modalidades amnuratoríat,
hospitalar e domiciliar e Incluirá a
assistência social e de enfermagem.
§ 2. 0 Nos planos de ação o INPS
atribuirá
prioridade aos seguintes
tipos de assistência:
La - às emergências clínicas e círúrgícas ;
211 - ambulatorial;
3./1 - materno-infantil;
4./1 _ psiquiátrica;

5.11

-

6./1 -

zo, nas

cidos pelo Instituto, arcará cem as
despesas .excedentes.
Art. 178. O INPS não se responsabilizará por despesas de assistência
médica realizadas, por seus beneficiários, sem sua prévia autorização, salvo
se razões de força-maior, a juizo do
Instituto, [ustifícarem o reembolso, o
qual, ainda assim, não poderá exceder o valor que teria despendido o
INPS, caso tivesse prestado o serviço
respectivo.
Art. 179. A assistência farmacêutica será prestada em articulação com
a assistência médica e ocedecerâ as
diretrizes fixadas pelo Poder Executivo no Plano Diretor de Medtcamentos.

tísio-pneumonógfru ;

de recuperação a curto prademais modandades ass:s,

tencíaís ,
Art. 175. A assistência
médica,
farmacêutica e
odontológica será
prestada com a amplitude que os recursos financeiros disponiveís permi.,
tirem, dimensionadas c-n conformidade com as condições locais e segundo normas gerais expedidas pela
Secretaria
de Asaísténcia MédicoSocial do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
§ 1.0 Os recursos financeiros para
o custeio da assistência médica são
provenientes:
I - do Plano de Custeio do INPS;
II - dos premias de seguro de
acidentes do trabalho';
III - dos premias dos seguros facultativos para garantir coberturas
específicas complementares;
IV - de receitas de qualquer natureza, vinculadas ao custeio de atividades assistenciais.
§ 2.9 As condições locais compreendem a quantidade e qualidade dos
recursos humanos e mate-ia-s disponíveis em função das caractertstieas
sócio-econômicas da área geográfica
considerada.
Art. 176. Nos convênios para prestação de assistência médica, a partacípação do INPS 'poderá assumir. as
formas de: subsidio mensal, assistência técnica e doação ou cessão de
equipamentos.
Art. 177. O beneficiário, atendido
em hospital contratado nelo INPS,
que se utilizar de serviços de padrão
superior ao dos normalmente ofere-

SEÇÃO II

Serviço Social

Art. 180. O serviço social visa a
proporcionar aos benefícíárlos a melhoria de suas condições de VIda, mediante ajuda pessoal, nos desajustamentos individuais e do grupo familiar, bem como em suas nversas necessidades relativas ao regime de previdência social de que trata este Regulamento.
Art. 181. O serviço social será prcstado diretamente pelo [N?S ou mediante convênio com entidades, em
qualquer de seus campos, inclusive a
assistência. ao excepcional, a ajuda supletiva e a assistência jurídica, com
a amplitude que os recursos nnanceiros disponiveis permitirem e dimensionado em conformidade com as
condições locais, segundo normas gerais expedidas pelo Ministério do
'I'rnbalhc e Previdência Sócia".
Parágrafo único. A asststêncía jurídica será ministrada em juízo, ou
fora dele, com isenção de selos, taxas,
custas e emolumentos de quaisquer
espécies.
Art. 182. O INPS despendera com
a prestação do serviço <;001al a percentagem de sua receita te contribuições que for indicada pela COOrdenação de Serviços Atuariais da Secretaria da Previdência Social.
SEÇÃO

m

Reabilitação profissional

Art. 183. A reabtlitaçâo profissional
tem por fim desenvolver as capaclda-
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des residuais dos beneficiários, quan-

do doentes, inválidos ou de algum
modo física ou mentalmente deficientes, visando sua integração ou reintegração no trabalho.
Art. 184. A reabilitação profissional
será prestada diretamente pelo INPS.
ou mediante convênio com nntídades,
com a amplitude que os recursos financeiros disponíveis permitirem e dimensionada em eonforrmdade com as
condições locais, segundo normas gerais expedidas pelo Mínistértc do Trabalho e Previdência Social.

Parágrafo único. Para o melhor
treinamento dos reabflita.ndos, buscará o INPS firmar convênios com empresas, escolas e entidades especializadas em reabilitação profisstonaf .
Art. 185. Não serão reembolsadas,
pelo INPS. as despesas realizadas com
tratamentos ou aquisições de aparelhos de prótese ou órtese, aparelhos
de correção ou Instrumentos de trabalho não prescritos ou não autorizados pelos seus serviços de reabilitação
profissíonal ,
Art. 186.· O INPS despendera com
a prestação da reabilitação prorísstonal, a percentagem de sua receita de
contribuições que for indicada pela
Coordenação de Serviços Atuariais da
Secretaria da Previdência Social.
Art. 187. O INPS emitirá certificado individual definindo as profissões que poderão ser exercidas pelo
reabilitado, o que não o Jmpedtra de
exercer outras para as quais se julgue
capacitado.
CAPíTULO VII

Disposições

genéricas reuiuoae
prestações

as

Art. 188. Não será permitida ao
segurado a percepção cumulativa dos
seguintes beneficios garantidos pelo
regime de que trata este Regulamento:
I - auxílio-doença com aposentadaria de qualquer espécie;
II - aposentadorias de qualquer espécie;
III - auxilio-doença ou aposentadoria por invalidez com abono de retorno à atividade.
Art. 189. O pagamento dos' benefícios em dinheiro será efetuado diretamente ao beneficiário, salvo nos ca-

sos de ausência, moléstia contagiosa
ou impossibilidade de locomoção,
quando apenas se fará a procurador,
mediante autorização expressa do
INPS, que, todavia, poderá. negá-la,
quando reputar essa representação
Inconveniente.
§ 19 Quando o beneficiário receber
por intermédio de procurador, este
deverá firmar perante o [NPS, de 6
(seis) em 6 (seis) meses, declaração
de vida do representado, ficando eujeito às sanções cabíveis, no caso de
falsidade de declaração.
§ 29 A falta de cumprimente do dísposto no parágrafo anterior acarretará a imediata suspensão 0.0 pagamento do beneficio, até que sela apresentada a declaração prevista.
Art. 190. O INPS poderá pagar os
beneficio."; por meio de ordens de pagamento ou cheques por ele emitidos.
a serem apresentados pelos beneficiários aos estabelecimentos bancários
encarregados de efetuar esses pagamentos, independentemente de assinatura ou de aposição de Impressão
digital.
Art. 191. Será reconhecido o valor
de assinatura, para efeito de quitação
de recibos de benefícios, à impressão
digital do beneficiário incapaz de
assinar, desde que aposta na presença
de funcionário credenciado pelo
INPS.

Art. 192. A critério do INPS, é lícito ao segurado menor firmar recibo
de pagamento de benefícios, independentemente da presença dos pais ou
tutores.
Art. 193. O benefício devido ao segurado ou dependente encapas para
os atos ca víca c vil será pago, a título precário, durante 3 (t'::Ê's) meses
consccutívoa, mediante termo de compromísso, lavrado no ato do recebimento, a herdeiro neoessarto, obedecida a ordem vocacional da lei civil,
só se realizando os pagamentos subseqüentes a curador
judicialmente
designado.
Art. 194. As prestações concedidas
aos segurados ou seus depen dentes
não poderão ser objeto de penhora,
arresto ou seqüestro, sendo nula de
pleno direito qualquer venda ou C85são e a constituição de qualquer ônus,
bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o
respectivo recebimento.
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Art. 195. As importâncias que o beneficiário porventura receber a mais
durante a manutenção do beneficio
serão reembolsadas ao INPS em parcelas nunca superiores a 30% (trinta
por cento) do valor do benefícío,atendendo-se, na fixação do valor das
parcelas, à boa fé e à condição econômica do beneficiário.
Art. 196. A indenização a que se
refere o art. 149 corresponderá à diferença entre os valores do abono e
da aposentadoria, por todo o tempo
da atividade exercida sem o cumprimento do disposto no mesmo artigo.
§ 1.0 Apurado o montante da indenização, será ele cobrado, em seu valor total, do segurado, na forma do
artigo anterior, se houver retornado
à atividade na condição de autônomo
ou empregador.
§ 2. 0 Se o retorno se der a serviço
de empresa compreendida no regime
deste Regulamento, o montante do
débito será dividido em duas partes
iguais:
I - uma, será de responsabilidade
do segurado, que a quitará na forma
do artigo anterior;
II - a outra, será levada a débito
da empresa e cobrada sob a forma e
os ritos do auto de infração previstos
na Seção II do Capítulo lI, do Título

In.

Art. 197. Responderá solidariamencom o beneficiado, perante o
INPS, pela restituiçâo de quotas de
benefícios pagas, bem como de despesas resultantes da prestação de serviços médicos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, aquele que:
I - inserir ou fizer inserir, nas íolhas de pagamento de salários, pessoas que não tenham prestado efetivamente serviço à empresa, ou a quem
for a esta equiparado;
II - registrar ou fizer registrar, na
Carteira de Trabalho e Previdência
Social do empregado, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita;
In - fizer constar, em quaisquer
atestados necessários à concessão ou
pagamento de prestações, declaração
falsa ou diversa da que deveria ser
escrita.
Art. 198. As importâncias não recebidas em vida pelo segurado, relativas a prestações vencidas, ressalvada
a prescrição (Art. 419), serão pagas
aos dependentes devidamente habili-

te
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tados à percepção de pensão, independentemente de autorização judicial, qualquer que seja o seu valor e
na proporção das respectivas quotas.
Art. 199. No caso de o segurado invalidar-se ou falecer antes de completar o periodo de carência, não estando enquadrado no item II do artigo
42, ser-lhe-á restituída, ou aos seus
dependentes, em dobro, a importância
das contribuições correspondentes aos
8% (oito por cento) que tiver pago,
na qualidade pessoal de segurado,
acrescida dos juros de 4% (quatro por
cento) ao ano.
Art. 200. se, em virtude do disposto
no artigo 225, um dos salários sobre os
quais haja contribuído o segurado
não for computado em sua integralidade, a parcela das. contribuições individuais correspondente à fração de
salário não computado ser-Ihe-á restituida.
Art. 2{.1. Para fins de curatela, nos
casos de interdição do beneficiário, a
autoridade judiciária poderá louvarse no laudo médíco: da previdência
social.
Art. 202. Nenhum segurado poderá
adquirir direito às prestações mediante pagamento antecipado de contribuições.
Art. 203. O INPS procederá, nos
beneficios, a descontos decorrentes de
determinação legal ou de obrigação de
prestar alimentos, judicialmente reconhecida.
Parágrafo único. De acordo com a
conveniência administrativa, e a requerimento do beneficiário, poderá o
INPS, igualmente, proceder a descontos, nas aposentadorias e pensões:
I - de prestações de empréstimos
simples concedidos por Caixa Econômica, ou de empréstimo imobiliário
enquadrado no Plano Nacional de Habitação;
n - de pagamento de aluguel de
moradia;
lI! -- de prêmios de seguro de vida em grupo correspondentes a apólices contratadas entre companhias de
seguro e as empresas;
IV - de despesas com aquisição de
gêneros em cooperativas de consumo
instituídas por classes a ele vinculadas;
V - de mensalidades devidas a associações de classe oficialmente reconhecidas.

472

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 204. A concessão e manutenção
de prestações a beneficiários residentes no estrangeiro serão efetuadas na
forma do que dispuserem os acordos
firmados entre o Brasil e o país de residência dos beneficiários, ou, na sua
falta, nos termos de instruções expedidas pela Secretaria da Previdência
Social do Ministério do Trabalho e
Previdência Social.
Art. 205. A realização dos exames
médicos destinados a concessão e à

manutenção de benefícios será preferentemente atribuída a médicos especializados em perícias para verificação de Incapacidade, garantida, sempre que isso não seja possível, a revisão do laudo por médico do INPS com

aquele requisito, prevalecendo suas
conclusões para efeito da manutenção
ou não do benefício.
Art 206. Sempre que o beneficiárto tiver que se deslocar, por determinação do INPS, para submeter-se a
exame ou tratamento médicos, ou a
processos de reabilitação profissional,
em localidade diversa da de sua residência, fica o Instituto obrigado a
custear o transporte e a pagar-lhe
diárias de valor igual a 10% (dez por
cento) do salárío-mínímc vigente na
localidade para a qual se deslocar.
Parágrafo único. Não caberá o pagamento de diárias quando o ocncücíárto for hospitalizado ou hospedado
a expensas do INPS.
Art. 207. Considera-se licenciado
pela empresa o segurado que estiver
percebendo auxílio-doença.
Parágrafo único. Sempre que for
garantido ao segurado o direito a licença remunerada pela empresa, ficará esta obrigada a pagar-lhe, durante
o período do auxílio-doença, a eventual diferença entre o valor deste e
o do salário a que ele tiver direito.
Art. 208. Nos convênios com entidades beneficentes que atendam ao
público em geral, para prestações assistenciais, poderá o INPS colaborar
para a complementação das respectivas instalações e equipamentos, ou
fornecer outros recursos materiais,
para melhoria do padrão de atendimento dos beneficiários.
Art. 209. A prestação de serviços
por parte de profissionais e entidades
que mantenham convênio ou contrato
com o INPS não determina a formaçâo de qualquer vinculo empregatício
entre o Instituto e aqueles.

Art. 210. Quando, durante o programa de reabilitação profissional ou
de serviço social executado pelo INPS,
for o treinamento do beneficiário levado a efeito, mediante acordo, em
uma empresa, essa circunstância não
estabelece entre esta e aquele qual..
quer vínculo empregatício ou funcional.
Art. 211. As utilidades produzidas
pelos reabilitandos nas oficinas poderão ser vendidas, participando eles do
produto das vendas, nas condições estabelecidas nas normas gerais expedidas pela Secretaria da Previdência
Social.
Art 212. As empresas vinculadas ao
regime de previdência social de que
trata este Regulamento, com 20 (vinte) ou mais empregados, são obrigadas a reservar de 2% (dois por cento)
a 5 % (cinco por cento) dos cargos
para atender aos casos de beneficiários reabilitados.
Art. 213. Para os efeitos do artigo
39 do Decreto-lei n- 72, de 21 de novembro de 1966, a ressalva nele pre-

vista só se aplica. quanto às prestações, aos casos em que o segurado
reunisse, naquela data, todos os requisitos para sua concessâo.
Art. 214. Mediante convênio entre
o INPS e a empresa ou o sindicato,
poderão estes encarregar-se de:
I - processar os pedidos de benefícios, preparando-os e instruindo-os
de maneira que possam ser decididos
pelo Instituto;
H submeter os empregados segurados a exames médicos, inclusive
complementares, encaminhando ao
INPS os respectivos laudos, para decisão dos benefícios que dependarn: de
avaliação de incapacidade;
IH - prestar aos segurados a seu
serviço e respectivos dependentes, diretamente ou por intermédio de estabelecimentos e profissionais contratados, desde que obedecidos os padrões
fixados pelo Instituto, a assistência
médica por este concedida;

IV - efetuar pagamento de benefícios;
V - preencher documentos de cadastro de seus empregados, bem como
carteiras a serem autenticadas pelo
INPS, e prestar outros quaisquer serviços à previdência social.
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CAPíTULO VIII
Seguros Facultativos

SEÇÃO r
Finalidades dos seguros

tacuuanoos

Art. 215. Os seguros facultativos visam a proporcionar aos beneficiários
a possibilidade de ampliar, por sua
própria iniciativa ou das empresas, as
prestações previstas neste Regulamento.
Art. 216. As operações relativas aos
seguros facultativos compreenderão:
I - seguros coletivos, para os beneficiários em geral;
II -pecúlios facultativos, para os
servidores do INPS, por intermédio
da Assistência Patronal do Instituto.
SEÇÃo

II

Seguros coletivos

Art. 217. Os seguros coletivos visam
a complementar os beneficios e serviços previstos neste Regulamento,
bem como garantir aos dependentes,
em caso de morte do segurado, uma
ajuda financeira complementar, sob a
forma de pagamento único.
Art. 218. As condições de realização e custeio dos seguros coletí vos serão as que forem estabelecidas mediante contrato entre os segurados interessados, as respectivas empresas e
o INPS, aprovado pela Secretaria da
Previdência Social -ru pela Secretaria
de Assistêncra Médico-Social, ouvida a
Coordenação de Serviços Atuariais.
SEÇÃo m
Pecúlios facultativos

.Art. 219. Os pecúlios facultativos
visam a proporcionar meios aos servidores do INPS para se protegerem de
determinados riscos.
Parágrafo único. Os pecúlios de
que trata este artigo serão custeados
pelos servidores do INPS, com contabtlidade própria, e visam a concessão
de ajuda financeira por ocasíão de
aposentadoria ou morte, para o servidor ou para uma ou mais pessoas ex .
pressamente designadas.
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TíTULO

rrr

Ousteío do Regime do INPS
CAPíTULO 1
Fontes de Receita

SEÇÃo r
Receitas fundamentais

Art. 220. O custeio do regime de
previdência social a cargo do INPS
será atendido pelas seguintes contribuições:
I ~ em relação aos segurados cujas
contribuições devam ser recolhidas
através de terceiros:
a) do segurado, no valor de 8% (oito
por cento) do seu salário-de-contribuição;
b) da empresa, ou do empregador
doméstico, em quantia igual à devida
pelo segurado;
c) da empresa, no caso de empregado ou de trabalhador autônomo de
categoria compreendida no artigo 5.°,
item III, alínea "b", mais as contribuições instituídas pela Lei n.s 4.281,
de 8 de novembro de 1963, e Lei número 4.266, de 3 de outubro de 1963,
nos valores de 1,2% (um e dois décímos por cento) e de 4,3% (quatro e
três décimos por cento) do salário-decontribuição do segurado;
II - em relação aos trabalhadores
autônomos de categoria não compreendida no artigo 5.°, item 111, alínea
"h". ou em seu parágrafo único:
a) do segurado, no valor de 16%
(dezesseis por cento) de seu saláriode-contribuição;
b) da empresa, quando for o caso,
no tocante à remuneração paga ou
devida, durante o mês, pela utilizaçâocdos serviços do segurado no valor de 8% (oito por cento) da importância que exceder do valor corres":
pendente ao salário de contribuição
daquele;
UI - do trabalhador autônomo de
que trata o parágrafo único do artigo
5°, do segurado facultativo e do que
se encontrar na sttuação prevista no
artigo la, no valor de 16% dezesseis
por cento) do respectivo salário-decontribuição;
IV - do aposentado per-i regime
deste Regulamento, em importância
equivalente a 5% (cinco 'Ç-vT cento)
do valor do benefício;
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v _ do que estiver em goze de auxilio-doença e do pensionista, em importância equival-ente a 2% rdoís por
cento) do valor do benefício,
VI - da Untâo:
a) em quantia. Iesttnada a custear
o' pagamento de pessoal e as despesas de administração geral de INPS,
compreendendo:
1 - o produto das taxas cobradas
diretamente do público, sob a denominação genérica de "quota de previdência", na forma' da legislação própria;
2 - a percentagem Incidente sobre

o imposto de umportaçâo estabelecida na legislação correspondente;
3 - a dotação própria QC orçamento da União. no valor equivaleute à eventual diferença entre o produto efetivamente arreca'tado da
quota de previdência de que trata o
número 1, no exercicio anterior ao
da apresentação da proposta orçamentária, e as despesas de pessoal
e de administração geral do INPS no
mesmo exercício;
b) por crédito adicional ac orçamento do Ministério do TrJ'J balho e
Previdência Social,. se for o caso,
para cobertura de ínsufíciêncía financeira verífícada :'l3, gestão econômica do Instituto.
Parágrafo único. O custeio das
prestações cabíveis aos servidores estatutários do lNPS e o custeie da assistência patronal serão atendidos pelas seguintes ccntrtbu-ções:
I - do funcionário:
a) em percentagem do respectivo
salário -base, definido na Legislação
própria, igual à que vigorar para o
Instituto de Previdência e Assistência,
dos Servidores do Estado, para os fins
do artigo 36;
b) 1% (um por cento) do mesmo
salário-base, observado o limite máximo previsto no artigo 224 para os
fins do parágrafo único do artigo 36;
c) 2% (dOIS por cento) do mesmo
salário-base, observado o limite máximo previsto no artigo 224, para a
assistência patronal;
II -

do INPS;

a) em quantia igual à devida pelo
segurado nos termos da alínea "b" do
item anterior;
b) 3% (três por cento) da dotação
orçamentária de pessoal.

Art. 221. Para os efeitou do disposto no item VI do artigo anterior.
consideram-se:
I - despesas de pessoal - as relatrvas aos vencimentos, salários e
outras despesas fixas e vartáveís concernentes aos servidores do INPS;
II - despesas de administração
geral - as relativas a mate-íal, serviços de terceiros € encargos diversos
correspondentes à administração dos
órgãos destinados ao atendimento dos
encargos do INPS;
III - insuficiência Imanceira - a
falta de meios pecuniários para atender às despesas de que tratam os
itens I e II e ao custeio das prestações referidas '10 Titulo lI.
Art. 222. Ficará isento:
I - das contrlbuíçõea rereuõas nos
itens I, II e III do artigo 220 o segurado cujo benefício for pago cumulativamente com a remuneração que
perceber em virtude de atividade
exercida em fase de reabílrtação profissional ou de mensalidades de recuperação;
II - da contribuição jnevtsta no
item IV do artigo 220, durante o prazo de suspensão da aposentadoría, o
segurado aposentado, não por invalidez, que retornar à atividade.
SEÇÃO II

Salário de Contriouição
Art. 223. Entende-se por salário..
de-contribuição, para os efeitos deste
Regulamento:
I
a remuneração efetivamente
recebida, a qualquer título durante
o mês, em uma ou mais empresas,
para os empregados e trabalhadores
autônomos de categoria compreendida no artigo 5°, item III, alínea "b";
II - o salário-base para os titulares de firma individual, diretores, sócios, trabalhadores autônomos não
referidos no item anterior, ou a estes
equiparados, os empregados domésticos e segurados facultativos
III - o salário declarado para os
que se encontrarem na situação prevista no artigo 10.
Parágrafo único. Excluem-se do
salário de contribuição:
I - o 13° (decímo terceiro) salário e as quotas de salário-famílía-
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percebidas nos termos da legislação
prõprra;
II - as importâncias percebidas
pelo segurado e não eonslderadas, segundo a Consolidação das Leis do
Trabalho, como Integrantes oa remuneração.
Art. 224. O salárlo-de-contríbulção não poderá ser supe-tor a 20
(vinte) vezes o maior saláric-mínímo
vigente no Pais, nem inferia ao saIárío-mímmo regional de adulto, tomado este, na hipótese do toem I do
artigo anterior, em seu valor mensal,
diário ou horário, conforme o caso.
Parágrafo único. Em~e tratando
de segurado menor de 18 t dezoíto)
anos, enquadrados lias categorias
mencionadas no item I do artigo an-
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tenor, será observado, para ·efeito de
fixação do limite inferior de saláriode-contribuição, o valor do respectivo
salário-mínimo.
Art. 225. Quando o segurado
exercer mais de uma atrvtdade, simultaneamente, e perceber remuneração global superior ao Iímite máximo
previsto no artigo anterior, os ganhos
percebidos em cada .una set êo redusidos proporcionalmente, pai a efeito
de contribuição, de forma "t'-.(€' a respectíva soma não ultrapasse aquele
limite.
Art. 226. O salário-base será estabelecido segundo o tempo de filiação,
observado o seguinte eseaionamento
em função do salário-mínímc vigente
no local de trabalho do segurado:

I
I

Classe

Tempo de filiação

I

Número

de
13'1;ário8 - mínimos
I

I
1
2
3
4
f

,
Ô

8
9
10

Até 1 ano ........................
Mais de 1 até 2 anos ..........
Mais de 2 até 3 anos ..........
Mais de 3 até 5 anos ..........
MalS de 5 até 7 anos ..........
Mais de 7 até 10 anos ..........
Mais de 10 até 15 anos ..........
Mais de 15 até 20 anos ..........
Mais de 20 até 25 anos ..........
Mais de 25 anos .................

§ 1Q Considera-se de filiação, para
os efeitos deste artigo, ° período ou
períodos, ainda que não contínuos, de
pagamento efetivo de contrfbtnções ao
INPS, através de quaisquer das categorias de segurado previstas na Seção I, Capítulo II do TíbIo I, computando-se, inclusive, os penedos em
que, independentemente de contribuição, foi mantida a qualidade de segurado.
§ 2Çl Para efeito dê apuração de
tempo de filiação, cada mês será tomado por inteiro, ainda que. em seu
curso, a contribuição a considerar
corresponda apenas a uma fração
dele. A existência de mais de uma
contribuição, por motivo de atividade
sucessiva ou simultânea, no mesmo
mês, não dará margem a que este seja
contado mais de uma vez.

I

I
I
I
I

!

I
I
li'

2
3
c
7

10
12
15
18
20

Art. 227. O segurado exercente de
mais de uma atividade Sujeita a salário-base contribuirá apenas sobre
um salário-base.
Parágrafo único. Ao segurado exercente de atividade em que se aplique
salário-base e que exerça, ao mesmo
tempo, outra atividade que o inclua
no item I do art. 223, e nesta perceba remuneração que, adicionada
àquele, resulte numa ímpottâncta superior ao limite máximo do saláriode- contribuição, será atribuído salário-base de valor bastante a respeitar,
na soma, aquele limite máximo.
Art. 228. O interstício, entendido
como o prazo mínimo de oermanêncía
em uma classe para acesso a outra
imediatamente superior. constante da
tabela referida no art. 226, será ri-
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gorosamente observado, vedada a antecipação do recolhimento de contribuições com a finalidade de suprir ou

suprimir interstícios.
Parágrafo único. Cumprido o Interstício, poderá o segurado, se assim
lhe convier, permanecer na classe em
que se encontra; em nenhuma hipótese, porém, esse fato ensej-u-á.o acesso a outra classe que não seja a Imediatamente superior, quando o segurado desejar progredir na .escala.
Art. 229. O segurado que, por força
das circunstâncias, não tiver condições
de sustentar a contribuição na classe
em que esteja enquadrado, poderá regredir na escala até o -iível que lhe
convier, facultado o retorno à classe
de onde regrediu, nesta contando, para implemento do interstício de acesso à classe superior, o período anterior de contribuição.
Parágrafo único. Sempre que o segurado regredir na escala esse fato
não importará em supressão ou redução dos períodos de carência a que
esteja condicionado, em função da
data de sua filiação ou de regula..·ização de sua inscrição, ou em redução
dos ínterstícíos a que esteja obrigado.
Art. 230. Ao profissional liberal,
nessa qualidade filiado como trabalhador autônomo, não será atribuído
salário-base inferior ao da classe 2 da
tabela constante do art. 226.
Al't. 231. O salário-base do empregado doméstico, qualquer que seja o
tempo de filiação, corresponderá ao
da classe 1 da tabela constante do
artigo 226, não se aplicando ao eMO
o dispositivo que prevê a possibilidade
de acesso a outra classe.
Art. 232. O salário-base insuscetível de fracionamento, a menos que:
I fique o segurado sujeito no.
mesmo mês a contribuir, também, por
motivo de auxilio-doença ou aposentadoria, hipótese em que o valor do
salário-base será proporcional ao número de dias que antecede ou sucede
ao beneficio, conforme o caso;
ê

11 - ocorra a hipótese prevista no
parágrafo único do art. 227;
lU - diga respeito a empregado
doméstico, quando a admissão, dispensa. ou afastamento ocorrer no curso
do mês, casos em que será proporclonal ao número de dias de trabalho
efetivo.

Art. 233. O salário declarado será.
estabelecido em função do último salário-de-contribuição do segurado
quando em atividade, não podend~
ser inferior ao salário-mínimo mensal de adulto vigente no local de trabalho do segurado.
Parágrafo único. A intervalos mímmos de 12 (doze) meses, poderá o
segurado reajustar o valor do saíano
declarado, observados, para efeito de
cálculo, os índices de alteração do selárfo-mínlmo,

Art. 234. O salárío-de-contributção
do segurado aposentado cujo beneficio seja suspenso em virtude de retorno à atividade será:
I a remuneração efetivamente
percebida no novo emprego ou em atividade não sujeita a salártc-base;
II - o salário-base da -Iasse 1 ou
2, da tabela constante do art. 226,
conforme seja ou não profissional liberal, quando o retorno se de: em atividade remunerada não Incluída no
item anterior.
SEÇÃO TIr

Arrecadação das contribuições e
outras importâncias devidas ao INPS

Art. 235. A arrecadação das contribuições e de quaisquer Irnportãnctas
devidas ao INPS, compreendendo seu
desconto ou cobrança e -recorhlmento,
será realizada com observância das
seguintes normas básicas:
I - as empresas deverão:
a) descontar, no ato do pagamento
da remuneração dos empregados, trabalhadores autônomos de categoria
compreendida no art. 59, item 111, alinea "b", titulares de firma índívtdual
diretores e sócios, as contrlbuiçôea e
quaisquer outras ímportânctae por
eles devidas;
b) recolher ao INPS, obedecidas as
normas por este expedidas, até o último dia do mês seguinte àquele a
que se referirem, as importâncias
arecadadas nos termos da alinea anterior, juntamente com as por elas
devidas, inclusive as de que trata o
art. 220, item n, alínea "b";
11 ' - os trabalhadores autônomos
de categoria não compreandída 110
artigo 5.°, item III, alínea "b", os segurados facultativos e os que se encontrarem na situação prevista no artigo lO deverão recolher sua contrt-
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buíção mensal, por ínícíatíva próprfa,
até o último dia do -nês seguinte
àquele a que a contribuição se -referir;
IH - os empregadores domésticos
deverão:
a) descontar, no ato do pagamento
da remuneração dos empregados domésticos, a contribuição por eles devida,
b) recolher ao INPS, até o último
dia do mês seguinte àquele a «ue se
referir, a contribuição arrecadada na
forma da alínea anterior, juntamente
com a por eles devida;
IV - os aposentados, os que estiverem em gozo de auxílio-doença e
os pensionistas terão sua contribuição
mensal recolhida medían'e uosconto.
realizado diretamente pelo INPS, nas
rendas mensais relativas aos respectivos benefícios;
V - os servidores mencionaúcs no
parágrafo único do artigo 220 terão
suas contribuições mensais reeolhrdas
mediante desconto realizado, no vaiar
da respectiva remunerava'), por iniciativa do INPS, ao qual Incumbe por
sua vez, a tmportâncía referida no
item II do mesmo parágrafo.
Parágrafo único. O désccnto das
contríbuíções e o das consumações legalmente autorizadas sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente, pelas empresas e empregadores domésticos a isso obrigados, não
lhes sendo licito alegar nenhuma
omissão que hajam praticado, a fim
de se eximirem do devido recolhimento, ficando diretamente responsáveis pelas importâncias que deixarem
de receber ou que tiverem arrecadado
em desacordo com as disposições deste Regulamento.
SUBSEÇÃO ÚNICA

Processos especiais de arrecadação

Art. 236. Além do recolhimento de
contribuições através de seus órgãos

.própríos, poderá o INPS credenciar

representantes ou firmar ccnvênlos
com estabelecimentos bancários para
se encarregarem desse mister .
§ 10 Sem prejuízo de sua condição
de empresa para os fins deste Regulamento, o recolhimento :13 contribuíç õ e s e de outras importâncias poderá
.ser atribuido aos sindicatos, notadamente àqueles que agrupem 'segurados
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compreendidos no item UI, alínea
"b", do art. 5.°.
§ 2Q Para os fins do parâgrab anterior, o Instituto estabelecerá os convênios competentes, de acordo com a
conveniência e os Interesses do serviço.
Art. 237. O INPS poderá, igualmente, mediante acordo, incumbir o
recolhimento das contrtbutçôes devidas por trabalhadores autônomos aos
respectivos sindicatos e associações dê
classe. ou empresas ínterrnedíadotas
de mão-de-obra. sempre que as peculiaridades da atividade profissional
assim o permitirem e fiquem atendidos 00 interesses e as cooveníêncías
do serviço.
Parágrafo único. Excepcionalmente,
e a seu critério, poderá [I INPS estender o processo previsto neste artigo às empresas que, dadas as cirounstâncías de utilização de mão-de-obra
autônoma, ofereçam facilidades para
o recolhimento de contribuições.
Art. 238. Ao proprietário de uma
só habitação de tipo econômico. cuja
construção tenha sido reaüzada sob
sua administração pessoal, serão proporcionadas condições especiais para
o recolhimento de contrtbutcôes relativas à mão-de-obra assalariada nela
empregada.
SEÇÃO IV

Recoíhimentae fora do prazo

Art. 239. A falta de recolhimento,
na época própria, de cont-Ibuiçõea ou
outras quantias devidas _110 INP3 sujeitará os responsáveis ao juro moratório de 1 % (um por cento) ao mês,
devido de pleno direito, independentemente de notificação, além da multa
variável de 10% (dez por cento) até
50% (cinqüenta por cento) do valor
do débito.
~ 19 A multa prevista neste artigo
será automaticamente aplicada e corresponderá a:
I - 10% (dez por centoj , para
atraso de até 60 (sessenta) dias;
II - 20% (vinte por r-ente), para
atraso de mais de 60 (sessenta) e até
150 (cento e cinqüenta) días;
In - 30% (trinta por cento) , para
atraso de mais de 150 (cento e cinqüenta) e até 240 (duzentos e quarenta) dias;
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, IV - 40% (quarenta por cento),
para atraso de mais de 240 (duzentos

e quarenta) e até 360 rtrezentos e
sessenta) dias;
V - 50% (cinqüenta por cento),

para atraso de mais de 360 (trezentos

e sessenta) dias.
§ 29 A aplicação do juro -noratórlo
e da multa terá por base o total das
contribuições mensais a recolher .ao
INPS, ressalvado o disposto no

§

39

do art. 285.
Art. 240. As importâncias não recolhidas nas épocas próprias terão seu
valor atualizado monetariamente em
função das variações do poder aquisitivo da moeda, observados os coeficientes oficiais.
SEÇÃO

v

neoeaa« diversas
Art. 241. Constituem receitas diversas do INPS:

b) lançar, em títulos próprios de
sua escrituração mercantít, o montan.,
te das quantias des,,:o:ltadas de seus
empregados, o da conttlbuiçã:J da em;
presa e o que IOr pct ela recolhi do ao
INPS, bem como as consrgnações a
este devidas;
c) entregar, até 60 tsessentaj coes
após o mês do encerramento do balan.,
ço, ao órgão do INPS en i que, por sua
Iocallzaçâo, estejam matriculadas có,
pia autenticada dos .egtstros ('~:;.tá...
bers relativos ao mOlH.'!.1 '-:-1:) dos lança,
mentes correspondente, àu ímportàn,
cías devidas ao Instituto, as quantias
a ele pagas, e meros dados, com dis.,
crímínação, mês a mês, das respectavas parcelas, observando a re-peíto,
as normas expedidas velo I.NPS;

d) arquivar, mesmo quando não
obrigadas a escrituração me. cantil du,
rante 5 (cinco) anos, ·.)S comprovantes
tefer-intes aos fatos
discriminativos
mencionados neste item;

I - as rendas provenientes de juros moratórios e de multas;
II - os rendimentos de seu patrimônio, as doações, os legados e as
rendas eventuais.

III - é facultada ao INPS a veríficação dos livros de contabilidade e
de outras formas de 'exístro das empresas, não prevalecendo, para e.sse
efeito, o disposto nos arts. 17 e 18 ':::'0
Código Comercial;

CAPíTULO II

IV - ocorrendo a C8';U.'3a de apresentação ou a sonegação aos elementos
de que tratam OS itens ] J e IH, ou no
caso de sua apresentação deficiente.
poderá o lNPS, sem tJr':jl.ií~ das penalidades cabíveis, inscrever ex otticto
as importâncias que reputar devidas,
ficando a cargo do segurado ou da
empresa o ônus da prova em contrário;

Controle da Regularidade das
Receitas
SEÇÃO I

Fiscalização direta peío 1 NP.S

Art. 242. Compete ao INPS fiscalizar diretamente e tornar efetiva Do
arrecadação das ccntrlbuíções e ele
outras importâncias que lhe forem
devidas, nos termos deste Regulamento, para o que serão observadas as ~e
guintes normas básicas:
I - os segurados e as empresas estão sujeitos à fiscalização por parte
do INPS, ficando obrtgadcs a prestar-lhe os esclarecimentos e informações necessários ao desempenho desse encargo;
II - as empresas vinculadas ao l'eglme de que trata este Regulamento
são obrigadas a:
a) preparar folhas de pagamento de
seus empregados, nelas anotando os
descontos e as consignações devidas
ao INPS;

V - em caso de inexistência de com
provação regular e formalizada, o
montante dos salários pagos pela exe..
cuçâo de obras de constr ação poderá
ser obtido mediante cálculo da mãode-obra empregada, com base na área
construída, ficando a cargo do proprietário, dono da obra, condômino.
da unidade imobiliária ou empresa ocresponsável o ônus da prova em contrário.

Art. 243. A fiscalização da arrecadação das importâncias que compõem
a contribuição da União compete, }Xl"
delegação, ao INPS, de conformidade
com as normas expedidas a esse respeito pela Secretaria da Prevldêncta
soeiai do MTPS.
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SEÇÃO Ir

Procedimento em caso àe atraso

Art. 244. Quando os agentes da ris,
calízação do INPS verificai em at( aso
no recolhimento de ímportâncías devidas por segurados e empresas, será
lavrado termo de vertfícaçao d~ débito com discriminação, clara ~ precisa,
dM parcelas devidas e dos períodos a
que se referirem.
Art. 245. Notificado o faltoso na
forma do artigo anterior, terá ele o
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de ser considerado, de plano, precedente. o termo
de verificação de débito.
Parágrafo único. Se, denoto do prazo deste artigo, saldar o devedor a sua
dívida, será encerrado o procedimen-

to.

Art. 246. Apresentada a ide&a, será
o respectivo processo submeti.ío à autoridade competente do I1'tPS, de cuja
decisão caberá recurso votuntárro na
forma do disposto no Oaprb.no VI do
Título V.
Art. 247. Declarado p cocedente o
débito, será ele lançado em livro próprio, destinado à ínscríção da divida
ativa do INPS.
Art. 248. As certidões extraídas do
livro que trata o artigo anterior, con,
tendo todos os dizeres da Jnscrtção,
servirão de título para o INi'H ingres.,
sar em Juízo, por seus p.ocuradores
ou representantes legais, a rnn 010: pro . .
mover a cobrança dos débt tos ou multas pelo mesmo processo e com as
mesmas prerrogativas da Fazenda Na,
cional.
Parágrafo único. Servirão também
de títulos para a cobrança dns dividas
ativas os instrumentos de confissão
de dívida, as cópias autenticadas dos
registros contábeis previstos na alínea
"c" do item II do art. 242 e as cartss
de abertura de contas correntes bancárias firmadas pelas empresas.
Art. 249. O INPS poderá, antes de
ajuizar a cobrança de SU('I dívida attva,
promover, para OS efeitos de direito o
protesto de títulos dados em garan..
tia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado' que esses títulos serão recebidos pro solvendo.
Art. 250. A cobrança judicial de ímportâncias devidas par empresas que

tenham legalmente assegurada a lm,
penhorabílídade de seus oens será exe,
cutada, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, medi.
ante precatório expedido à empresa,
pelo presidente do tribunal .xunpeten.,
te, a requerimento do INPS. incor-endo
respectivo diretor >l.J admímstra,
dor nas penas do crime J~ desobe-ü....
êncía, além da -esponsamddaüe run,
cíonal cabível, se não der cuu.prfmen...
to ao precatório no pr>t./:rJ máximo de
30 (trinta) días ,

°

Art. 2M. Serão, ígualmonte, objeto
de lavratura de termo de verificação
de débito as quotas de salárlc-tamílla
pagas sem obediência às normas perttnentes.
Parágrafo único. Em se tratando de
falte de declaracâz de vida e de residêncía dOS filhos, a pc-tví Jêncta a que
Se refere este artigo devera ser ante-

cedida por intimação, feita pelo INPS
na forma de instruções por ele expedidas, para que a falta seja sanada.
SEÇÃO In

Controle de regularidade d Ui empresas
SUBSEÇÃO I

Comprovação de situação pOntual

Art. 252. O INPS fornecerá os se.. .
gulntea documentos, comprcbatórtos
da situação dos contrtbuíutes:
I - às empresas vinculadas, ou às
entidades ou pessoas a elas equiparada~:
0,)
Certificado de M.::a·..í(;uh, como
documento de tóentrítcaçác de sua
qualidade;
b) Certificado de Regulattdade de
Situação (CRS), válido até o último
dia do mês de revereíro do ano seguin...
te ao da sua emissão, para servir de
prova de que o ccntrlbu-nte se acha
em situação regu.ar perante o TNPS;
c) certificado de QUitação (CQ), a
ser emitido para cada operação, a fim
de que a empresa posaa praticar os.
atos enumerados no item In do artigo
seguinte, válido por .w (trluta) dias,
a contar da data de SUd emissão;
II - aos brabalhauoces autônomos,
exceto os de categorias compreendi.. .
das no art. 5.°, item IH, alínea "b" o
certificado previsto na alínea "b" do
item anterior.
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Art. 253. As empresas, as entidades
e pessoas a elas equiparadas, assim
corno, quando couber, o trabalhador
autônomo, ficarão obrigados a apresentar:
I - o Certificado de Matricula:
a) à autortdaae eompetcnte, para o
hcenciamento de obras ce COil'i>trÇÇ'io,

reforma ou acrescm.c de ,LJrt;uL0S cabendo a apresentação 8_0 responsável
direto pela execução das O;'1"t'(lS;
b) aos órgãos do INPS r aos erre-

cadadores das contribuições, para
identificação do contribuinte .8 d?s
elementos cadastrais de sua inserição;
II -

o Certificado de Regularida-

de de Situação, conforme o caso:
a) para a concessão de financiamento, empréstimo e ajuda jmancetra, para o pagamento de pa;rcelas dos
mesmos quotas-partes e alíquotas de
imposto~ ou de subvenções de quarquer espécie por parte das repartições
públicas, estabelecimentos de credito
oficiais e seus agentes financeiros,
autarquias, sociedades de economia
mista e empresas públicas ou de serviços públicos;
b) para a assinatura de convênios,
contratos, ou quaisquer outros instrumentos com repartições ou entidades
públicas, autarquias, sociedades de
economia mista ou seus agentes;
c) para o arquivamento de quaisquer atos no Registro de Comércio,
excetuando-se desta exigência os atos
pelos quais a empresa substitui total ou parcialmente seus gestores,
desde que não impliquem em mutação patrimonial;
d) para a participação em concorrências, tomadas ou coletas de preços
ou quaisquer licitações de bens ou
destinadas à contratação de serviços
e obras;
e) para as transações Imobiliárias
realizadas pelas empresas que exercitam a comercialização de tmóvc.s. e
somente em relação a estes, dele devendo constar, expressamente, essa
finalidade;
IH - o Certificado de Quitação,
para:
a) qualquer
transação imobiliária
ou negociação de bens móveis incorporados ao ativo imobilizado de empresas ou de pessoas a elas equiparadas;

b) promessa de cessão ou transferência, bem como a cessão e transferência de direitos de empresas ou de
pessoas a elas equiparadas;
c) pagamento de haveres nas liquidações e dissoluções de sociedades
e para a expedição de cartas de adjudicação ou de arrematação de bens
salvo quando expedidas em favor da
Fazenda Pública, federal, estadual ou
municipal e em processos trabalhistas, ínclustve de acidentes do trabalho;
d) a primeira transação a ser realizada com prédio ou unidade ímobi-

~~ri~~:ej: ~~;~:~~v; s~;~~~~i~d:~

nha sido terminada já na vigência do
Decreto-lei número 66, de 21 de novembro de 1966.
Parágrafo único. O Certificado de
cuitacão. quando exigível, só o será
com relação às contribuições devidas
pela dependência da empresa do local
onde se situar o objeto da transação, se for o caso; ou por sua sede.
Art. 254. Independem da apresentação do Certificado de Quitação:
I - as transações em que forem
outorgantes a União Federal, os Estados, os Municípios e as entidades públicas de direito interno sem finalidade econômica, assim como as pessoas ou entidades não obrigadas a
contribuir para a previdência social;
H as transações realizadas pelas empresas que exercitam a atividade de comercialização de imóveis,
e somente em relação a estes, desde
que apresentem o Certificado de Regularidade de SItuação;
IH - os instrumentos, os atos e
con.t~ato~ que constituam retificação,
ratifícação ou efetivação de outros
anteriores para os quais já tenha sido
apresentado o Certificado de Quitação;
IV - as transações de unidades
imobiliárias resultantes da execução
de incorporação realizada na forma da
da lei número 4.591, de 16 de dezembro de 1964, desde que a certidão
própria tenha sido apresentada para
a inscrição do respectivo memorial no
Registro de Imóveis;
V - as transações de unidades
imobiliárias construidas com financiamento para cuja lavratura já tenha sido apresentado o Certificado de
Quitação.
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SUBSEÇÃO II

Sanções em caso de impontualidade

Art.. 255. As empresas, enquanto
estiverem em débito, não poderão:
I - distribuir quaisquer bonificações a seus acionistas;
II dar ou atribuir participação
de lucros a seus SÓCIOS ou quotistas,
bem como a seus diretores e membros
de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos.
Parágrafo único. A inobservância
do disposto neste artigo sujeitará o
responsável à multa prevista no item
II do artigo 422.

Art. 256. Os atos praticados e os
instrumentos assinados ou lavrados
com inobservância do disposto nos artigos 253 e 255, bem como os registros públicos a que estiverem sujeitos, serão nulos de pleno direito.
CAPíTULO III
Quota de Previdência
SEÇÃO I

Incidência das taxas de previdência

Art. 257, A contribuição da União,
no que tange ao produto das taxas
cobradas diretamente do público sob
a denommação genérica de quota de
previdência, compreende:
I - em relação a serviços públicos
explorados diretamente pela União,
Estados, Territórios, Municipios, suas
autarquias. e a entidades particulares, empresas ou grupamentos de empresas (Decreto número 20.465, de 1
de outubro de 1971, artigos 1°, 8°, alínea "e", 10 e 85; Lei n.s 593, de 24
de dezembro de 1948, artigo 9°, alínea
"c"; Regulamento aprovado pelo Decreto número 26.778, de 14 de junho
de 1949, artigos 15, alínea "c" e 73;
Lei número 2.250, de 30 de junho de
1954, artigo 3°, alínea "c"; LeI número 3.593, de 27 de julho de 1959,
artigo 4°; Regulamento aprovado pelo
Decreto número 48. 959-A, de 19 de
setembro de 1960, artigo 227, item I,
alínea "a"; Lei número 4.863, de 29
de novembro de 1965, artigo 34; Regulamento aprovado pelo Decreto número 60.501 de 14 de março de 1967,
artigo 166, item I, alínea "a"; Decreto-lei número 645, de 23 de junho
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de 1969, arttgo 1.0; Decreto-lei número
1,270, de 2 de maio de 1973):
a) 10/,., (um por cento) sobre as tarifas de luz;
b) 15% (quinze por cento) sobre as
tarifas de gás, telefone, água e esgoto;
c) 10% (dez por cento) sobre as
tarifas de estradas de ferro, carris.
transportes aéreos, portos, telegrafia.
radíotelegrafra, radiotelefonia e outros serviços públicos;
II - 8% (oito por cento) dos preços dos transportes de passageiros,
mercadorias, animais, encomendas.
valores e demais receitas que constttuirem parcelas de renda bruta de
armazéns, trapiches e de outros" serviços remunerados das empresas, nacionais ou estrangeiras, que explorem
ou executem serviços de navegação
marítima, fluvial ou lacustre, de portos e canais e de pesca, com as exceções previstas no parágrafo 1° deste
artigo (Decreto número 22.872, de 29
de junho de 1933, artigo 12, com as
modificações introduzidas pelo Decreto número 22.992, de 26 de julho de
1933; Lei número 2.250, de 30 de junho de 1954, artigo 3°, alínea "c"; Lei
número 3.593, de 27"de julho de 1959,
artigo 4°; Regulamento aprovado pelo Decreto número .48, 959-A, de 19 de
setembro de 1960, artigo- 227, item T.
alínea "c"; Lei número 4.863, de 29
de novembro de 1965, artigo 34; Regulamento aprovado pelo Decreto número 60,501, de 14 de março de 1967,
artigo 166, item I, alínea "b");
III - Cr$ 0,000105 (cento e cinco
milionésimos de cruzeiro) sobre os
produtos industrializados da pesca.
procedentes do estrangeiro (Lei número 3.832, de 18 de novembro de
1941, artigo 14; Regulamento aprovado pelo Decreto número 48.959-A, de
19 de setembro de 1960, artigo 227.
item I, alínea "ct"; Lei número 4,863,
de 29 de novembro de 1965, artigo 34;
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 60.501, de 14 de março de
1967, artigo 166, item I, alínea "c");
IV - SOlo (oito por cento) dos juros pagos ou creditados pelos bancos.
casas bancárias e outros estabelecimentos de crédito, nas respectivas
contas de depósitos, a toda pessoa física ou jurídica, inclusive dos poderes
públicos, e autarquias, deduzida a
quota no crédito ou pagamento dos
juros aos depositantes (Decreto número 24.615, de 9 de julho de 1934.
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artigo 4°; Lei número 2.250, de 30 de
junho de 1954, artigo 3."; Lei número 3.593, de 27 de julho de 1959, artigo 4"; Regulamento aprovado pelo
Decreto número 48.959-A, de 19 de
setembro de 1960, artigo 227. Item I,
alínea "e"; Lei número 4.863, de 29
de novembro de 1965, artigo 34; Re-

gulamento aprovado pelo Decreto número 60.501, de 14 de março de 1967,
artigo 166, item I, alínea "d");
V - Cr$ 0,00021 (vinte e um cen-

tésimos-milionésimos de cruzeiro) por
tonelada, ou fração, das mercadorias
ou utilidades que, sob qualquer forma

de embalagem ou a granel, forem recolhidas ou depositadas em trapiche
ou armazém de depósito. ou despachadas sobre água, quando importadas do estrangeiro (Decreto-lei número 651, de 26 de agosto de 1938,

artigo 4°, item IV, alínea "a"; Regulamento aprovado pelo Decreto número 22.367, de 27 de dezembro de
1946, artigo 69, item 111, alínea "a";
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 48.959-A, de 19 de setembro
de 1960, artigo 227, item I, alínea "f";
.Leí número 4.863, de 29 de novembro
de. 1965, artigo 34; Regulamento aprovado pelo Decreto número 60.501, de
14 de março de 1967, artigo 166, item
I, .alínea "e");
VI - ors 0,0001 (um décimo milésimo de cruzeiro) por litro de carburante entregue ao consumo (Decretolei número 651, de 26 de agosto de
1938, artigo 4.°, item IV, alínea "b";
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 22.367, de 27 de dezembro de
1946, artigo 69, Item 111, alínea "b";
Regulamento _aprovado pelo Decreto
número 48.959-A, de 19 de setembro
de 1960, artigo 227, item I, alínea
"ü": Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965, artigo 34; Regulamento aprovado pelo Decreto numero
60.501, de 14 de março de 1967, artigo
166, item I, alínea "f"; Decreto número 71.623, de 29 de dezembro
de 1972);

VII 140/r, (quatorze por cento)
sobre o valor da venda de bilhetes da
Loteria Federal, inclusive de Sweepstakes (Lei número 3.807, de 26 de
agosto de 1960, artigo 74, alínea "b":
Regulamento 'aprovado pelo Decreto
número 48.959-A, de 19 de setembro
de 1960, artigo 227, item lI, alínea
"b"; Lei número 4.863, de 29 de novembro de 1965, artigo 34; Decretolei número 204, de 27 de fevereiro de
1967, artago 4°, parágrafo único; Re-

gulamento aprovado pelo Decreto número 60.501, de 14 de março de 1967,
artigo 166, item I, alínea "g": Decreto-lei número 717, de 30 de julho de
1969, artigo 1°; Decreto-lei número
1.285, de 6 de setembro de 1973, artigo 2°);
VIII - em relação às entidades
turfísticas (Lei número 3.807, de 26
de agosto de 1960, artigo 74, alinea
"c"; Regulamento aprovado pelo Deereto número 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, artigo 227, item lI,
alínea "c"; Lei número 4.863, de 29
de novembro de 1965, artigo 34; Regulamento aprovado pelo Decreto número 60.501, de 14 de março de 1967.
artigo 166, item I, alínea "h"; Decreto-lei número 717, de 30 de julho de
1969, artigo 2°; Decreto-lei número
1. 129, de 13 de outubro de 1970);
a) 5% (CInCO por cento) sobre a
renda líquida auferida pela entidade,
em cada reunião hípica, em prado de
corrida, subsede e outra dependência,
quando o movimento geral das apostas for até Cr$ 150.000,00;
b) 10% (dez por cento) sobre a
renda liquida, quando o citado movimento for de Cr$ 150.001,00 a crs
250.000,00 ;
c) 30% (trinta por cento) 'sobre a

renda líquida, quando o movimento
ultrapassar crs 250.000,00;
IX - 10% (dez por cento) sobre a
importância bruta da renda da L0teria Esportiva Federal (Decreto-lei
nv 594, de 27 de maio de 1969, artigo 5Ç1).
§ 1Q A quota de previdência não íncide sobre:
I - as tarifas de passagens aéreas
para o exterior (Decreto nv 50.928, de
8-7-1961);

II - taxas de carga, descarga, capatazias, armazenagem e outras que.
embora incluídas nos conhecimentos
de embarque, se destinam a remunerar os serviços correspondentes, diretamente executados pelas companhias ou empresas de exploração de
portos (Decreto nv 22.872, de 26 de
junho de 1933, art. 12, parágrafo
único; Decreto nv 22.992, de 26 de
julho de 1933);
III - a taxa de viação e imposto
de transporte, incluídos no preço dos
fretes e passagens (Decreto nv 22.872,
de 29.6.1933, art. 12, parágratc único;
Decreto nv 22.992, de 26-7-1933);
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IV - o preço dos serviços de qualquer natureza que, de interesse partt;
cular das próprias empresas, não
constituam efetiva renda. bem Como
dos prestados pelas empresas umas as
outras, sem retribuição, em proveito
dos serviços que executem (Decreto
nc 22.872, de 29-6-1933, art. i'4, parágrafo único; Decreto D.O 22.992, de
26-7-1933) ;
V as mercadorias destmadas à
exportação (Lei nc 5. O:,~5, de 10 ce
junho de 1966, art. :54);

VI - os produtos míncraia brutos,
as operações de extração, tratamento,
circulação, distribuição ou consumo
das substâncias minerais ou fósseis
(Decretc-Ieí nv 1.038, de 21 de outubro de 1969, art. 2.9 ; Devrcto.Iei número 1.083, de 6-2-1970, art. 29);
VII - os rendimentos pagos ou
creditados pelas sociedades de crédito
imobiliário, integrantes do Sistema
Financeiro de Habitação.
§ 29 Nos serviços de portos e canais, a quota de prevídêncía, quando
não puder ser cobrada na iorma do
item II deste artdgc, será: constrsuida de uma contrtnuição supíemencar
de 9% (nove por cento), a cargo da
própria empresa, sobre a remuneração
do pessoal empregado nos respectivos
serviços, até o limite maxímc de ,mcídêncía da contríbuíçao dos segurados da previdência social (Decreto
nc 24.077, de 3-4-1934, art. 2'?; Decreto nv 22.872, de 29-6-1933, art. 13).
§ 31? A quota de que trata o item V
deste artigo será arrecadada pelas
Administrações dos Portos quanto às
mercadorias e utilidades importadas
do estrangeiro (Decreto-lei n.v 651, de
26 de agosto de 1938, ar ; 4.°, § 1.").
§ 4° Quando as mercadortas ou utlIídades importadas não transitarem
pelas Administrações dos Portos, a
arrecadação de que trata o paragrafo anterior será feita pelas Alfândegas e Mesas de Rendas ou diretamente pelo INPS rDecretc-Ieí número 651, de 26-8-1938, art. 49, § 29).
§ 5." A quota de que trata o item
VI deste artigo será arrecadada pelas
empresas distribuidoras de carburante, assim consideradas as que:
I - o importam e o vendem;
II - o fabricam e o vendem:
III - o adquirem no território nacional e o vendem.
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§ 61? A quota de que trata o parágrafo anterior também será devida,
pelas empresas distribuidoras, sobre
o carburante por elas utilizado' em
seus próprios serviços.
§ 7'? Para os efeitos do item VIU
deste artigo, consideram.se:
I - renda líquida - o saldo resultante da dedução, do movimento
geral de apostas, das seguintes importâncias: o valor dos prêmios pagos
aos proprietários, criadores e profissionais; as despesas de manutenção
dos serviços e obras de estrit-o mreresse hípico da entédade: os tributos
a serem recolhidos;

II - movimento geral de apostas
- a importância correspondente ao
valor do total de bilhetes de apostas
apregoado ao público para efeito de
cálculo de rateio, acrescido das importâncias constantes das demais
modalidades de apostas recebidas diretamente do público apostador nos
prados de corrida, subsedes e outras
dependências .

Art. 258. Constitui contribuição da
União, Igualmente, a que resntta da
aplicação do percentual de 18% (dezoito por cento) sobre os 20% (vinte
por cento) do imposto de impo-tação
(Lei no 159, de 30··12-193:1, art. 1)9;
Lei nc 3.244, de 4-8-1957, art 6~;
Regulamento aprovad-, pelo Decreto
nc 48.959-A, de ~9-~-1960; Regulamento aprovado relo Decreto número
60.501. de 14.3.1967,
art. 166, item
II; Decreto-lei n» 37, de 18-11-D66,
art. 163).
~
SEÇÃO Ir

Arrecadação e fiscalização da quota
de preniaencui

Art. 259. As entidades arrecadadoras das taxas enumeradas no art. 257
deverão proceder à respectiva cobrança juntamente com 3 custo dos 5r€-rviços ou utilidades sobre que inci-direm. efetuando seu recolhimento, até
o último dia do mês seguinte ao do
recebimento, à conta do Fundo de Liquidea da Previdência Social no Ban;
co do Brasil.
Parágrafo único. As Administrações dos Portos, Alfândegas e Mesas
de Renda recolherão diariamente ao
Banco do Brasil, em gura própria. à
conta do Fundo de Líquidez, o pro __
duto da arrecadação de que tratam o
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art. 257, itens I, alínea "c", In e V, e
o art. 258.
Art. 260. A fiscalização da arrecadação da contribuição da União, as-

sim como as medidas necessárias
para tornar efetivo o seu recolhimento, no tocante a -todos os componentes enumerados nos arts. 257 e
258, inclusive quahtoà sua cobrança
administrativa e judicial, _competem,
por delegação, ao IhPô, de co.rtorrm-

dade com as normas expedidas a esse
respeito pela Secretaria da Prev.dên-

EXECUTIVO

Art. 265. O Fundo de Liqui1ez da.
SoC'ial terá orçamento
propno, elaborado pelo Secretarío de,
Previdência Social e aprovado pelo
Ministro de Estado, do qual constarão
as verbas referentes a vantagens V.1riáveís de pessoal, material, rerV!ç05
de terceiros e encargos diversos, para.
a administração do Fundo e aparelhamento das aecretaoas da
Previ,
dência Social e de Assistência Medico-Social.
Pr~vi~ência

Art. 266. A gestão do Fundo de Llquidez se fará de forma que na distribuição de suas disponibilidades,
§ lQ A fiscalização das unocrãnctas
sejam atendidos os encargos do INPS
devidas nos termos do art. 257, item
decorrentes dos reajustamentos geVIII, será efetivada através de conrais de beneficios.
trole das respectivas maquinas ermssoras e dos talões das acumuladas
19 Mensalmente será transferido,
vendidas e de outras modalidades de
a crédito do INPS, o saldo existente
jogo, inclusive pules, ou dos boleuns
na conta do Fundo, após ser deduzida
de registros contábeis, em caso condo produto arrecadado. a titulo de
trário.
quota de previdência. 8 âmportâneía
equivalente, no máximo, a 1 % (um
§ 29 A fiscalização das quotas de
por cento), destinada a atender:
que trata o art. 257, itens VII e IX.
será feita diretamente 'junto à Caixa
I as despesas referentes à acEconômica Federal, ou mediante daministração do Fundo;
dos específicos fornecidos pelos órII - o aparelhamento <ias Secretagãos competentes do Ministério da
rias da Previdência Bocíai e de AssisFazenda.
tência Médico-Social.
Art. 261. Aplica-se, no que couber,
§ 2° Da quantia a que se refere
à quota de previdência o disposto nos
o item II do parágrafo anterior, serão
demais Capítulos deste Trtulo que diatribuídos 70% (setenta por cento) à
gam respeito à arrecadação e fiscaSecretaria da Previdência Social e
lização de, contribuições.
30% (trinta por cento) à Secretaria
de Assistência Médícc.Socíal .
Art. 262. A incidência e a exigibilidade das taxas a que se refere esta
§ 3° As despesas
com aparelhaSeção são índependent es de quaismento das Secretarias destinam-se a
equipamentos, instalações e material,
quer outros tributos devidos à União.
conforme aos termos ao item II do
bem assim a retribuição de serviços e
trabalhos co natureza técnica de
art. 217 da Lei nc 5.172, de 25 de
planejamento, coordenação e controle
outubro de 1966.
administrativo, que não possam ser
atendidos com os recursos orçamen.,
SEÇÃO IH
tários próprios.
Fundo de Liquidez
Art. 267. A Secretaria de Asets.,
tência Médico-Social elaborará plano
Art. 263. A contribuição da União,
de aplicação dos recursos aludidos no
§ 2° do artigo anterior, a ser aprovado
bem como a amortização e os juros
pelo Ministro de Estado.
de que trata o art. lJà dn Lei numero 3.807, de 26 de agosto de 1960,
Art. 268. A parte orçamenátria da
constituirão o Fundo de Liquidez da
contribuição da União (Art. 220,
Previdência Social, que- será mantido,
item VI, alínea "a", n,» 3), figurará no
em conta especial, no Banco do
orçamento da despesa do Mímstéríc
Brasil.
do Trabalho e Previdência Social, sob
o titulo Previdência SOcial, e será
Art. 264. A gestão do Fundo de
recolhida
à conta do Fundo de Liqui.,
Liquidez da Previdência Social assim
dez, no Banco do Brasil.
como a movimentação da respectiva
conta competem ao Secretário da
Parágrafo umco. Verificada inPrevidência Social do MTPS.
suficiência financeira no decorrer do
cía Social do MTPS.

ê
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exercício (Art. 220, Item VI, alínea b),
a Secretaria da Prevídêncía Social
promoverá para sua cobertura, à -conta do orçamento da União, o crédito
adicional necessário, cujo valor será
recolhido à conta do Fundo de Li,
quídez ,
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CAPíTULO V
Disposições Diversas relativas ao
Custeio
SEÇÃO I

Isenções de Contribuição

Art.. 269. Aplicam.se, no que
couber, à gestão econômico.financeira
do Fundo de Liqüidez da Previdência
Social, as normas constantes dos Capítulos H eHI do Título IV.
Parágrafo único. Os saldos de
exercício havidos na utilização dos recursos a que se refere o item H do
art. 266, reverterão a favor do Fundo
de Líquídea.
Art. 270. A prestação de contas do
Fundo de Liquidez da Previdência
Social sera feita, anualmente, pelo
Secretário da Previdência Social ao
'I'rfbunal de Contas da Untâo, por
íntermédíc da Inspetoria-Geral de
Finanças.
Art. 271. O Secretário de Assts..
tência Médico.Social prestará, tgual.,
mente, perante o Tribunal de Camas
da União, contas dos recursos trans.,
feridos à respectiva Secretaria.
CAPíTULO IV
Plano de Custeio do Regime
do INPS

Art. 272. Será aprovado qüinqüenalmente, par decreto executivo, o
Plano de Custeio do regime a que se
refere este Regulamento, do qual
constarão obrigatoriamente:
I ~ o regime financeiro adotado;
I! ~ o valor total das reservas previstas no fim de cada exercício, quando for o caso;
lI! - a sobrecarga admimstrativa .
Art. 273. O Plano de Custeio
consistirá em um conteúdo de normas
e previsões de despesas e receitas,
estabelecidas com base em avaliações
atuariais e destinadas à planificação
econômica do regime e seu conseqüente equilíbrio técníco.financeíro .
Art. 274. O INPS tomará as me,
didas ao seu alcance a fim de que
sejam disponíveis, sempre que necessário, OS dados referentes à massa de
expostos aos riscos, distribuídos por
idade, salário e tempo de contribuição, de filiação ou de serviço, de modo
a serem utilizados, inclusive, na
elaboração do Plano de Custeio.

Art. 275. A entidade de fins rnen,
trópicos, para gozar da isenção pre ...
vista na Lei n'' 3.577, de 4 de julho
de 1959, deverá apresentar ao INPS
o certificado em que seja como tal
declarada pelo Conselho Nacional de
Serviço Social do Ministério da Edu ...
cação e Cultura.
§ 1° A isenção será
efetivada a
contar do mês em que a interessada
formalizar ao INPS sua pretensão,
acompanhada dos elementos pelos
quais faça prova de que preenche os
requisitos indicados no parágrafo
seguinte e s-erá suspensa, a qualquer
tempo, quando for apurado que deixou
de satisfazer qualquer daqueles re,
quisitos, notificado o Conselho Nacional de Serviço Social.
§ 2° O INPS verificará, periodicamente, para efeito de continuidade
da ISenção, se a entidade COnserva a.
qualidade referida neste artigo, cujos
requisitos são:
I ~ possuir título alusivo ao re...
conhecimento, pelo Governo Federal,
como de utilidade pública;
II - destinar a totalidade das ren...
das apuradas ao atendimento gratuito
de suas finalidades; .
lI! - demonstrar que não percebem
remuneração, vantagens OU benefícios
seus diretores, sócios ou irmãos no
desempenho das funções que lhes são
estatutariamente atribuídas.
Art. 276. A construção, a reforma,
a reparação ou a ampliação de imóvel
de tipo econômico, quando realizada
sem utilização de mão.de.obra assalariada, no regime de mutirão, feita
a comunicação prévia ao INPS, não
ficam obrigadas ao pagamento de
contribuições.
Parágrafo único. O INPS expedirá
instruções regulando a não Incidência
de contribuições, nas quais o tipo
econômico de construção se. definirá
em função dos seguintes itens:
I - tratar-se de uma só unidade;
II ~ destinação a uso próprio, sem
finalidade econômica;
IH - área construída;
IV - qualidade do material em,
pregado;
V - classificação da construção nas
posturas de obras.
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SEÇÃO II

Normas correlatas às obrigações
das empresas

Art. 277.

Os débitos regularmente

verificados e confessados poderão ser
objeto de acordo para
pagamento
parcelado, obedecidas as

norma~

que

forem expedidas pela Secretaría da

Previdência Social do MTPS.
Art. 278. Não se consideram débito, para fins de emissão de Certifi-

cado de Quitação, as importâncias em
mora que tiverem sido objeto:

I _ de acordo para pagamento par~
eeladc com o oferecimento de garantia suficiente, observado o que dispõe
o § lodo artigo seguinte;
II - de recurso, desde que garantido pelo depósito do valor total elO

débito ou por um dos meios indicados
nos itens III e IV do mesmo § 1°
supramencíonado.
Art. 279.

O INPS poderá intervir

nos instrumentos para

os quais é
exigido o Gertificado de Quitação, a
fim de autorizar a sua lavratura,
desde que:
I - seja o débito pago no ato;
II - fique assegurado o pagamento
do débito mediante confissão da dívi..
.da com oferecimento de garantia
suficiente.
§ 1° A garantia prevista no item 11
deste artigo poderá consistir, a juízo
do INPS, em:
I - hipoteca;
II - alienação fiduciária de bens
móveis;
rn - fiança. bancária;
IV - caução de obrigações reajustáveís do 'I'esoaro Nacional.
§ 2.9 Deverá ser de valor superíoa 140 % (cento e quarenta por cento)
do montante do débito a garantia de
que trata o item II deste artigo, feita
ar avaliação prévia dos bens que, por
sua natureza, assim o exigirem.
Art. 280. O proprietário do prédio
ou unidade imobiliária mesmo que particular, na primeira transação realizada após sua construção, desde que
tenha sido terminada. já na vigência
do Decreto-lei número 66, de 21 de
novembro de 1966, também deve apresentar o Certificado de Quitação, não
só quando realizar a operação especificada no item lII, alínea "d", do artigo 253, como ainda nos casos de íns-

tttuíção de bem de família, constltuj.,
ção de renda e instituição de habita-

ção.
Art. 281. O proprietário, ou o dono
da obra, ou o condômino de unidade
imobiliária, qualquer que seja a forma por que haja contratado a execução de obras de construção, reforma
ou acréscimo do imóvel, é solídariemente responsável com o construtor
pelo cumprimento das obrigações decorrentes deste Regulamento, ressalvado seu direito regressivo contra o
executor ou contraente das obras e
admitida a retenção de importâncias
a estes devidas para garantia do cumprimento dessas obrigações, até a expedição do certificado de Quitação
previsto no art. 252, item I, alínea "c".
Art. 282. Nos contratos de subempreitada, poderão isentar-se da solidarfedade que deles decorre, quanto ao
cumprimento das obrigações para com
o INPS alusivas a contribuições e demais importâncias devidas sobre o valor da mão-de-obra constante de fatura, recibo ou documento equivalente, as empresas construtoras e os proprietários de imóveis que comprovarem haver o subempreiteiro recolhido,
previamente, as citadas contribuições.
Art. 283. Será a empresa indenizada, por seus empregados e trabalha-

dores autônomos de categoria compreendida no art. 5.°, item IIl, alínea
"b", em metade da importância que
lhe cabe recolher, no respectivo exercicio, como resultado da incidência
da taxa de 1,2% (um e dois décimos
por cento), mensalmente, sobre os salários-de-contribuição daqueles segurados, nos termos do art. 220, item I,
alínea "c".
Art. 284. A empresa que se utilizar dos serviços de trabalhador autônomo de categoria não incluída no
item IlI, alínea "b", e parágrafo único do art. 5.°, deverá entregar ao segurado, por ocasião do respectivo pagamento, 8 % (oito por cento) da
retribuição a ele devida, até o montante de seu salário-base.
§ 1.0 Se os serviços do trabalhador
autônomo forem utilizados mais de
uma vez, por uma só empresa, durante o mesmo mês, disso resultando a
emissão de várias faturas ou recibos,
será observada, para os efeitos do
disposto neste artigo, a soma das ím-
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portâncias pegas, até o valor do salário-base do segurado.
§ 2.0 Se os serviços forem utihzados
por mais de uma empresa, no curso
do mesmo mês, a entrega ao segurado
da importância de que trata o artigo.
por parte das empresas que sucederem
à primeira na utilização dos serviços
'co trabalhador, far-se-á a título de
complementação, sempre que a impor.tância já reembolsada ao segurado não
tiver ainda alcançado o limite de 3%
(oito por cento) do respectivo saláriobase.
§ 3." Igualado o reembolso ao valer
da contribuição sobre o salário-base,
o valor relativo a 8% (OIto por cento)
da parcela da remuneração que exceder o salário-base será diretamente
recolhido ao INPS, pela empresa, nos
termos do art. 220, Item lI, alínea "b".
Art. 285. Será a empresa reembolsada dos pagamentos de quotas de
salário-família feitos aos seus empregados.
§ 1.0
O reembolso previsto neste
artigo efetivar-se-á mediante dedução,
no total das contribuições mensais "1.
recolher ao INPS, do valor global das
quotas de salária-família pagas.
§ 2.0 Se da operação referida no
parágrafo anterior resultar saldo favorável à empresa ,receberá esta. no
ato do recolhimento, a importância
correspondente.
§ 3.0 Quando devidos, pela empresa, os acréscimos de que tratam os
arts. 239 e 240, serão eles aplicados
sobre a diferença a favor do INPS
que resultar da operação prevista no
§ 1.0 deste artigo.
Art. 286. Poderá a empresa, em
relação aos cesos em que se aplique
a proporcionalidade do salário-de-contribuição prevista no art. 225. efetuar
diretamente o respectivo cálculo, à
vista de informações sobre a remuneração do segurado nas demais empresas, e promover o recolhimento das
contribuições devidas sobre o valor
que resultar dessa operação.
Parágrafo único. Cada empresa deverá conservar em seu poder os elementos que servirem de base à redução proporcional.
Art. 287. As contribuições a que
estão obrigadas as empresas em favor
de outras entidades e fundos, e arre-

cadadas pelo INPS incidem somente
sobre remuneração até o límlte de 10
(dez) vezes o maior salárlo.mímmo
vigente no País.
Parágrafo único. Não será devida
nenhuma das contribuições a que se
refere este artigo em relação aos segurados que não sejam empregados
ou trabalhadores "l,U'/)flOffiOS de cate,
goria compreendida no art. 5.0 item
IIl, alínea b.
'
Art. 288. Mediante requisição do
INPS, as empresas deverão descontar.
na folha de pagamento de seus empregados, quaisquer importâncias provenientes de dividas ou responsabilidades deles para com o Instituto.
Art. 209. As entidades reconhecidas como de fins filantrópicos incumbem as obrigações estabelecidas neste
Regulamento para as empresas vinculadas ao regime a cargo do INPS,
ressalvado o disposto no art. 275.
Parágrafo único. A contribuição
instituída pela Lei n.« 4.281. de 8 de
novembro de 1963, com as alterações
determinadas pelo art. 4.0 da Lei
n.v 4.749, de 12 de agosto de 1965, e artigo 35 da Lei TI. 4.863, de 29 de ncvembro de 1\:)65, S(>1'ú recolhida, ao
INPS. pelas entidades filantrópicas de
uma só vez. na base de 7,2% (sete e
dois décimos por cento) do valor do 130
(décimo terceiro) salário.
O

SEÇÃO TII

Ubrtgações impostas a agentes do
Poder Pitblico

art. 290. O servidor público ou
serventuário de Justiça incumbido da
lavratura de atos e instrumentos para
os quais seja obrigatória, nos termos
deste Regulamento, a apresentação do
Certificado de Regularidade de Situaçâo, deverá, além de trasladá-lo na
instrumento, juntá-lo, por cópia autenticada, ao processo ou ao pedido ini ~
cial do interessado, ou, ainda, caractertzá-Io, mediante certidão passada.
no documento fornecido ao interessado, conforme o caso.
Art. 291. O serventuário de Justiça
incumbido da lavratura dos ínstrumentos ou da trenscrfção de instrumentos particulares para as quais seja
exigida, nos termos deste Regulamento, a apresentação do Certificado de
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QUltação, deverá registrá-lo e arquivá-lo pela ordem de Iavretura dos ins-

trumentos.
Art. 292. Os servidores, os serventuários de Justiça, assim como os responsáveis pelo

cumprimento do dis-

posto nos arts

290 e 291 ficarão, em
caso de omissão, sujeitos à multa prevista no item I do art. 422, sem prejuízo da responsabilidade funcional
qae no caso couber.
SEÇÃo IV

Normas genencas
Art. 293. Não haverá restituição
de contribuições arrecadadas, salvo
nas hipóteses de recolhimento indevido, ou nos casos do § 2.° do art. 8.°
e do art. 200.
Art. 294. A União, os Estados os

res-

Territórios, os Municípios e as
pectívas autarquias, empresas .públícas
e. socíedades de economia mista. que
tiverem servidores' ou empregados
abrangidos por este Regulamento incluirão, obrigatoriamente, em seus orçamentos anuais as dotações necessárias ao pagamento de _suas responsabilidades para com o INPS.

EXECUTIVO

dem de prioridade, assegurado, outrossim, o direito à restituição de quaisquer importâncias arrecadadas pelas
empresas, quer dos segurados, quer do
público, a título de quota de prevldência.
Art. 299. As importâncias destinadas ao custeio do regime de previdência social a cargo do INPS são de sua.
exclusiva propriedade e em caso algum terão aplicação diversa das estabelecidas neste Regulamento, pelo que
serão nulos de pleno direito os atos em
contrário, ficando seus autores sujeitos às penalidades cabíveis, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal em que venham a incorrer.
Art. 300. Para os efeitos do art. 39
do Decreto-lei n,' 72, de 21 de novembro de 1966, a -ressalva nele prevista
não autoriza a elevação do salário-decontribuição além daquele sobre o qual
o segurado estivesse contribuindo na..
quela data.
TITULO IV

Gestão rcconõmrco-Ftnencetra
CAPíTULO I
Aplicação dos Recursos Financeiros

Art. 295. Não se aplica às pessoas
de direito público, por motivo de recolhimento fora do prazo de contribuições ou outras quantias, a multa prevista no art. 239.

Operações financeiras, aquisição e
alienação de bens

Art. 296. O INPS poderá arrecadar
mediante a remuneração que for fixa..'
da pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, contribuição por força
de lei devida a terceiros, desde que
provenha de empresas e segurados a
ele vinculadas ou filiados.
Parágrafo único. A remuneração a
que se refere este artigo será deduzida
do total arrecadado a ser transferido às entidades interessadas.
. Art. 297. Aplica-se, no que couber
as contribuições de que trata o arti~
go anterior
disposto no Capítulo I
Seção lI!, deste Título.
'
Art. 298. Os créditos do INPS inclutdos em processos de falência, concordata ou concurso de credores e relativos a contribuições e seus adicionais ou acréscimos, de qualquer natureza, assim como os referentes à quota de previdência, são equiparados aos
créditos da União, para todos os efeitos legais. seguindo-se a estes na or-

Art. 301. A aplicação dos reCUTSOS
financeiros disponíveis do INPS terá
em vista o interesse social, a manutenção do valor real do patrimônio e
a obtenção de renda satisfatória ou da
meios adicionais para o cumprimento
das suas finalidades.
Art. 302. Observado o disposto no
artigo anterior, o INPS poderá realizar:
I - Operações destinadas principalmente a produzir renda, taís como:
a) aquisição de obrtgaoões reajustátáveís do Tesouro Nacional;
b) aquisição de ações de empresas
estatais ou de sociedades de. economia
mista;
II - Operações diversas destinadas
a:
a) construção ou aquisição de imóveis destinados à prestação de serviços
assistenciais, bem como a aquisição de
bens móveis para o mesmo fim;

°
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b) construção ou aquisição de Iroóveís para os serviços não asststenciaís.
bem como aquisição de bens móveis
para o mesmo fim;
c) aquisição de títulos de empresas
concessionárias de serviço público.
quando necessária para a instalação
de serviços;
III - Operações imobiliárias, compreendidos como talos empréstimos
concedidos a pessoas jurídicas e destinados ao custeio de- iniciativas, quando de fim não lucrativo e de objetivos
assístencíats de Interesse coletivo, para utilizacão pelos benericíártos, de
acordo com os critérios estabelecidos
pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.
Art. 303. A alienação de bens do
INPS será sempre realizada a título
oneroso e autorizada pelo seu Presidente. que a submeterá previamente à
Secretaria da Previdência Social quando a operação exc-eder os seguinte limltes:
I - No caso de bens móveis, quando
o valor exceder 250 (duzentas e cínquenta) vezes o maior salário-mínimo
vigente no País;
II ~ No caso de bens imóveis, quando o valor exceder 1. 000 (mil) vezes o
maior salário-mínimo vigente no
País.
Parágrafo único. Nos casos previstos nos itens I e H, os processos de
alienação serão, antes de sua remessa
à Secretaria da Previdência Social,
submetidos ao Conselho Fiscal.
Art. 304. A alienação de bens de valor inferior aos umttes estabelecidos
no artigo anterior ficará sujeita a homologação posterior pelo Conselho Fiscal.
Art. 305. Enquanto não aplicadas,
as disponibilidades financeiras do
INPS permanecerão em depósito, às
taxas de juros e nos estabelecimentos
bancários indicados pelo Banco OentraI do Brasil .

SEÇÃO rr

Operações Imobiliárias

Art. 306. As operações imobiliárias
compreenderão 2 (dois) planos:
I ~ Plano A - de finalidade administrativa e patrimonial;
II - Plano B - de finalidade social
e de interesse coletivo.
Parágrafo único. Na elaboração dos
programas de operações ímobllíártas
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o INPS poderá cingir-se a determinados planos e, dentro destes, às modaIidades-que julgar mais convenientes.
Art. 307. ~ operações do plano A,
compreenderao as inversões em ímóveís para uso do INPS, tendo em vista, ao ll1:e?mo tempo, a manutenção
da estabílídade de seu patrimônio.
Art. 308. As operações ao plano A
cuj o valor exceder 2.500 (duas mil e
quinhentas) vezes o maior saláriomínimo vigente no País dependerão
de autorização do Conselho Fiscal.
Art. 309. As operações do plano A
cujo valor exceder 5.000 (cinco mil)
vezes ? maior salário-mínimo vigente
no PaIS dependerão de autorização da
Secretaria da Previdência Social, ouvide o Conselho Fiscal.
Art. 310. Quando não realizados p'0'I'
administração direta, os serviços 'de
construção relacionados com a execução do plano A serão adjudicados
mediante concorrência pública ou administrativa total ou parcial.
Art. 311. A locação de imóvel de
propriedade do INPS não poderá ser
feita por prazo superior a 4R (quarenta e oito) meses sem prévia autorização da Secretaria da Previdência
Social.
§ 1.0 Na locação de que trata este
artigo será adotada, pera determinação do valor locativo, a taxa mínima
de 12% (doze por cento) ao ano sobre
o valor atual do imóvel, acrescidos ao
aluguel os encargos de administração
e conservaçào.
§ 2.° Desde que fique evidenciada a
inexistência de candidatos à locação
na base fixada 1'10 parágrafo anterior,
poderá ser reduzido o valor locativo,
tornando-se, porém, obrigatória a locação mediante concorrência pública.
Art. 312. As operações do plano B
poderão compreender os empréstimos
concedidos a pessoas jurídicas nos termos do item lI! do art. 302.
Art. 313. As operações do Plano B
deverão atender às seguintes normas
gerais, sem prejuízo de outras condicões a serem estabelecidas em cada
caso:
I - garantia constituída por prtmeira e única hipoteca;
II - valor do empréstimo não superior a 80% (oitenta por cento) do vaIot de avaliação da garantia:
lI! - taxa de juros não inferior ~
7% (sete por cento) ao ano;
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IV - prazo para pagamento nao superior a 15 (quinze) anos:
V - cláusula de correção monetária.
Parágrafo único. Tratando-se de financiamento para construção, as parcelas do empréstimo somente poderão
ser pagas depois de investida na obra
a parte não financiada.
Art. 314. O INPS cobrará as seguin-

tes taxas:
I - de avaliação, variável segundo
o valor do imóvel;
II - de fiscalização, no caso de fI-

nanclamcnto para construção, reforma ou ampliação de imóvel.
Art. 315.

A falsidade

declaração necessária à
operação ou a recusa de
contrato acarretarão o
da operação, ficando
obrigado a indenizar as

de qualquer

realização da
assinatura de
cancelamento
o proponente
despesas efe-

tuadas pelo INPS.

Parágrafo único. No caso de operação já realizada, e respeitado o máximo legal da taxa de juros, será aplicada a pena pecuniária de acréscimo de
2% (dois por cento) ao ano aos juros
contratuais, inclusive sobre as quantias já entregues, sem prejuízo da rescisão do contrato e outras penalidades
convencionadas.
Art. 316. Nas operações do plano E
o INPS poderá conceder ao devedor
reforço de financiamento pelo prazo
restante do contrato e à mesma taxa
de juros, para realização de obras de
conservação do prédio financiado. para pagamento no prazo máximo de 5
(cinco) anos, com juros de 12% (doze
por cento) ao ano.
Art. 317. O INPS enviará à Secretaria da Previdência Social, nas épocas próprias:
1 - o plano .anual de operações
imobiliárias, juntamente com a proposta do orçamento-programa .para o
exercício seguinte:
II -- relatório anual das operações
efetuadas, dos resultados financeiros
obtidos e das normas adotadas.
Art. 318. O disposto nos artigos 308
e 309 aplica-se à concessão de financiamento pelo INPS.
CAPíTULO II
Planejamento e Orçamento
~

Art. 319. A tarefa de planejamento
orçamen to do INPS compete ao ór-

gão próprio do Instituto, Integrante do
Sistema de Planejamento Federal, como ôrgão seccional, o qual receberá
orientação técnica e normativa da Secretaria Geral do, MTPS.
Art. 320. A proposta orçamentária
do INPS obedecerá às disposições e
conceitos contidos nas normas gerais
de direito financeiro vigentes para a
União, e será elaborada de acordo
com as Instruções baixadas para a elaboração da proposta orçamentária da
União, ajustadas às peculiaridades do
Instituto.
§ L" Integrarão a proposta orçamentária:
I - quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
II - quadro demonstrativo da receita segundo as categorias e subcategorias econômicas;
lU - quadro demonstrativo da despesa, por programas e subprogramas
de trabalho;
IV - quadro demonstrativo da despesa, pela sua. natureza, indicando sua
composição até a nível de subelemento, ressalvadas as despesas com pessoal
e encargos socíals que descerão a nível
de item;
V - quadros de detalhamento dos
projetos e atividades por elementos e
sub elementos de despesas, descendo,
no caso de pessoal e encargos sociais,
a nivel de item.
§ 2." Acompanharão a proposta orçamentária, para fins de instrução, as
seguintes tabelas explicativas:
I - a receita arrecadada nos três
últimos exercícios anteriores àquele
em que &8 elaborou a proposta;
II - a receita prevista para o exercicio em que se elabora a proposta;
IH - a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta;
IV - a despesa realizada no exercício imediatamente anterior ao em
que se elabora a proposta;
V - a despesa fixada para o exercício em que se elabora a proposta;
VI - a despesa prevista para o
exercício a que se refere a proposta;
VII - a despesa com pessoal, descendo a nível de subi tem .
Art. 321. Até 31 de outubro de
cada ano o INPS remeterá à Secretaria-Geral do MTPS a proposta orçamentária para o exercicio seguinte.
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Art. 322. O orçamento- programa do

INPS será aprovado pelo Ministro, do
Trabalho e Previdência Boclal, apos o

pronunciamento técnico do órgão setorial de planejamento e orçamento

do MTPS.

Parágrafo único. Para fins de

ap~e

ciaçâo programática, o órgão setorial

de planj amento e orçamento do l.\i!T~S
ouvirá as Secretarias da Previdencla
Social e de Assistência Médico-social,
as quais deverão apreciar e se pronunciar sobre o orçamento, no prazo
máximo de 20 (vinte) dias.
Art. 323. A solicitação de crédi-

tos adicionais, bem como o controle
da execução orçamentária, obedecerão às disposições e conceitos cont~
dos nas normas gerais de direito nnanceiro vigentes para a União.

Art. 324. Os pedidos de abertura
de créditos suplementares e especiais
deverão ser remetidos à SecretariaGeral do MTPS até 31 de outubro
de cada ano.
Art. 325. Os pedidos de abertura de
crédito adicional serão submetidos à
apreciação do Ministro de Estado,
acompanhados de parecer técnico do
órgão setorial de planejamento e orçamento do MTPS.
Art. 326. Aplicam-se aos pedidos de
abertura de créditos adicionais as disposições contidas no parágrafo único
do art. 322.
Art. 327. As despesas, para efeito
de controle de execução orçamentária,
classificam-se em:
I - despesas de dotação fixa;
II despesas de dotação estimável.
§ 1" Para as despesas de dotação
fixa é obrigatória a observância das
dotações do orçamento, sendo vedada
a sua realização sem empenho prévio.
§ 2" Consideram-se despesas de dotação estimável as de natureza compulsória, ou as de cuja efetuaçãc dependa a realização da receita.
ê
3." As despesas de dotação eetlmável poderão ser efetuadas sem empenho prévio, sujeitas à homologação
da autoridade que aprovar o orçamento do INPS quando excederem Os limites orçamentários, obedecida a mesma slstemáítca adotada para os pedidos de abertura de créditos adicionais.
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CAPíTULO IH
Bxercícto Financeiro

Art. 328. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art. 329. Pertencem ao exercício
financeiro:
I as receitas nele arrecadadas;
II as despesas nele legalmente
empenhadas.
Art. 330. Consideram-se Restos a
Pagar as despesas empenhadas e não
pagas até o dia 31 de dezembro.
Art. 331. AI:; despesas de exercícios
encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente e que não
tenham E~cl('\ processadas na época
própria 1·-·.... "orno os Restos a Pagar
com prescrição interrompida e 05
compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de
dotação específica. consignada no orçamento do exercícío seguinte e discriminada por elementos, obedecida
quando possível a ordem cronológica.
Parágrafo único. Quando superior
ao saldo final da respectiva dotação
orçamentária, a despesa do exercício
encerrado, com exceção das despesas
de dotação estimável, somente poderá ser empenhada à conta da dotação aprovada para Despesas de Exercícios Anteriores no orçamento vigente.
Art. 332. A importância da despesa anulada:
I - reverterá à dotação respectiva,
se a anulação ocorrer no próprio
exercício a que a despesa competir;
II - será considerada como receita.
do exercício em que a anulação ocorrer, se se tratar de despesa de oxer-.
cicio anterior.
Art. 333. Constituirão Dívida Ativa as importâncias relativas à Receita Tributária que, apuradas, não sejam realizadas no exercício.
Parágrafo único. Equiparam-se à
Receita Tributária, nesse caso, as importâncias a ela vinculadas para efettio de recolhimento, bem como os respectivos ônus de mordo
CAPíTULO IV
Contabilidade e Auanoria

Art. 334. Os serviços de contabllldade e auditoria do INPS serão organizadossob a forma de sistema.
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Art. 335. A contabilidade do INPS
evidenciará a situação de todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ele pertencentes ou confiados.
Art. 336. Ressalvada a competência do Conselho Fiscal, InspetoriaGeral de Finanças do MTPS e Tribunal de Contas da União, a tornada
de contas dos agentes responsáveis
por bens ou dinheiro do INPS será
realizada, ou supertntendída, pelos
serviços de contabilidade e auditoria.
Art. 337. Os serviços de contabütdade serão organizados deforma que
permitam o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento
da composição patrimonial, n determinação do custo dos servícos, o levantamento dos balanços gerais, e '3.
análise e a interpretação dos resultados economícos e financeiros, observados os principias da prev ídêncía social.
ArL 338. Os registros contábeis serão feitos de acordo com o Plano
de Contas e com instruções aprovadas
pela Inspetoria-Geral de Finanças.
Art. 339. A contabilidade destacará os fatos ligados à administração
orçamentária, financeira, patrimonial
e industrial.
Art. 340. Os resultados gerais do
exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço patrimonial P.
na Demonstração de Variações Patrimoninais.
Art. 341. A auditoria interna do
INPS zelará pelo cumprimento das
Instruções normativas e verificará a
execução dos controles internos e '1
qualidade e adequação das operações
registradas, bem como os respectivos
comprovantes.
CAPíTULO V
Prestação de Contas

Art. 342. O Presidente do INPS
prestará contas da gestão econômicofinanceira e patrlmoníal, na forma da
legislação vige-'
Parágrafo único. As tomadas de
contas serão organizadas pelos serviços de contabilidade e de auditoria,
de acordo com normas expedidas pela
Inspetoria-Geral de Finanças.

CAPíTULO VI
DiSpOsições Genéricas Relativas à
Gestão EconômicO-Financeira

Art. 343. Constitui falta, punível
ct?m suspensão por até 30 (trinta)
días, se outra pena maior não couber
sem prejuízo da responsabilidade ca~
bivel perante o Tribunal de Contas
da União, a inobservância do disposto
neste Titulo, notadamente no que concerne ao fiel cumprimento das normas nele estabelecidas e das expedidas pela Inspetoria-Geral de Finanças, a observância dos prazos e à manutenção da contabilidade em dia.
Art. 344. Os ordenadore.s de despesas do INPS são co-responsáveis com
o Presidente, em relação aos atos praticados no U30 de delegação de com.
petêncla que lhes for feita.
TíTULO V
Administra...-âo do Regime
de Previdência Social
CAPíTULO I
Estrutura Administrativa

Art. 345. O regime de previdência
social previsto neste Regulamento integra o sistema geral de previdência
socíal, sob a supervisão do Ministro
do Trabalho e Previdência Social, destinando-se a ministrar aos segurados
e seus dependentes as prestações nele
estabelecidas, e compreende:
I - órgãos de orientação e controle. integrados na estrutura do Ministério do Trabalho e Previdência

Scical:
a)

cial;

Secretaria da Previdência So-

b) Secretaria de Assistência Médico-Social;
11 - órgão de administração e execução. vinculado ao Ministério do
Trabalho e Previdência Social:
Instituto Nacional de Previdência
Social.

CAPíTULO Ir
órgãos de Orientação e Controle
SEÇÃO I

Secretaria da Previdêncza Social

Art , 346. A Secretaria da Previdên-

cia Social, subordinada

diretamente
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ao Ministro de Estado, constitui órgão
de controle jurisdicional e técnicoadm inistratívo, competindo-lhe, espe-cialmente, supervisionar, planejar,
orientar, coordenar, controlar e fiscalizar o Instituto Nacional de Previdência Social, ressalvada a competência da Secretaria de Assistência Médico-Social quanto aos assuntos de
natureza médica, farmacêutica, odon'tológtca e afins.
Art. 347. Integram o regime de
previdência social, previsto neste Regulamento, os órgãos a seguir relacíonacos, cada qual com as atribuições,
competência e organização previstas
em legislação própria:
I - Conselho de Recursos da Previdência Social;
11 - Conselho Fiscal do INPS;
111 - Juntas de Recursos da Previdência Social.
Art. 348. A Secretaria da Prevídênela Social compete, com relação ao
regime de previdência social de que
trata este Regulamento:
I - zelar pela observância: e pela
aplicação das leis e regulamentos, C:X~
pedindo normas gerais que, estabelecendo .dlretrízes, não envolvam .atos
de administração e execução dos servíÇOS de competência do Instituto Nn~
cíonal de Previdência Social. cem como resolver as dúvidas por este suscitadas na aplicação de leis e regulamentos;
11 - apreciar e se pronunciar sobre
a proposta orçamentária do Instdtutc
Nacional de Previdência Social e ree,
pectrvas alterações, ressalvada a competência da Secretaria de Assistência
Médíco-Socíal no que diz respeito a.
aplicação das verbas destinadas às assistências médica, farmacêutica, odon,
tológica e afins;
111 - aprovar as metas e objetivos
prioritários para aplicação de recur,
sos financeiros do Instituto Nacional
de Previdência' Social e rever e aprc.
var os programas e planos elaborados;
IV - aprovar o Plano de Custeio
do Instituto Nacional de Previdência
Social;
V - julgar os recursos interpostos
pelo Presidente do Instituto Nacional
de Previdência social e pelos membros
de seu Conselho Fiscal, contra dectsões deste, ressalvada a competência
da Secretaria de Assistência Médico~
Social;
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VI - julgar os recursos interpostos
pelos servidores do Instituto NaClO..
nal de Previdência Social contra atos
de sua administração, salvo quando
recorrerem na condição de segura dos
filiados ao regime de que trata este
Regulamento;
VII - rever ex ojficio, ou por determinação ministerial, os atos e decisões do Instituto Nacional de Previdência Social e do Conselho Fiscal ínrrtnger.tes de normas legais ou regu.,
Iamen Lares, ou das emanadas da pro,
pria Secretaria;
VIII --- autorizar as alienações relativas a bens móveis e imóveis do
Instituto Nacional de Previdência Social, acima dos limites previstos no ar.
tigo 303, ressalvada a competência da
Secretaria de Assistência Médíco.Social;
IX - autorizar as aquisições de
bens imóveis pelo INPS assim como o!'
financiamentos
por ele concedidos.
nos casos e nos limites previstos neste
Regulamento;
X -- exercer atos de gestão relativos
ao Fundo de Líquídez da Previdência
Social e movimentar a respectiva eon.
ta;
XI - examinar e submeter ao Mt,
nístro de Estado os Regimentos In.
ternos do Instituto Nacional de Previ,
dência Social e dos órgãos colegiados;
XII - submeter ao Ministro de Es,
tado os nomes dos representantes elassístas indicados para os órgãos colegiados, bem como indicar os nomes
dos representantes governamentais;
XIU ~ inspecionar as atividades do
Instituto Nacional de Previdência 80.
cial, encaminhando os respectivos rela tórlos à Secretaria.Geral do MTPS;
XIV - propor ao Ministro de Estado a. intervenção total ou parcial na
adminístraçâo do Instituto Nacional
de Previdência Social;
julgar os recursos das decl,
XV
sões reteuvas à quota de previdência;
XVI - fixar e divulgar os coeflcten,
tes de reajustamento dos benefícios do
INPS e dos salários~de~contribuição:
XVII - expedir normas gerais para
os seguros facultativos;
XVIII - requisitar servidores para
prestarem serviços aos Órgãos da Se..
cretaría da PrevidênciWiSocial;
XIX - rever suas prÓprias decisões.
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SEÇÃO

11

Secretaria de Assistência MédicoSocial

Art. 349. A Secretaria de Assistên,

cía Médico.Socíal, subordinada díre..

tamente ao Ministro de Estado, :'TIcumbe planejar, coordenar e controlar
as atividades do Instituto Nacional de
Previdência Social relacionadas com
as assistências médica, odontológica,
farmacêutica, e afins, prestadas dtreta ou indiretamente.
Art. 350. A Secretaria de Assistên..
cía Médico-Social compete, com-rejação ao regime de previcencia social de
que trata este Regulamente:
I - zelar pela observância das leis
e regulamentos na area de suas atrr.,
buições e expedir dirBG1";ZeS gnaisa

serem obedecidas no ~lanejamento e
execução dos serviços úe assistêncía
médica, odontológica, Iacmacêutlca e
afins do Instituto Nacional de Previdência Social;
II - apreciar e decícür vjuestões relacionadas coma essis-encie médica,
Odontológica, farmacêutica e afins;
III - pronunciar-se sobre a pro,
posta orçamentária e alt.er ações do orçamento do Instituto Nacional de Pre.,
vidência Social no tocante a dotações
para assistência médica, odontológica
e farmacêutica;
IV - aprovar os programas, metas
e objetivos prioritários do Instituto
Nacional de Previdência. Social rela,
cíonados com a assistência médica.
odontológica, farmacêutica e afins.
bem como as alterações Que julgar
oportunas;
V - pronunciar-se sobre o Plano de
Custeio do Instituto Nacíonal de Previdência Social;
VI - COOrdenar os serviços de assts,
tência médica do INPS com os das
demais instituições do sistema gera!
de previdência social e com os serviços
congêneres do País;
VII - rever ex otticto, ou por determinação ministerial, os atos e de,
cisões do INPS relacionados com :kS_
sístênoía médica, odontológica, farma;
cêutica e afins, infringentes de no-,
mas legais ou regulamentares. ou das
expedidas pela própria Secretaria;
VIU - pronunciar-se sobre o .Regimento Interno do Instituto Nacional
de Previdência Social, na parte referente à sua competência especifica;

IX - inspecionar, quando julgar
oportuno ou lhe for determinado pelo
Ministro de Estado, os serviços de assistência médica, odontológica, farma,
cêutíca e afins do INPS ou por este
contratados com terceiros;
X - expedir normas gerais para os
seguros facultativos de assistência mé,
dica, odontológica e farmacêutica, sob
a forma de prestação de serviços ou
de cobertura de despesas;
XI - autorizar a construção, a
aquisição, a reforma ou a alienação
de hospital ou ambulatório para atendimento de beneficiários do INPS.
de valor unitário acima dos limites
previstos nos arts. 303 e 309;
XI! - requisitar servidores do. ~
INPS, para prestarem serviço à pró
pria Secretaria;
XIII - julgar os recursos ínterpca.
tos de decisões do INPS ou do Conselho Fiscal, em matéria de sua competência especifica;
XIV - movimentar, segundo plano
de aplicação aprovado pelo Ministro
de Estado, os recursos oriundos do
Fundo de Liquídez da Previdência SO
cial. atribuídos à Secretaria nos termos do § 2.0 do art. 266;
XV - rever suas próprias decisões.
CAPíTULO

nr

arção de Administração e Execução
SEÇÃo UNICA

Instituto

Nacional de Preuuiéncía
Social

Art. 351. O Instituto Nacional de
Previdência Social constitui órgão de
administração indireta da Untâo vinculado ao Ministério do Trabalho e
Previdência Social, tem personalidade jurídica de natureza autárquica
e goza, em sua plenitude, inclusive
no que se refere a seus bens, serviços e ações, das regalias, privilégios
e imunidades da União.
Art. 352. Cabe ao INPS ministrar
aos beneficiários do regime Instituído
pela Lei n." 3.807, de 26 de agosto
de 1960, as prestações de que trata
o Título lI, bem como arrecadar as
contribuições dos
segurados e das
empresas destinadas ao custeio do
mesmo regime.
Art. 353. O Presidente do INPS
será nomeado pelo Presidente da Re,

ArrOs DO PODER EXECUTIVO

pública, por indicação do Ministro do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 354. Ao Presidente são conferrdas obrigações gerais de gestão
do Instituto, cabendo-lhe a prática
dos atos necessários ao desempenho
do cargo, bem como a responsaoilidade dele decorrente.nos termos da
Lei n.« 3.807, de 26 de agosto de 1960
e legislação complementar.
§ 1.0 No desempenho de suas atribuições, terá o Presidente a assistência da Comissão de Coordenação
Geral, Integrada por ele, pelos Secretários,
Diretores e ProcuradorGeral.
- . II
§ 2. 0 Caberá ao Presidente, ou ao
seu substituto legal, a representação
do Instituto em juizo ou fora dele.
§ 3.0 Af5 atribuições dos ocupantes
dos cargos de direção superior do
INPS serão especificados em seu Regímento Interno.
§ 4.0 O Presidente poderá delegar
competência a dirigente de qualquer
nível de órgão
de âmbito central,
regfonal e local.
Art. 355. Cabe à Comissão
de
Coordenação Geral, como órgão de
assessoramento imediato do
Presidente do INPS:
I - examinar o orçamento-programa a ser submetido pelo Presidente do Instituto à aprovação do
Ministro do Trabalho e Previdência
Social;
II - apreciar o plano básico de
organização do Instituto, a ser aprovado pelo seu Presidente;
III - apreciar as normas gerais
reguladoras das atividades administrativas do Instituto, antes de serem
aprovadas pelo seu Presidente;
IV - apreciar as indicações para
nomeação dos Superintendentes Regionais.

CAPíTULO IV
órçãos Colegiados
SEÇÃO I

Conselho de Recursos da Previdência
Social

Art. 356. O Conselho de Recursos
da Previdência Social é órgão central de controle jurisdicional de se~
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gunda e última instância administrativa, do regime de previdência social
previsto neste Regulamento, COmpetindo-lhe julgar OS recursos interpostos e originados por litígios entre
o INPS e seus beneficiários, empresas e empregadores domésticos, em
matéria relativa a prestações e contribuições.
§ 1.0 o Conselho de Recursos da
Previdência Social funciona, em sua
plenitude, como Conselho Pleno ou
dividido em 4 (quatro) Turmas de 4
<quatro) membros cada uma, observada a proporcíonalídade de representação.
§ 2.° Funcionará junto ao COnselho de Recursos da Previdência Social o Consultor Médico da Previdência Social.
Art. 357. Ao Conselho Pleno do
CRPS compete, ressalvado o poder
de avocatória do Minístro de Estado,
julgar, em última e definitiva ínstancia, os recursos das decisões das
Turmas que infringirem díspcsíçâo de
Ier, de regulamento. de prejulgado, de
oríerataçâo
reiterada de instância
ministerial, de normas expedidas pelas Secretarias da Previdência Social e de Assistência Médico-Social,
no exercício de sua competência legal ou que divergirem de decisão da
mesma OU de outra Turma do Conselho, bem como estabelecer prejulgados.
Art. 358. Ao Conselho de Recursos
da Previdência Social por suas T1;ITmas, compete julgar os recursos interpostos das decis~s 4as JUI,ltas de
Recursos da Prevídêncía SOCIal, assim como rever tais decisões, na
forma prevista no art. 392.
Art. 359. Ao Presidente do Conselho Pleno compete dar efeito suspenslvo aos recursos interpostos pelas
autoridades mencionadas no § 7.0 00
art. 386, quando por elas requerido.
Art. 360. O Conselho de Recursos
da Previdência Social será constituído
de 17 (dezessete) membros, sendo:
I - 9 (nove) representantes do
Governo;
II - 4 (quatro) repres-entantes "dos
segurados:
III - 4 (quatro) representantes
das empresas.
Parágrafo único. Os representantes
do Governo, efetivos e suplentes, se-
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rão nomeados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, por indicação do Secretário da Previdência

Social, dentre servidores do sistema
geral de previdência social, inclusive

aposentados por

tempo de serviço,

com mais de 10 (dez) anos de servi-

ço e notórios conhecimentos de previdência social e desempenharão o
mandato como exercentes de função
de confiança do Ministro de Estado,
demtssíveís oa nutum.

Art. 361. O CRPS será presidido

por um dos representantes do GOverno, designado pelo Ministro de
Estado, cabendo-lhe dirigir. os ser-

viços administrativos, presidir, com
direito 8.. voto de desempate, o Coraselho Pleno, e avocar, para decisão
do' Ministro de Estado, os processos
em que haja decisão conflitante com
a lei ou com orientação ministerial.
Art. 362. As Turmas do Conselho
de Recursos da Previdência Social
serão presididas por um representante do Governo designado
pelo
Ministro de Estado, com direito aos
votos de qualidade e desempate, sem
prejuízo da função de relator.
SEÇÃO Ir

conselho Fiscal

Art. 363. O Conselho Fiscal, subordir.:ado administrativamente à Secretaria da Previdência social, é órgão auxiliar da Inspetoria-Geral de
Finanças do Ministério do Trabalho
e Previdência SOcial, competindolhe:
I - acompanhar a execução orçamentarta do INPS, conferindo, inclusive, segundo a técnica de amostragem, a classífícação dos fatos e examinando sua procedência;
II proceder, em face dos do.cumentos de receita e despesa.
à
.análíse
sistemática dos balancetes
.apresentados pelo INPS,
encaminhando-os à Inspetoria-Geral de Fi-nenças:
.! \
lU - velar pela oportuna apre.sentaçâo dos demonstrativos contábeis, representando à Inspetoria Ge·
ral de Finanças quando os prazos não
forem observados;
IV - verificar a eficiência e exa-tidão dos controles contábeis, fínan-ceíros,
orçamentários e operativos,

EXECUTIVO

examinando ainda se o registro da
execução dos programas obedece às
dísposíçôes legais e às normas de
contabilidade
estabelecidas para o
serviço Público Federal;
V - opinar sobre as alterações Orçamentárias propostas, restituindo o
processo ao Presidente do INPS, para o COmpetente encaminhamento à
Secretaria da Previdência Social;
VI examinar as tomadas
de
contas dos ordenadores de despesa,
agentes recebedores, tesoureiros ou
pagadores e responsáveis por estoque;
VII - remeter à Inspetoria-Geral
de Finanças, com parecer conclusivo, a tomada de contas anual do
INPS;
VIII -

requisitar ao Presidente do
INPS as ínformaçõea e diligências
que julgar necessárias ao bom de..
sempenho de suas atribuições;
IX - elaborar o plano de auditoria a seu cargo, a ser submetido
à aprovação do Inspetor-Geral de Finanças;
X - submeter à Inspetoria-Geral
de Finanças relatório circunstanciado
de todas as auditagens realizadas,
sugerindo as medidas a serem adotadas para a correção de irregularidades porventura verificadas;
XI ~ apresentar à
InspetoriaGeral de Finanças, até 15 de janeiro do exercício seguinte, relatório
anual de suas atividades;
XII - examinar a
legitimidade
dos contratos, acordos e convênios
celebrados pelo Instituto, submetendo-os, em caso de dúvida, à consideração da secretaria da Previdência
SOCial;
XIII ~ aprovar, previamente. a
aquisição de bens imóveis pelo l:NP8,
cujo valor exceda 2.500 (duas mil
e quinhentas) vezes o maior saláriomínimo vigente no País;
XIV - pronunciar-se sobre a alíenação, pelo INPS, de bens móveis
cujo valor exceda de 250 (duzentas
e cinqüenta) vezes o maior saláriomínimo vigente no país, e imóveis
quando seu valor exceder de 1. 000
(mil) vezes o mesmo salário-mínimo;
XV rever suas próprias decisões.
Art. 364. O Conselho Fiscal será
constituido de 8 (oito) membros sendo:
I - 4 (quatro) representantes do
Governo;

A"l'OS

II -

2 (dois)

segurados;
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representantes dos

lU - 2 (dois) representantes das
empresas.
Parágrafo (mico. Os representantes
do Governo, efetivos e suplentes, serão nomeados pelo Ministro do :rr~
balho e Previdência Social, por índícação do Inspetor-Geral de Finanças,
dentre pessoas de notórios cont:~I
mentes de controle
orçamentáriofinanceiro, vedada a nomeação de
servidores do INPS, e desempenharão O mandato como exercen tes de
função de confiança do Ministro de
Estado, demissíveis ad nutum.
Art. 365. O Conselho Fiscal será
presidido por um dos representantes
do Governo, designado pelo Ministro
de Estado, com direíto aos votos de
qualidade e desempate, cabendo-Ih'
dirigir os serviços administrativos.
SEÇÃO III

Juntas de Recursos da Previdência

Soctat
Art. 366. As Juntas de Recursos da
Previdência Social são órgãos regionais de controle' jurisdicional administrativo de primeira instância, do regime de previdência social previsto
neste Regulamento, competindo-lhes
julgar os recursos votuntártos interpostos pelos beneficiários, empresas e
empregadores domésticos, contra decisões emanadas do INPS, em matéria relativa a prestações e contribuições, exceto os referentes à quota de
previdência.
Art. 367. Em cada Estado e no DIstrito Federal será instalada uma Junta de Recursos da Previdência Social,
podendo, a crftérro do Ministro de Estado, ser instalada mais de Uma.
.Parágrafo único. Nos territórios poderá, também, ser instalada Junta de
Recursos da Previdência Social.
I
Art. 368. As Juntas de Recursos da
Previdência Social serão, para fins
administrativos, classificadas em categorias, por ato do Ministro de Jsstaco.
Art. 369. Cada Junta de Recursos
da Previdência Social será constituida de 4 (quatro) membros, sendo:
1 ~ 2 (dois) representantes do Governo;
Il - 1 (um) representante dos segurados;
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UI - 1 (um) representante das empresas.
Parágrafo único. Os representantes
do Governo, efetivos e suplentes, serão designados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, por índí-,
cação do Secretário da Previdência
Social, dentre servidores do INPS,
inclusive aposentados por tempo de
serviço, e desempenharão o mandato
como exercentes de função de confiança do Ministro de Estado, demissíveis ad nutum.
Art. 370. As Juntas de Recursos da
Previdência Social serão presididas
por um dos representantes do Governo, designado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, com direito aos votos de qualidade e de desempate, cabendo-lhe dirigir os serviços
administrativos, sem prejuízo da função de relator.
SEÇÃO IV

Eleições para os órgãos
colegiados

Art. 371. Os membros classistas,
efetivos e suplentes, do Conselho de
Recursos da Previdência Social e do
Conselho Fiscal, serão designados pelo
Ministro do Trabalho e Previdência
Social dentre os candidatos eleitos
por delegados-eleitores das Confederações e Federações Nacionais não
confederadas, na proporção de 3 (três)
delegados-eleitores para cada Confederação e 2 (dois) para cada Federação.
Art. 372. Os membros classistas,
efetivos e suplentes, das Juntas de Recursos da Previdência Social serão designados pelo Ministro do Trabalho e
Previdência Social, dentre os candidatos eleitos pelas respectivas Federações estaduais ou, na falta destas•
pelos Sindicatos, participando, ainda.
as Federações interestaduais, na proporção de 3 (três) delegados-eleitores
para cada Federação, 1 (um) delegado-eleitor para cada Sindicato e 2
(dois) delegados-eleitores para cada
Federação interestadual.
Art. 373. Os representantes classístas do Conselho de Recursos da Previdência Social, do Conselho Fiscal e
das Juntas de Recursos da Previdência, Social exercerão o mandato por 2
(d0Ü~) anos.
Art 374. As eleições dos membros
classistas a que se refere esta Seção
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serão realizadas pelas entidades de
classe mencionadas nos artigos 371 e
372, 180 (cento e oitenta) dias antes
do término dos mandatos dos mem-

bros classistas em exercícío e obedecerão às normas expedidas pelo Ministro de Estado, cabendo à Secretaria
da Previdência SOCIal coordenar a
realização dessas eleições.
Parágrafo único. Após a realização

das eletçôes. as entidades classistas
enviarão à Secretaria da Previdência
Social, no prazo de 5 (cinco) dias. os

respectivos processos eleitorais.
Art. 375. Aos membros classistas
aplica-se o disposto no artigo 472 da
CLT.
CAPíTULO V
Divulgação de atos e
decisões

Art. 376. A divulgação dos atos e
decisões do regime de previdência so-

cial a que se refere este Regulamento
terá como objetivo:
I - dar inequívoco conhecimento
deles aos interessados, inclusive para
fins de recurso;
II - possibilitar seu conhecimento
público;
IH - produzir efeitos legais, no tocante aos direitos deles derivados.
Art. 377. O conhecimento das decisões da administração do INPS será dado aos beneficiários e empresas
por intermédio de seus órgãos de âmbito local, mediante comunicação sob
registro postal ou, quando possível,
entregue pessoalmente contra recibo.
§ 1." Quando as partes não forem
encontradas, ou se recusarem a receber a notificação, a decisão será publicada no órgão de imprensa que divulgar o expediente oficial do municípío onde tenha sede o órgão do
INPS, contando-se da data da publicação o prazo para interposição de
recurso.
§ 2.0 A comunicação as partes será
acompanhada, quando
possível, de
elementos que possibilitem o imediato conhecimento dos fundamentos da
decisão.
~ 3,9 O disposto neste artigo não
se aplica às decisões relativas aos
outros
servidores do INPS, nem a
atos cujo
conhecimento deva ser
dado aos Interessados mediante publicação no Boletim de serviço.
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Art. 378. O conhecimento das deda
cisões do Ministro de Estado,
secretaria da Previdência Social e
da Secretaria de Assistência MédicoSocial. bem cama dos demais atos
destes e dos' outros órgãos e autorídades de controle, será dado aos interessados mediante publicação
no
DZário Oficial da União ou em outro órgão de divulgação oficialmente
reconhecido.
Parágrafo úr-ico.
Independentemente da publicação, e sem prejuízo
de seus efeitos, os interessados serão,
quando possível, notificados pessoalmente ou mediante comunicação sob
registro postal, observado o disposto
no § 2.9 , do artigo anterior.
Art , 379. Os atos normativos do
INPS serão
publicados na integra
em Boletim de Serviço, só tendo validade depois dessa publicação.
§ 1.9 O Boletim
de Serviço será
publicado
diariamente na Direção
Geral do INPS, devendo ser afixado em locais a que não só os servidores
como o público
tenham
acesso.
§ 2.0 Nos órgãos de âmbito local
do INPS haverá também um Boletim de Serviço, pelo menos ~tr.lp"'!a!.
Art. 380. serão putnícadas
nos
Boletins de Serviço locais do INPS
a, decisões do Conselho de Recursos
e das Juntas de Recursos da Previdencía Social.
Art. 381. serão publicados no Boletim de Serviço todos os atos relati VOs a pessoal.
Parágrafo úsíco. O prazo para re,
curso dos atos de que trata este artigo se contara da data da respectiva
publicação no Boletim de Serviço.
Art. 382. Deverão ser publicados no
Boletim de Serviço, em strxese. os
contratos celebrados, empréstimos ou
financiamentos concedidos, as autorizações para depósitos bancários e
para auuíaíçâo de material ou adjudicação de serviço, bem como os despachos ou decisões que importem em
despesa de qualquer natureza ou em
ônus para o INPS.
§ 1.0 Da síntese dos costratos, de,
cisões ou
despachos de que trata
este artigo constarão a natureza da
operação, a importância a que se
obriga o INPS, o nome dos benefí-
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ciados e o número do processo respectivo.
§ 2.0 O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos despachos
re.atívos à concessão das prestações.
autorizações de pagamel1:to. d_e v~n
cimentos, satáno ou retribuição fixa
de servidores ou empregados e pagamentos de rotina decorrentes de
despachos ou contratos já pubhcados
nos termos deste artigo.
§ 3." Os contratos celebrados pelo
INPS com terceiros não segurados
56 terão validade depois de pubfícadoe
em síntese no Boletim de Serviço, devendo essa condição constar expressamente do respectivo instrumento.
Art. 383. Os órgãos executivos do
INPS, especialmente os órgãos pagadores, só poderão dar cumprimento
a qualquer ato ou üecísâo de publicação obrigatória nu Boletim de Ser!yiço depois de se certificar~m de
que foi cumprida essa formaüdade.
Parágrafo (mico. O administrador
que houver determinado e o servidor
que tiver realizado qualquer pagamento sem observância do disposto
neste artigo serão ctvilmente respensá veis por ele. ficando sujeitos,
também. às penalidades administrativas cabíveis.
Art. 384. Quando houver obrigação legal, nesse sentido, os atos de
que tratam os artigos 379. 381 e 382
serão publicados no DZário O/icZaZ
da União.
I
CAPíTULO VI
Recursos das Deczsões

Art. 385. Os recursos das decisões
<los órgãos de coordenação e controle
de INPS e dos órgãos colegíados de
que trata este Regulamento obedecerão ao disposto neste Capítulo, contando-se o decurso dos respectivos
prazos da dr, ta de ciência pelos interessados ou da pubhcação dos atos,
efetivadas nos termos elo Capituo V
deste Títul('.
Art. 386. São adrmssiveís recursos
em matéria de prestações e contrí.,
buíções:

I - dos beneficiários, das empresas e dos empregadores domésticos:
a) con tra (j ecísões
emanadas do
Instituto Nacional de Previdência ao-
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cial, para a Junta de Recursos da
Previdência Social da respectiva região;
b) contra decisões das Juntas de
Recursos da Previdência Social, pa~
ta o Conselho de Recursos da Previcêncía Social;

ct contra decisões das Turmas do
Conselho de Recursos da Previdência Social, para o Conselho Pleno
do mesmo órgão:
II - 00 Instituto Nacional de Previdência Social:
a)
contra decisões emanadas das
Juntas de Recursos da Previdência
Social, para o Conselho de Recursos
da Previdência Social;
b) contra decisões das Turmas do
Conselho de Recursos da Previdência
Social, para o Conselho Pleno do mee
mo órgão.
§ 1.9 O prazo para interposição do
recurso previsto no item I, alínea
"a", deste artigo, será de 30 (trinta)
dias, a contar da data da entrega da
ccmunícaçâo no endereço do lnteressede. ou do conhecimento da decisão,
se anteríor .
•
§ 2." O prazo para interposição dos
recursos previstos no item 1, alínea
"b' e no item 11. alíneas "a" e "b"
deste artigo, será de 30 (trinta) dias. a
contar da publicação da decisão, ou
do seu conhecimento, se anterior.
§ 3.° O prazo para interposição,
pelos beneficiários, empresas e empregadores
noméstlcos, do recurso
previsto no item I, alínea "c", deste
artigo, será. a contar da data de
publicação do ato, ou da ciência. se
anterior, de:
1 - 30 (trinta) dias para o Dls.,
tríto Federal e Estados da Guanabara, Rio de Janeiro, São Paulo. Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás;
n - 60 (sessenta) dias para os
cemais Estados e Territórios.
4,,0 Os recursos relativos a débitos
de decisões das Juntas de Recursos
da Previdência Social. para o Conselho de Recursos da Prevídêncta SD~
ctar, somente serão admitidos me,
diante depósito do valor total da dívtda, fiança idônea ou caução de obrrgações reajustâvets do Tesouro Nacional, efetuados dentro do prazo do tecurso.

*
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§ 5.° Os recursos deverão ser interpostos perante 05 próprios órgãos

que tenham prorertdc a decisão, com

as razões e, se Ior o caso, 05 documentos que os fundamentem.
§ 6." No caso de recursos interpostos por beneficiários, contra decisão referente a prestações, admitirse-a, desde que interposto no prazo
legal, seu encaminhamento ao órgão
competente pela autoridade a quem

for indevidamente dirigido.
§ 7.° Caberá ao onere co órgão

1O~

cal 00 lN.t'ü recorrer ao COnselho de
.aecursos ca Previdencia SOCIal, no
prazo previsto DO § 2." deste artigo,
os, ctecisac da Junta de Recursos da
Prevrdencia Sociar, da respectiva JUrrsdtçao, que contrariar disposiçao de
ter ou ue regulamento,
prejurgado
baixado pelo Mül1stro de jsstauo ou
normas expedidas pelas Secretarias
ua Previdencia SOCIal, e de AsSlStencia Medico-Social.

Art. 387. Canera recurso de oficio
autoridade
administrativamente
superior, das decieóes originarias que
declararem indevidas
contribuições
apuradas pela Iíscahzação do INPS,
reduzirem ou relevarem multa.
Art. 388. São partes legitimas para
subscreverem os recursos de que trata este Regulamento:
1 - o oenenciario, por Si, seu pro,
curador ou sindicato a que se encontre filiado;
II - a empresa, por seu representante legal ou procurador e o empregador doméstico ou seu procurador;
IH - o INPS, por seu Presidente
ou seus Superintendentes Regtonaís.
Ou outras autoridades com delegação
de poderes.
Art. 389. Havendo recurso, o órgão
que houver proferido a decisão ínstrurra o processo, no prazo maxímo
de 30 (trinta) oras. encaminhando-o
a instância supertor .
§ 1.0 Será dada vista do processo,
por 10 (dez) dias, a parte recorrida
se for o caso, para oferecimento de
contra-razões.
§
2.Q O prazo deste artigo ficará
dilatado') por mais 15- (quinze) dias,
Caso a parte recorrida se utilize da
vista mencionada no parágrafo anterior.
§ 3.° O órgão recorrido poderá, no
prazo máximo de 45 (quarenta e ctnà
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co) dica, reformar sua decisão, em
face do recurso apresentado,
deixando, nessa hipótese, de encaminhá-lo a instância superior.
§ 4.<> As Turmas do Conselho de
Recursos da Previdência Social não
conhecerão de recurso sobre matéria.
definida como prejulgado pelo COn_
selho Pleno ou pelo Ministro de Estado.
Art. 390. Terá efeito suspensivo o
recurso interposto de decisão concessi va de beneficio, quando
seu
cumprimento exigtr:
1 - desligamento do segurado do
respectivo emprego ou atividade;
11 - pagamento de atrasados.
Art. 391. Ressalvado o disposto no
artigo anterior. os recursos não terão
ereíto suspensivo, o que, no entanto,
poderá ocorrer r:08, hipótese prevista
nv art. 359 ou em caso de assim o
determinar, em face da conveniência.
de resguardar o direito das partes, o
próprio órgão recorrido.
Art. 392. Quando o Instituto Na.,
cícnal de Previdência Social, na revisão de beneficias, concruír
pela
sua ilegalidade,
promovera a sua
suspensão e submetera o processo ao
Conselho de Recursos da Previdência
Social, desde que haja decisão originária de Junta de Recursos
da
Previdência Social.
Parágrafo único. Na hipótese de
revisão do beneficio ja concedido, e
que não tenha sido objeto de recurso,
o Instituto Nacíonal de Previdência
Social abrirá ao interessado o prazo
para recurso á Junta de Recursos da
Previdência SOCIal, caso a mesma re.,
dunde em prejuízo para o beneficiário.
Art. 393. Aos servidores do INPS
é facultado recorrer para o Secre;
tárío da
Previdência Social,
no
prazo de 30 (trinta) dias, contados
da publicação ou do seu conhecimento, se anterior, das decisões lesivas
de seus direitos.
§ 1.9 Das decisões do Secretário da
Previdência Social somente caberá
recurso, em última e definitiva metância, para o Ministro de Estado,
quando proferidas contra disposição
legal expressa.
§ 2.° Terá efeito suspensivo o recurso interposto de decisão relativa
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a pessoal do INPS que implique em
ônus, a qual só será executada quando nâó mais couber recurso na via
aaministrativa.
§ 3.9 O recurso
de servidor do
INPS poderá ser Interposto oetante

a autoridade a que estiver subordinado, 'Para encaminhamento ao órgão que tenha proferido a decisão
recorrida.
Art. 394. Somente poderá ser suscitada avocatória das decisões
do
Conselho Pleno do Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 1. 0 O prazo para suscitar avocatória será de 90 (noventa) dias
a contar da data da publicação do
ato, ou do seu conhecimento, se anterior.
§ 2.9 A avocatória
deverá, inicialmente ,ser encaminhada ao Presidente do Conselho de Recursos da
Prevídêncta SOCIal, que a instruirá
e remeterá a Secretaria da Previdência Social, se tempesttve., devolvendo-a ao órgào de procedência no
caso de intempestividade.
§ 3.9 O Secretário da Previdência
Social deixará de encaminhar a avocatória, quando:
I - tratar de matéria de fato, especialmente médica, com pareceres
contrários dos órgãos técnicos;
II - houver intempestividade de
recurso anterior e a decisão do Conselho Pleno do CRPS nela se basear.
Art. 395. O Ministro de Estado poderá rever ex ojflCW, a qualquer época, os atos dos órgãos ou autoridades
integrantes do regime de previdência social previsto neste Regulamenta.
Art. 396. O prejulgado estabelecido
pelo Ministro de Estado ou suas decisões reiteradas obrigam todos os 0\,gâos integrantes do regime de previ-dência social previsto neste Regulamento.
.
CAPíTULO Vil
Disposições Genéricas Relativas à
Administração da Previdêncla SOcial

Art. 397. Os membros do Conselho de Recursos da Previdência SOcial,
e do Conselho Fiscal tornarão posse
perante o Secretário da Previdência
Socíal .
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Art. 398. Os membros das Juntas de Recursos da Previdência 'Social tomarão posse perante o Secretário da Previdência Social, representado pelo Delegado Regional do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social.
Art. 399. O empregador e o empregado da mesma empresa não poderão exercer simultaneamente a função de membro de um mesmo dos Órgãos colegiados a que se referem as
Seções 1, II e IH, do Capítulo IV.
deste Titulo.
Art. 400. Os membros suplentes governamentais e classistas dos órgãos
colegiados serão convocados, sempre
que necessário, pelo' presidente do órgão respectivo.
Art. 401. Incorrerão na pena da
destituição, aplicada pelo Ministro do
Trabalho e Previdência Social, depois
de apurada a infração ou falta grave, os representantes classistas Um!
órgãos colegiados que:
I - se tornarem incompatíveis com
o exercício do cargo por improbidade
ou atos irregulares;
H - deixarem de tomar, por desldia ou condescendência, providências
necessárias a evitar irregularidades
que redundem em prejuízo para O~
órgãos ou o INPS;
III - sem motivo justificada, faltarem a 6 (seis) sessões ordinárias
consecutivas.
Parágrafo único. O processo
de
destituição obedecerá ao disposto no
Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União.
Art. 402. Caberá ao Ministro do
Trabalho e Previdência Social a aplicação de sanções disciplinares aos
representantes do Governo nOS órgãos
colegiados.
Art. 403. Os regimes de férias, licenças e demais vantagens aplicáveis
aos representantes classistas dos órgãos colegiados serão disciplinados nos
respectivos regimentos internos.
Art. 404. O Presidente do Instituto
Nacional de Previdência Social tomará posse perante o Ministro do Tra.balho e Previdência Social.
Art. 405. O foro do INPS é o da
sua sede, ou o da capital do Estado
em que houver órgãos de âmbito 'local, para os atos destes emanados.
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Quando for au-

tor, o INPS acionará o réu no foro
do domicílio deste.
Art . 406. A prisão admirrístratí 'la
de servidor do INPS será determinada pelo seU Presidente.

Art.. 407. Nenhum servidor poderá ficar a disposição da Presidênc'a
do INPS ou de qualquer outro órg'ío

sem estar no exercício efetivo de uma
flllLÇâo especifica.

Art. 408. As requisições de servidores do Instituto Nacional de Previdência Social, com ônus para Os co..
fres do Instit.ut.o, somente poderão S2~

atendidas para prestação de serviços nos órgãos abaixo mencionados:

I - Gabinetes Civil e Militar da
Presidência da República;
II _ Ministério do Trabalho e Previdência 80('ia1 ou órgãos pelo mesmo

supervisionados;
UI _ Gabinetes de Ministros de
Estado;
IV _ órgãos públicos que tenham
a seu cargo programas especiais, a
critério do Ministro do Trabalho e
Previdência Sacia J•
Parágrafo único. As requisições dos
órgãos mencionados nos itens I, 111
e IV deste artigo serão atendidas mediante autorização do Ministro do
Trabalho e 'Previdência Social.
Art. 409. As requisições de servidores do Instituto Nacional de previdência Social que não se enquadrem
no artigo anterior somente poderão
ser atendidas sem ônus para o Instituto, nos termos da legislação es··
pecifica.
Art. 410. A Assistência Patronal
prestada aos servidores do Instituto
Nacional de Previdência Social será
custeada da seguinte forma:
I _ 3% (três por cento) da dotação orçamentária de pessoal do INPS;
II _ 2% (dois por cento) do salário-base dos funcionários, nos termos da alínea "c", item I, do parágrafo único do art. 220;
III _ participação direta dos servidores do INPS no preço dos serviços prestados.
§ 1° Têm direito à Assistência Patronal, na qualidade de assistidos:
I - o servidor ativo ou Inatl vo 10
INPS, ou seu pensionista;

II - a esposa ou companheira, o
marido inválido, os filhos menores de
21 (vinte e um) anos, a mãe e o pai
inválido.
§ 2° Os assistidos mencionados no
item II do parágrafo anterior concorrem simultaneamente, independentemente de quaisquer outras condições,
sendo permitido ao servidor, na falta
daqueles, inscrever 1 (um) menor sob
sua guarda ou designar _ dependente
que, se do sexo masculino, so poderá
ser menor de 21 tvtnte e um) anos de
idade ou maior de 60 (sessenta).
§ 3° Equiparam-se, nas condições
do item II do § 1°:
I - aos filhos: o enteado;
II - à mãe: a adotante, nos termos da lei civil, e a madrasta;
III - ao .pai: o adotante, nos termos da lei civil, e o padrasto.
§ 4° Cabe ao INPS baixar instruções regulamentando a inscrição dos
asaístídos mencionados nos parágrafos
2°, in fine, e 3° deste artigo.
§ 5° Os servidores do INPS requisitados sem ônus
poderâc conservar
seus direitos à Assistência Patronal.
desde que recolham, mensalmente, o
percentual a que se refere a alínea
"c", item I, parágrafo único do art.
220 e o requeiram no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da
data do afastamento.
TíTULO VI
Justificação Administrativa

Art. 411.
Mediante jusüücacão
administrativa processada perante o
INPS, na forma estabelecida neste Tl~
tulo, poderá ser suprida a insuficiência de qualquer documento ou provad(l qualquer fato de interesse dos beneftciáríos. salvo os que exigirem registro público.
Parágrafo único. Não será admltldo o proc-essamento de justifícaçâo
administrativa sem a apresentação de
um íniclo razoável de prova material.
?.. ~
Art. 412. A justificação admlnlstra tdva somente será processada mediante requerimento do interessado.
Art. 413. Para processamento de
justificação administrativa o interessado deverá indicar testemunhas
idôneas, em número nunca inferior a
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2 (duas) nem superior a 6 (seis), cujos
depoimentos possam levar à convicção da veracidade dos fatos a comprovar.
Art. 414. A justificação administrativa será processada sem ônus para
o interessado e nos termos de instruções a serem baixadas pelo INPS.
Art. 415. Não caberá recurso da
decisão da autoridade competente no
INPS que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa.
Art. 416. A justificação administrativa será avaliada em sua globalldade, valendo perante o instituto para
os fins especificamente visados, caso
considerada eficaz.
TíTULO VII
Prescrição

Art. 417. Aplicam-se ao INPS os
prazos de prescrição. de que goza a
União Federal, ressalvado o disposto nos artigos seguintes.
Art. 418. Não prescreverá o direito às prestações devidas aos beneficiários, ressalvado o disposto no
art. 12.
Art. 419. Prescreverão no prazo de
5 (cinco) anos, a contar da data em
que forem devidas, as mensalidades
ou pagamentos únicos de beneficios.
Parágrafo único. Não haverá prescrição do direito às aposentadorias e
pensões para cuja concessão tenham
sido preenchidos todos os requísítcs
até a expiração do prazo para a perda
da qualidade de segurado, prescrevendo, contudo, as mensalidades nos termos deste artigo.
Art. 420. Prescreverá em 30 (trinta) anos o direito do INPS de receber ou cobrar as importâncias a ele
devidas.

Art. 421. A prescrição deverá ser
declarada, em qualquer instância, pelo
órgão julgador que a verificar, não
podendo, uma vez declarada, ser objeto de relevação .
TiTULO VIII
Disposições Penais

Art. 422. Por motivo de infração
dos dispositivos da Lei n" 3.807, de
26 de agosto de 1960, e legislação complementar, os responsáveis ficarão su-
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jeitos, na forma deste Regulamento.

às seguintes multas:

I - de 1 (um) salârlo-mínímo de
maior valor vigente no País, sem prejuizo da pena de responsabilidade que
no caso couber, as autoridades, servidores e serventuários de Justiça que
infringirem o disposto no art. 141 da
Lei n" 3.807, de 26 de agosto de 1960;
II - de 50% (cinqüenta por cento)
das quantias que houver pago indevidamente, o responsável que infringir o § 3 0 do art. 142 da Lei número
3.807, de 26 de agosto de 1960;
IH - de 1 (um) a 10 (dez), salários-mínimos de maior valor vigente
no País, conforme a gravidade, o responsável pela infração de qualquer
dispositivo da Lei n- 3.807, de 26 de
agosto de 1960, ou deste Regulamento,
para a qual não haja penalidade expressamente cominada, segundo o disposto no § 10 do art. 82 da Lei supramencionada .
Art. 423. Responderão pessoalmente pelas multas impostas nos termos
do artigo anterior os diretores ou administradores das empresas compreendidas no regime de que trata este
Regulamento, quando remunerados
pelos cofres públicos federais, estaduais, municipais ou de autarquias,
fazendo-se obrigatoriamente, em folha de pagamento, o desconto dessas
multas mediante requisição do INPS
e a partir do primeiro pagamento que
se seguir à requisição.
Art. 424. A aplicação das multas
previstas no art. 422 compete:
I ~ ao Presidente do INPS, quanto às dos itens I e II;
II - aos dirigentes dos órgãos de
âmbito regional do INPS, quanto à.
do item IH.
Art. 425. Aplicada a multa, será
feita a competente notificação ao infrator, pessoalmente-ou por via postal registrada.
Art. 426. Das decisões que impuserem multas caberá recurso nos termos do Capítulo VI do Título V.
Art. 427. As multas previstas no
item lU do art. 422 serão graduadas
segundo a ocorrência ou ausência das
circunstâncias agravantes previstas no
artigo seguinte observadas as normas
abaixo:
I - na ausência de agravantes, a
multa será aplicada no grau mínimo;
H - as agravantes dos itens IV a
VI elevam a penalidade ao grau médio;
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IH - as agravantes dos itens I a
lU elevam a penalidade ao grau máximo.
Art. 428. Constituem circunstâncias
agravantes ter o infrator:
I - reincidido no mesmo tipo de in

fração;

II -

tentado subornar agente da

nsceüaeçâo do INPS;
IH - agido COm manifesto dolo

fraude, ou má-fé;

•

IV - incidido anteriormente em
outra infração prevista neste Regulamento;
V - desacatado, por qualquer rorma, no ato de verificação da infração, agente da fiscalização do INPS;
VI - obstado, por qualquer meio,
a ação da fiscalização do INPS.

Art. 429.

A autoridade julgadora,

tendo em vista a boa fé ou a manifesta ignorância do infrator, ou no
caso de ter este procurado espontaneamente corrigir a falta em oue incorrera, poderá deixar de aplicar a
multa.
'Parágrafo único. :E: ainda facultado
a autoridade julgadora, em casos especiais, quando a multa acarretar ao
infrator sério abalo financeiro, relevá-la ou reduzi-la, fundamentando
sua decisão.
Art. 430. Constitui crime, nos termOS dos artigos 86 e 155 da I..eí número 3.807, de 26 de agosto de
1960:
I -

de sonegação fiscal, assim definida na Lei n- 4.729, de 14 de julho de 1965:
o) deixar de incluir, na folha de
pagamento dos salários, empregados
sujeitos ao desconto das contribuições
previstas no item I do art. 80 da Lei
n° 3.807, de 26 de agosto de 1960;
b) deixar de lançar, cada mês, nos
títulos da escrituração mercantil, o
montante das quantias descontadas
dos empregados e o da correspondente
contribuição da empresa devida nos
termos do item II do art , 80 da Lei
n" 3.807, de 2'3 de agosto de 1960;
c) deixar de escriturar nos livros
e registros discriminativos próprios as
quantias recolhidas a título de quota de previdência;
II - de apropriação indébita nos
termos da legislação penal;
a) deixar de recolher,
na época
própria, as contribuições e outr-as
quaisquer importâncias arrecadadas
dos segurados ou do público e devidas à previdência social;
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b) deixar de pagar o .:.alát'iO-fami_
lia aos empregados, uma vez ocorrido o reembolso das respectivas quotas
pelo INPS;
lU de falsidade tdeolôgtea ct~finida na legislação penar:
.
a) inserir ou fazer ínseru-, nas ,~
lhas de pagamento de ClUP. trata o
ttem r do art. 80 da Lei nv 3.807, de
26 de agosto de 1960, pessoas que não
possuam a condição de empregado;
b) registrar ou fazer registrar, na
Carteira de Tra;balhoe Previdência
Social do empregado. ou na carteira
de trabalhador autônomo, anotação
diversa da que devia ser escrita;
C) fazer constar, em atestado necessário à concessão ou pagamento de
prestação previdenciária, declaração
falsa ou diversa da que devia ser escrita;
IV - de estelionato, como definido na Iegtslaçâo penar:
U) receber ou tentar receber, fraudulentamente, qualquer
prestação
previdenciária;
b) praticar, visando a usufruir vantagens incitas. qualquer ato que acarrete prejuízo ao. INPS;
C) emitrr e apresentar, para pagamento pelo lNPS, fatura de serviços
contratados e não executados ou nao
prestados.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, quando a ínrração que
constitua crime, tiver sido praticada
por empregado, a responsabilidade
penal será do titular de firma índtvidual, ou dos sócios solidários, gerentes, diretores ou admtmste-adorcs
que, direta ou índíretamente, tenham
cometido ou concorrido para a sua
prática,
Art. 431. Julgados procedentes, os
autos referentes a infrações constituírâo prova da materíalídaôe dos crimes capitulados neste Titulo, para os
fins consignados no Código de Processo Penal.
Art. 432, Responderão, na forma
da legislação penal, as autoridades
administrativas do INPS que, conhecendo de crime previsto Li".ste Regalamento, não promoverem .- -coeeoímento criminal ca'otvr •.

TtTULO IX
Dísposíções Gerais

Art, 433. Os servidores públicos e
autárquicos que se acham filiados ao
INPS em virtude do que dispunham
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o § 19 do art. 22 da Lei nv 3.807, de
26 de agosto de 1960, em sua primitiva redação, e os itens 1 e II do art.
29 do Regulamento aprovado pelo
Decreto ne 60.501, de 14 de março de
1967, continuam sujeitos ao regime de
contribuições e prestações estabelecido na legislação vigente' anteriormente à Lei nc 5.890. de a de junno de
1973.
Art. 434. Em relação aos segurados ex-combatentes, observar-se-ãc
OS seguintes critérios:
I - continuarão sob a égide da Iegtslação anterior, não se lhes aplicando o disposto na Lei nv 5.698, de
31 de agosto de 1971:
a)
as aposentadorias concedidas
até a. data de vigência da mencionada lei;
b) as
pensões concedícas até a
mesma data;
c) as pensões quo vierem a ser concedidas a dependentes ae ex-combatentes enquadrados na alínea "a".

ecíma.

II - continuarão sob a égice Ca legislação anterior, aplicando-se-lhes,
contudo, o artigo 59 da Lei n:! 5.698,
de 31 de agosto de 1971:
a) as aposentadorias concedidas, a
partir da data de vigência da mencionada lei, a ex-combatentes que, nessa
data, já reunissem os requisitos necessários;
b) as pensões que vierem a ser concedidas a dependentes de ex-combatentes enquadrados na alínea "a",
acima.
TIl - as aposentadorias e pensões
não enquadradas nos itens anteriores
se regerão pelo disposto na Seçá() lU
- Capitulo V, do Título II deste Regulamento.
Art. 435. Os aeronautas aposentados de acordo com a legislação vigorante anteriormente ao Decreto-lei
n Q 158, de 10 de fevereiro de 1967,
terão seus benefícios reajustados na
conformidade daquela Iegtslaçâo
Art. 436. O fato de não estarem
expressamente enumerados nos Capítulos II e lU do Titulo I deste Regulamento QS empregados e empresas a
que se referem os artigos 69, § 59, e
154 do Regulamento aprovado pelo
Decreto nv 69.919, de 11 de janeiro
de 1972, não exclui a obrigatoriedade
de sUa filiaçêo ou vinculação ao regime de previdência a cargo do INPS,
na forma prevista. nos mencionados
dispositivos legais.
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Art. 437. Compete a03 segurados
fazer a. prova do tempo de- contribuição em bases superiores a 10 (dez)
salártos-mínímos de maior valor vigente no País.
Art. 438. O seguro de acidentes d'lJ.
trabalho rege-se pelo disposto na
Lei nv 5.316, de 14 de setembro de
1967, e seu Regulamento.
§ 19 O direito ao auxilio-doença, à
aposentadoria por invalidez ou à pensão nos termos da legtslaçâo específica exclui o direito aos mesmos benefíctos nas condições deste Regulamento.
§ 29 Aos beneficios de qUE" tratam
os itens I, TI e In do ecs. 6'? da Lei
n Q 5.316, de 14 de setembro de 1967,
aplica-se o disposto no § ôv.dc art.. 50
deste Regulamento.
Art. 439. A dívida da União para com o INPS, consolidada em 31 de
dezembro de 1960, será ..r esgatada na
conformidade do que dispõe a Lei
n9 4.392, de 31 de agosto de 1964.
Art. 440. O lNPS poderá fiünr-se
à ASSOciação Internacional da Seguridade SOCial (AlSS) , à Organização
fbero-amerícana de Seguridade Social (015S) e a organizações congêneres.
Parágrafo único. Correrão por eonta do Fundo de Liquidez da .Prevídência Social as contribuições para as
entidades a _que Se refere este artigo,
bem como as despesas com a particípaçâo de representantes nas reuniões
dessas entídadea.
Art. 441. Fica constituído Fundo
específico, gerido pelo I~PS, formado
com os recursos destinados ao custeio
da Assistência Patronal, de qUe trata o art. 410.
§ 1Q O Fundo mencionado neste
artigo será escriturado fim c-ontas
próprias da contabilidade do INPS f
terá orçamento aprovado pelo Presidente do INPS.
§ 29 A contribuição do INPE, correspondente 810 percentual incidente
sobre o total da folha de pessoal estatutário e trabalhista, será creditada mensalmente ao Fundo.
§ 3Q Correrão por conta desse Fundo as despesas com os serviços pre.. . . .
tados pela Assistência Patronal.
§ 4Q OS saldos porventura resultantes da execução orçamentária ao
Fundo, constituirão um fundo de reserva, destinado a complementar as
pensões e os proventos proporcíonaía
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ao tempo de serviço dos servidores
aposentados por invalidez.
Art. 442. Não cabe <to Ministério
do Trabalho e Previdência social decidir questões entre o (NPS e terceiros, que envolvam relações jurídicas

de direito comum.

M"t. 443. As despesas admisistrativas das Juntas de RecUl'SOS da Pre-

vidência Social e do Conse.ho Fiscal,

exceto as de pessoal, poderão ser
custeadas por dotações específicas do
orçamento do

adiantamento,

INPS,

a ser

a

titulo de

reomooísado a

conta do Fundo de Líqtnuez da Previdência Social.

Art. 444. Os impress-os para expedição dos documentos a que se refere o art. 252, item I, alíneas "b"
e "e", utilizados em onedíência aos
modelos aprovados pelo Regulamento
de que trata o Decreto nc 60.368, de
11 de março de 1967, bem assim as
minutas-padrão nele indicadas, poderão sofrer alterações segundo normas expedidas pela Secretaria da
Previdência Social do MTPS.
Art. 445. O Dia da Previdência. Social será comemorado a 24 de janeiro, data da Lei Elói Chaves (Decreto
Legislativo n.v 4.6&2, de 24 de janeiro de 1923), primeira lei brasileira de
previdência social.
Art. ·446. AS justificações judiciais
somente surtirão efeito perante o
INPS quando baseadas em um início
razoável de prova material e realizadas com citação prévia do representante legal do INPS.
Art. 447. O Ministro do Trabalho
e Previdência Social remeterá, anualmente, ao Tribunal de Contas da
União, para as providências de sua
alçada, relação de pessoas de direito público que se encontrem em
atraso no que tange ao recolhimento
de contribuições e outras importâncias devidas ao INPS, inclusive quota
de previdência.

TíTULO X

Disposições 'rransítõrtas
Art. 448. Para aplicação da taoela do art. 226 ao segurado que, -m
lU de junho de 1973. se encontrava.
em atividade como titular de firma
individual, diretor, sócio ou na condição de trabalhador autônomo de
categoria não compreendida, no item
I do art. 223, ou contribuía como se-

EXECUTIVO

gurado facultativo, será. observane o
seguinte;
I se houver igualdade entre o
valor. do s,aláIi? _de contribuição, do
salário de mscnçao ou do salário-base sobre o qual contribuía e o de uma
das classes da tabela, o enquadramento far-sa-á diretamente na classe respectiva;
II - inexistindo igualdade, enquadrar-se-a o segurado na classe de valor imediatamente superior;
lU - ultimado o enquadramento
se o tempo de filiação do segurado
permitir inclusão em classe superior
será esta promovida com base na 150':
ma dos interstícios correspondentes a
esse tempo.
§ 1'? Os segurados de que trata este artigo poderão, se o quiserem
manter-se na própria classe que re~
sultar do enquadramento previsto
nos itens I ou lI, conforme o caso.
§ 2Q Ao ser providenciado o enquadramento, não poderá haver redução
no salário-base anterior.
§ 3'? O segurado que contribuía simultaneamente sobre dois ou maíe
salários-base
será enquadrado na
classe a que corresponder a soma desses salários.
§ 49 A fixação, nOS termos deste artigo, do salário-base ;10 empregado
de representação estrangeira, OU de
organismo oficial estrangeiro ou internacional que funcione no Brasil.
poderá ser feita tomando-se para
fins de enquadramento, se a-<:::slm o
desejar o segurado, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário sobre o qual contribuía à data de vigência da Lei I.l.Úmero 5.890, de 8 de junho de 1973,
retroaglndo a essa data os efeitos
dessa opção.
§ 59 O enquadramento, na forma
deste artigo, não importa reconhecimento, pelo INPS, como de atívídade, do tempo de filiação correspondente ao da classe em que foi incluído o segurado.
Art. 449. A quota de previdência.
mencionada no item II do art. 257
não incidirá, até o exercício de 19i7,
inclusive, sobre o pescado "in natura" destinado ao consumo interno ou
à exportação (art. 19 do Decreto-Ief
n.c 1. 217, de 9~5-72, combinado com
o art. 78 do Decreto-lei 110 221, de
28-2-1967) .
Art. 450. O regime instituído

no
art. 147, deste Regulamento não se
aplica aos aposentados cujos beneücíos se iniciaram até 10 de junho
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de 1973, nem aos segurados que, até
a mesma data, tenham preenchido os
requisitos e requerido a. aposentadoria, a menos que por ele venham a
optar.
Art. 451. O disposto no art. 48 e
seus parágrafos só se aplica aos r~
querimentos de beneficios protocolízados a partir de 11 de junho de 1973,
Inclusive.
Art. 452. Os aposentados por tempo de serviço, velhice e em gozo de.
aposentadoria especial que se enc~n
travam em atividade em 11 de JUnho de 1973 farão jus a um pecúlio
nas mesmas condições e bases de que
SE' encontra regulado na Seção VII,
Capitulo III, do Titulo .::1 deste Regulamento.
Art. 453. A contribuição prevista
na alínea "c", item I, parágrafo único do art. 220, deste Regulamento.
para a assistência patronal será de
1 % (um por cento) a partir de 11 de
junho de 1973 e mais ] % (Um por
cento) a partir do primeiro aumento
de vencimentos que for concedido ao
funcionalismo público em geral.
Al't. 454. O desconto previsto no
ítem IV, art. 220, deste Regulamento, será efetuado, em reruçêo aos segurados cujas apoaentadorías se tenham iniciado até 10 de junho de
1973, da seguinte forma:
I - 1% (um par cento) a partir
do mês de vigência. deste Regulamento;
II - mais 2% (dois por cento) a
partir do reajustamento dos beneficios que se efetuar em 1974;
DI - mais 2% (dois por cento) a
partir do reajustamento dos benefíelos decorrente da alteração do saiarío-mínímo subsequente.
Parágrafo único. Para os aposentados cujos benefícios se iniciaram a
partir de 11 de junho de .1973 será
descontada a contribuição referida
neste artigo em seu valor Integral.
Art. 455. O desconto previsto no
item V do art. 220, deste Regulamento, será efetuado, para os que se
encontrarem em gozo de auxílío-doença e de pensão iniciados até 10 de
Junho de 1973, da seguinte forma:
I - 1 % (um por cento) a partir do
mês de vigência deste Regulamento;
II - mais 1% (um por cento) a
partir do primeiro reajustamento dos.
benefícios que Se efetuar em 1974.
Parágrafo único. Aos que entrarem em gozo de auxílio-doença e pen-
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são a partir de 11 de junho de 1973
será descontado Integralmente o valor da contribuição referida neste artigo.
Art. 456. Os segurados em gozo ae
beneficio cuja renda mensal era, em
11 de junho de 1973, Igual ou ínte1'101' ao salário-mínimo do local de
trabalho do segurado somente passarão a sofrer os descontos previstos
nos itens IV e V do art. 220, deste
Regulamento, a partir do prímeíro
reajustamento de benefícios que for
efetuado após aquela data, observado o disposto nos artigos 454 e 455.
Art. 457. As contríbuíções devidas
pelos autônomos e empresas que se
utilizem de seus serviços, nos níveis
previstos neste Regulamento, serão
devidas a partir de 11 d-e junho de
1973.
Art. 458. A categoria de trabalnadores anteriormente class-fícadcs como avulsos passa a integrar, exclusivamente para fins de previdência social, a categoria de autônomos
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não prejudica os direitos e
vantagens de natureza trabalhista estabelecidos através de leis especiais.
em relação aos chamados trabalhadores avulsos.
Art. 459. Dentro de 90 (noventa)
dias, contados da vigência deste Regulamento, serão revistos OS Regimentos Internos do Conselho de Recursos da Previdência Social e das Juntas de Recursos da Prevtdôncía Social.
Art. 460. O INPS oromcverá nO
prazo de 60 (sessenta) dias a COI1tar da vigência deste Regulamento.
a revisão das inscrições dos 3,Ssistidoo
da Assistência Patronal, responsabilizando os chefes de órgãos locais, pessoalmente, pelas despesas indevidas
decorrentes do atendimento, após ':::5se prazo, de pessoas nãocompreendidas nos §~ 15>' 2.'<' e 3.9 do art. 410.
Al't. 461. Os serviços admtnístrativos das Juntas de Recursos (la Previdência Social e do Conselho Fiscal
serão executados por servidores do
INPS, postos à sua disposição medtante requisição do Secretario da Previdência Social do MTPS, até que sejam aprovados seus quadros de pessoal.
Art. 462. O presente Regulamento substitui e revoga o regulamente
aprovado pelo Decreto ne 60.501, de
14 de março de 1967. - Julio Barata.
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QUADRO I

(Anexo ao Regulamente aprovado pelo Decreto n" 72.711, de
6 de setembro de 1973)
CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES SEGUNDO GRUPOS PROFISSIONAIS

CODIGO

CAMPO DE
APLICAÇÃO

TEMPO M!
NlMO DE

ATIVIDADE PROFISSIONAL (TRABALHADORES
OCUPADOS EM CARÁTER PERMANENTE)

TRABALHO

1. o. O

AGENTES
NOCIVOS

1.1.0

FíSICOS

1.1.1

CALOR

Indústria metalúrgica e mecânica (ati
vidades discriminadas nos
códigos
2.5.1 e 2.5.2 do Quadro 11).
Fabricação de vidros e cristais
(ati
vidades discriminadas no código 2.5.5
do Quadro 11).
Alimentação de caldeiras a vapor, a
carvão ou a lenha.

25 anos

FRIO

Câmaras frigoríficas e fabricaçao
gelo.

25 anos

~.1.3

,1.1.4

1.1.5

de

RADIAÇÕES
IONIZANTES Extração de minerais radioativos (tre
tamento, purif~caçao, ~solamento
e
preparo para.distribu~ção).
Operações com reatores nucleares com
fontes de nêutrons ou de outras radia
ções corpusculares.
Trabalhos executados com
exposições
aos raios X, rádium e substâncias ra
dioativas para fins industriais, tera
pêuticos e diagnósticos.
Fabricação de ampolas de raios X e
radioterapia (inspeção de qualidade).
Fabricação e manipulação de produtos
químicos e farmacêuticos radioativos
(urânio, rádon, mesotório, tório X,
césio 137 e outros).
Fabricação e aplicação de produtos lu
minescentes radíferos.
Pesquisas e estudos dos raios X e subs
tâncias radioativas em laboratórios.TREPIDAÇÃO

RuíDO

Trabalhos com perfuratrizes e
tes pneumáticos.

martel~

25 anos

25 anos

.

Caldeiraria (atividades discriminadas
no código 2.5.2 do Quadro 11).
Trabalhos em usinas geradoras de ele
tricidade (sala de turbinas e gerado
ree) ,
Trabalhos com exposição permanente a
ruído acima de 90 dB.
Operação com máquinas
pneumáticas
(atividades discriminadas entre as do
código 2.5.3 do Quadro 11).
Trabalhos em cabinas de.prova de root2
res de avião.

25 anos

.
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ATIVIDADE PROFISSIONAL (TRABALHADORES
OCUPADOS EM CARÁTER PERMANENTE)

TEMPO M!
NINO DE
TRABALHO

Trabalhos em calxbes ou camaras pneu
máticas subaquáticas e em
tubulões
pneumáticos.
Operação com uso de escafandro.
Operação de mergulho.
Trabalho sob ar comprimido em túneis
pressurizados.

20 anos

1.1.6

PRESSAO
ATMOSFt:
RICA -

1.2.0

QU!MICOS

1.2.1

ARS:t:NICO

Metalurgia de minérios arsenicais.
Extração de arsênico.
Fabricação de compostos de arsênico.
Fabricação de tintas à base de campos
tos de arsênico (atividades discrimi=
nadas no código 2.5.6 do Quadro 11).
Fabricação e aplicação de produtos in
seticidas, parasiticidas e raticidas
à base de compostos de arsênico.

25 anos

1.2.2

BER!LIO OU
GLIC!NIO

Extração, trituração e tratamento de
berílio.
Fabricação de ligas de berílio e seus
compostos.
Fundição de ligas metálicas.
Utilização do berílio ou seus compos
tos na fabricação de tubos fluorescen
tes, de ampolas de raios X e de
vI
dros especiais.
-

25 anos

1. 2 • 3

C1i.DMIQ

Extração, tratamento e preparação de
ligas de cádmio.
Fundição de ligas metálicas.
Fabricação de compostos de cádmio.
Solda com cádmio.
Utilização de 'cádmio em revestimentos
metálicos.
Extraçao de chUmbO.
Fabricação e emprego de chumbo tetraetila ou tetrametila.
Fabricação de objetos e artefatos
de chumbo.
Fabricação de acumuladores, pilhas
e baterias elétricas contendo chum
bo ou compostos de chumbo.
Fabricação de tintas, esmaltes
e
vernizes à· base de compostos
do
chumbo (atividades discri'minadas 00
código 2.5.6 do Quadro 11).
Fundição e laminação de chumbo,zin
co-velho, cobre e latão.
Limpeza, raspagem e reparação
de
tanques de mistura e armazenamento
de gasolina contendo chumbo tetrae
tila.
Metalurgia e.refinação de chumbo.
Vulcanização de borracha pelo librr
gírio ou outros compo~tos dêchlliOCo~

25 anos

1. 2. 4 .

·CHUMBO

25 anos
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TEMPO MI
NIMO DE
TRA.BALHO

OCUPADOS EM CARÁTER PERMANENTE)

1.2.5

CROMO

Fabricaçao de acimo cromico,de crQ
matos e bicromatos.

25 anos

1.2.6

FOSFORO

Extraçao e prep~raçao de
fosfora
branco e seus compostos.
Fabricação e aplicação de produtos

25 anos

fosforados e organofosforados,inse
ticidas, parasi ticidas e

raticidaS':

Fabricação de projéteis
incendiá
rios, explosivos e gases asfixian
tes â base de fósforo branco.
1.2.7

MANGANf:s

Extraçao, tratamento e

do minério por processos

trituraçao

25 anoa

manuais

ou semi-automáticos.

Fabricação de compostos de rranganês.
Fabricação de pilhas .secas oontendo
compostos de manganês.
Fabricaçâode vidros especiais, i~
dústrias de cerâmica e outras operações com exposição permanente a
poeiras de pirolusita ou de outros
compostos de "manganês.
1.2.8

MERCORIO

Extraçao e fabricaçao de compostos
de mercúrio.
Fabricação· de espoletas com fulroina
to de mercúrio.
Fabricação de tintas à base de com
posto de mercúrio.
Fabricação de solda ã base de me~
cúria.
Fabricação de aparelhos de mercúrio:
barômetro, manômetro,
termômetro,
interruptor, lâmpadas, válvula
ele
trônica, ampola de raios X e outros~
Amalgamação de zinco para
fabrica
ção de eletród~os, pilhas e· acurnul~
dores.
Douração e estanhagem de espelhos ã
base de mercúrio.
Empalhamento de animais com sais ~e
mercúrio.
Recuperação de mercúrio por destil~
ção de reslduos· industriais.
Tratamento a quente das amâlgamas
de ouro e prata para recuperação de~
ses metais preciosos.
Secretagem de pelos, crinas e
plu
mas, feltragern ã base de
compostos
de mercúrio.
Redução, .separação e fundição
ouro.

25 anos

~.2.9

OURO

do

25 anos

1.2.10

HIDRQCARBO Fabricação de benzo1, toluol, xilol
NETOS E OU (benzeno, tolueno e xileno)~
TROS
COM Fabricação e aplicação de
insetici
POSTOS DE das clorados, derivados de hidrocar
~netO::i.
CARBONO

25 anos
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CODIGO

I

TENF0 1";1:
NIMO
r;~

CAMPO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL (TRABALBADOP~S
OCUPADOS EM CARÁTER PEffi1ANENTE)
APLICAÇÃO

?P~"":~):I.I,liO

1.2.11

Fabricação e aplicação de
i~setici
das e fungicidas derivados do ãciu0
carbônico.
Fabricação de derivados p.alcg~nadn5
de hidrocarbonetos ôtlif&U.cos:
cl o
reto de metila, bro~eto de
mctil~;
clorofórmio, tetrac~or0to de
carta
no, dicloretano,
t.e t r ac Lo.rev.enc j
tricloretileno e b~omofórmio.
Fabricação e aplicação de
ins~ticA
da à base de sulfeto de carbonc.
Fabricação de seda ar-t Lf f c í.e I
(viE.
cose).
Fabricação de sulfeto de carbor0.
Fabricação de carbcnilida.
Fabricação de gás de il~ina~~o.
F'abricação de eoâvcnt.ec para c Lnt.a s,
lacas e vernizes, contendo berizo Lj t o
luol e x i.Lo L;
fluG~{
OUTROS TO- Fabricação de flúor e ácido
Ú
XICOSi ASSO d r Lco , c-Loco e ácido clo:c:C.~·ico
CIAÇÃO DE bromc e ácido bromídrico.
Aplicação de revestimentos
met&l~
AGENTES
coe , eletroplastia,
compr-oendando r
n í.que Laqem , c.romaqcm , ôouraç ilo ,
í

a mão.
1.2.1

.ê.:.J

ano

aeçêo de alumlnio e outr a s
op,=r~.
ções assemclhad;;s (atividades
Ól~
criminadas no codigo 2.5.4 do
Qw~
.. dro II).
Pintura a pistola - 2ssociação
de
~olventes e hidrocarbonados e parti
cuIas suspensas - (atividades dis~
criminadas entre a~ do código 2.5.3
do Quadro II).
Trabalhos ~~ galerias e t~~ques de
esgoto (monóxido de carbono,gás SU~
fIct=ico r gás metana e outros).
Solda el~trtca e a cxxace et i.ênro
(fumos metálicos) .
Indústrias têxteis: «.l',ejad0res,t:iil
bure.í.r os , lavadores e està1ilIJéJ.do:rei
ô

I

!
L
_

Extração de minérios (atividades dis
15, 20 c.:
cxamí.nadas nos côõ tços 2.3.1 a 2.3.5"
23 anos
do
Quadro
r
n
.
CARVÃO, cr ,-''''--''''''''''-'''-'~'-'--c-------------!
I-mNTO
E 1Extração de rochas amiantiferas (fu
25 anos
A."l:IM""TO
ração, corte, d eamont.e , tr~-;;";J:!.'é'.ção-;
peneiramento e manLpu Leçáo ) •
Extração, tritul:"uçâo e moagem
de
talc0.
Decapagem, limpeza de met~is, fosca
mento de vidros com jatos de a~ziã
(atividades discriminadas entre as
do código 2.5.3 do Quadro 11).
Fabricação de cimento.
Fabric;;:.~ãoôe guarnições .par a freios,
materiai.s isolantes e produtos de
f1brOc1mento.
S1'LICA,
SILlCATOS,

CÓDIGO

CAMPO DE
APLICAÇÃO

ATIVIDADE PROFISSIONAL (TRABÁLB'ÁDORES
OCUPADOS :\!:!l! CARÁTtR PERMANENTE)

TEMPO loI!NlMO
DE TRABALllO

1

Fabricação de material refratário
para fornos, chaminés e cadinhos,
recupera2ão de res1duos.
Fabricaxao de mós, rebolos, saponáceos, pos e pastas para
polimento
de metais.
Moagem e manipulação de s1lica na
indústria de vidros, porcelanas e
outros produtos cerâmicos.
Mistura, cardagem, fiação e tecelagem de amianto.
Trabalho em pedreiras
(atividades
discriminadas no código 2.3.4 do
Quadro Ir).
Trabalho em construçãO de
túneis
(atividades discriminadas nos códiaos 2.3.3 e 2.3.4 do Quadro Ir) •
1.3.0

BIQLOGICOS

1.3.1

CARBONcuLO'
BRUCELA,
MORMO, TUBERCULOSE
E TElTANO

Trabalhos permanentes em que haja
contato com produtos de animais infectados.
Trabalhos permanentes em que haja
contato com carnes, v1sceras, glândulas, sangue,ossos,pelos, dejeções
de animais infectados (atividades
discriminadas entre as do código
2.1.3 do Quadro 11: médicos, vete
rinãrios, enfermeiros e "técnicos
de laboratório).

ANIMAIS
DOENTES E
MATERIAIS
INFECTOCONTAGIAI;!

Trabalhos permanentes expostos ao
contato com animais doentes
ou
materiais infecto-contagiantes (!!
tividades discriminadas entre as
do código 2.1.3 do Quadro 11: médicas, veterinários, enfermeiros
e ~écnicos de laboratório).

25 anos

Trabalhos permanentes em laborat2
rios, com animais destinados
ao
preparo de soro, "vacinas e outros
produtos (atividades discrlminadas entre as do código 2.1.3
do
Quadro II:médicos-laboratoristas,
técnicos de laboratórios, biologistas) •

25 anos

1.3.2

TES

1.3 ~3

PREPARAÇÃO
SOROS,
VACINAS E
OUTROS PRO
DUTOS
DE

1.3.4

1.3.5

DOENTES Ou Trabalhes em que haja contato permanente com 'doentes 'ou materiais
MATERIAIS
INFECTOinfecto-contaglantes (atividades
CONTAGIAN- discriminadas entre as do código
TES
2.•1.3 do Quadro 11: médicos, médi
cos-laboratoristas (patologista~~
técnicos de laboratórios, dentistas, enfermeiros) •
GERMES

Trabalhos nos gabinetes de autópsia, de anatomia e anâtomo-histopatologia (atividades discriminadas entre as do código 2.1.3
do
Quadro 11: médicos- toxicologistas, técnicos de laboratórios de
anátomo-patologia 'ou histopatologia, técnicos de laboratórios de
gabinetes de necrópsia, técnicos
de anatomia).

25 anos

25 anos

2S anos

ATOS DO' PODER EXECUTIVO
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QUADRO II

(Anexo ao Regulamento aprovado" pelo Decreto n.
6 de setembro -de 1973

Q

71.711, de

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS SEGUNDO OS AGENTES NOCIVOS

CODIGO

TEMPO Ml
NIMO DE
TRABALHO

ATIVIDADE PROFISSIONAL

2.0.0

GRUPOS PROFISSIONAIS

2.1. o

PROFISSOES LIBERAIS E T1::CNICAs

2.1.1

ENGENHARIA
Engenheiros-químicos.
Engenheiros-metalúrgicos.
Engenheiros de minas.

25 anos

2.1.2

QU1MICA-RADIOATIVIDADE
Químicos-industriaiz.
Químicos-toxicologistas.
Técnicos em laboratórios de análises.
Técnicos em laboratórios quImicos.
Técnicos de radioatividade.

25 anos

"2.1.3

MEDICINA-ODONTOLOGIA-FARMÃCIA E BIOQU1MICA-ENFEB
MAGEM-VETERINÁRIA
Médicos (expostos aos agentes nocivos - código
1. 3. O do çcearo I).
Médicos-anatomopatologistas ou histopatologistas.
Médicos-toxicologistas.
Médicos-laboratoristas (patologistas) •
Médicos-radiologistas ou radioterapeutas.
Técnicos de raios X.
Técnicos de laboratórios de anatomopatologia
ou histopatologia.
Farmacêuticos-toxicologistas e bioquímicos.
Técnicos de laboratórios de gabinete de necróE

25 anos

\

s La,

Técnicos de anatomia.
Dentistas (expostos aos agentes nocivos-código
1. 3. O do Quadro r) •
Enfermeiros (expostos aos agentes nocivos
c~
digo 1. 3.0 do Quadro r) •
Médicos veterinários (expostos aos agentes nocivos - código 1.3.0 do Quadro r) •

-

2.2. O

PESCf\.

2.2.1

PESCADORES

2.3. O

EXTRAÇÃO DE MINtRIOS

2.3.1

MINEIROS DE SUBSOLO (operações de corte, furação
e desmonte e atividades de manobras nos pontos
de transferências de cargas e viradores e outras
atividades exercidas na frente de trabalho).
rochas,
Perfuradores de rochas, cortadores de
carregadores, bri tadores, cavouqueiros e choque!
ros.

25 anos

15 anos

ATOS DO PODER EXECUTIVO

314.

CLJDIGO
2.3.2

TEMPO Mf
NIMO DE
TRABALHO

ATIVIDADE PROFISSIONAL
TRABF-.LHADORES PERIolANENTES EM LOCAIS DE SUBSOLO,
AFASTADOS DAS FRENTES DE TRABALHO (GALERIAS, RA!:!
PAS, POÇOS, DEPOSITaS)
Motoristas, car~egadores, condutores de vagone
tas, carregadores de explosivos, encarregados
do fogo (blasters), eletricistas, engatadores,
bombeiros, madeireiros e outros profissionais
com atribuições permanentes em minas de subsolo.

2.3.3

20 anos

~

MINEIROS DE SUPERFíCIE
Trabalhadores no exercício de atividades de
extração em minas ou depósitos minerais na su-

25 anos

pe.r-f Lc Le ,

Perfuradores de rochas, cortadores de rochas,
carregadores, operadores de escavadeiras, moto
reiros, condutores de vagonetas,
britadores-;
carregadores de explosivos, encarregados do fo
go (blasters) e outros profissionais, com atrI
buições permanentes de·extração em minas ou de
pósitos minerais à superfície.
2.3.4

2.3.5

TRABALHADORES EM PEDREIRAS, TONEIS, GALERIAS
Perfuradores,cavouqueiros, canteiros, encarregados do fogo Ib.Lae t.ez-s ) e operadores de pãs
mecânicas) .
TRABP..LHADORES EM EXTRAÇÃO DE PETROLEO
Trabalhadores ocupados em caráter
permanente
na perfuração de poços petrolíferos e na extr!:!:
ção de petróleo.

2.4.0

TRANSPORTES

2.4.1

TRANSPORTE FERROVIÁRIO
MaquLní.s t a de máquinas acionadas a lenha ou
carvão.
Foguistas.

2.4.2

2.4.3
2.'1.4

2.4.5

2.5. O
2.5.1

TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO
Motorista de ónibus e de caminhões
(ocupados em caráter permanente) .

'.

de

25 anos

25 anos

25 anos

a

cargas

TRANSPORTE AÉREd
Aeronautas.
TRANSPORTE MARíTIMO
Foguistas.
Trabalhadores em casa de mãauinas.
TRANSPORTE MANUAL DE CARGA NA ÁREA PORTUÁRIA
Estivadores (trabalhadores ocupados em caráter
permanente, em embarcações, no carregamento e
descarregamento de carga) .
Arrumadores e ensacaôores .
Operadores de carcra e descaraa nos Dortos.
ARTíFICES, TRABALHADORES OCUPADOS EM
DIVERSOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO E OUTROS
INDOSTRIlSJ>1ETALORGICAS E MECÂNICAS
(Aciarias, fundições de ferro e metais não fo:.
rosas, Lorní.neçóes ) Ferneiros, mão de forno ri;'!
serva de forno, fundidores, soldadores, lingo::
teiros, tenazeiros, caçambeiTos, amar-r-ador-e s ,
éloux:adores '" desbe s cadcr e s ,

25 anos

25 anos
25 anos

25 anos

25 anos

TEMPO

ATIVIDADE PROFISSIONAL

CÓDIGO

MiNIMO DD
TRABALHO

Rebarbadores, esmerilhadores,marteleteiros de
rebarbação.
Operadores de tambores rotativos e outras máquinas de rebarbação.
Operadores de máquinas para fabricação de tubos por centrifugação.
Operadores de pontes rolantes ou de equipamentos para transportes de peças e caçambas com
metal liqUefeito, nos recintos de aciarias,fU!:
dições e laminações.
Operadores nos fornos de recozimento ou de tê!!!
pera-recozedores, temperadores.
2.5.2

FERRARIAS, ESTAMPARIAS DE METAL A QUENTE E CALDEIRARIA
Ferreiros, marteleteiros, forjadores, estampadores, caldeireiros e prensadores.
operadores de forno de recoziment~de têmpera,
de cementação, forneiros, recozedores, temper!:
dores, cement.ador'es . Operadores de pontes rolan
tes ou talha elétrica.-

2.5.3

OPERAÇÕES DIVERSAS
Operadores de máquinas pneumáticas.
Rebitadores com marteletes pneumáticos.
cortadores de chapa a oxiacetilênio.
Esmerilhadores.
Soldadores (solda elétrica e a oxiacetilênio).
Operadores de jatos de areia com exposição direta ã poeira.
pintores a pistola (com solventes hidrocarbon!:
dos e tintas tóxicas) • Foguistas.

2.5.4

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS METÂLICOS E ELETROPLASTIA
Galvanizadores, niqueladores, cromadores, 00breadores, estanhadores, douradores e profissionais em trabalhos de exposição
permanente
nos locais.

~~~

-

25 anos

~

25 anos

~-

25 anos

2.5.5

FABRICAÇÃO 'DE VIDROS E CRISTAIS
Vidreiros, operadores de forno, forneiros, sopradores de vidros e cristais.
Operadores de máquinas de fabricação de vidro
plano, sacadores de vidros e cristais, operadQ
res de máquinas de soprar vidros e outros prOfissionais em trabalhos permanentes nos recintos de fabricação de vi~ros e cristais.

2S anos

2 ..5.6

FABRICAÇÃO DE TINTAS, ESMAI,TES E VERNIZES
Trituradores, moedores, operadores de máquinas
moedoras, misturadores,preparadores, envasilha
dores e outros profissionais em trabalhos de ex
posição permanente nos recintos de fabricação~

2S anos

PREPARAÇAO DE COUROS
Cale adores de couros.
eurtidores de couros.
Trabalhadores em tanagem de couros.

25 anos

INDÚSTRIA GR!FICA E EDITORIAL
Monotipistas, linotipistas, fundidores de monQ
tipo, fundidores de linotipo, fundidores de e~
tereotipia, eletrotipistas,
estereotipistas,
galvanotipistas, titulistas, compositores, biqueiros, chapistas, tipógrafos, caixistas, di~
tribuidores, paginadores, emendadores, impresDores, minervistas, prelistas, ludistas, litografos e fotoaravadores.

25 anos

,2.5.7
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pECRETO N.9. 72.772 -

DE

10

DE

SETEMBRO DE 1973

Declara de utilid<tde pública a insti-

tuição que -mencuma.
O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,

decreta:

Art. 1.9 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 2.9, "in
fine", <!aLei n.s 91, de 28 de agosto

DECRETO N.o 72.773 -

de 1935. combinado com o artigo 1.9
do Regulamento aprovado pelo D€ereto n.v ,50.517, de 2· de maio de
1961, .a Fundação <Judíth A.
Buzaid", com sede em -Jabotdcabal, Estado de São Paulo.

Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 .de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 85,9 da
República.
EMÍLIO G.

DE

10 DE

MÉDICI

SETElVIBRO DE

1973

Retifi~a _tabela anexa ao .Decreto nÇl 72.424, de 3 de julho 'de 1973, que

tiispôe sobre a reorçameoçao do Quadro de Pessoal da Superintendência
4P. Desenvolvimento da Pesca.

O'Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o que consta da
Exposição de Motivos nc 705, de 1973, do Departamento Administrativo dç
Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Fica retificada, na forma da tabela anexa, que é parte integrante deste decreto, a tabela referente à série de classes de Bombeiro
Hidráulico, A-1.201, constante do Anexo I do Decreto no 72.424, de 3 de
julho de 1973, que dispõe sobre a reorganização do Quadro de Pessoal da
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca.
Art. 2Q Este Decreto entrará em vigor na data. da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 10 de setembro de 1973; 152.° da Independência e 85.a da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

o anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 11-9-73.
DECRETO N,? 72.774 -

DE

10 DE

SETEMBRO DE

1973

Retifica o Quadro Unico de pessoal da universidade Federal de Goiás,
aprovado pelo Decreto n9 60.907, de 28 de junho de 1967, e dá outras
promaêncíae,

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item HI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 56, da Lei rl1 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 j'íca retificado, na forma do anexo, o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de Goiás, aprovado pelo Decreto nv 60.907, de
28 de junho de 1967, a fim de atender à Reforma Administrativa, consubstanciada no Regimento da Reitoria.
Art. 29 A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
recursos próprios da Universidade Federal de Goiás.
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Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas a.': disposições em contrário.
Brasília, em 10 de setembro de 1973; 152.° da Independência e 85.a da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o

anexo mencionado no art. 1<? foi publicado no D. O. de 11-9-73.

DECRETO N." 72.775 -

DE 11 DE

SETEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a estrutura básica da
Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL.

Art. 3.° A Secretaria Executiva da
Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL - tem
a seguinte estrutura básica:
I -

Superintendente

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens lU e V, da Constituição,
decreta:

Gabinete
Auditoria
Assessoria de Segurança e Informações
Procuradoria-Geral

CAPíTULO I

U - Superintendência Adjunta de
Planejamento

Finalidade

Art. 1.0 A Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul - ...
SUDESUL - autarquia federal criada pelo Decreto-lei n.v 301, de 28 de
fevereiro de 1967, e vinculada ao Ministério do Interior, nos termos do
Decreto n." 66.882, de 16 de julho de
1970, tem como finalidade planejar e
promover a execução do desenvolvimento da Região Sul, coordenando e
controlando a ação federal nessa região.
CAPíTULO II
Estrutura Básica

Art. 2.° Para cumprimento de suas
finalidades, conta a SUDESUL com a
seguinte estrutura básica:
I -

Unidade Deliberativa

Conselho Deliberativo
U -

Unidade Executiva

Secretaria Executiva
Parágrafo único. A Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul
- SUDESUL - será administrada,
através da Secretaria Executiva, por
um Superintendente, atendidas as resoluções do Conselho Deliberativo.

Coordenação de Planejamento .Regional
.
Coordenação de Planejamento Operativo
Coordenação de Organização e Sistemas
Coordenação de Informática
lU - Superíntenâéncía Adjunta de
Operações

Departamento
nos
Departamento
Departamento
Local
Departamento
Departamento

de Recursos Humade Serviços Básicos
de Desenvolvimento
de Recursos Naturais
de Setores Produtivos

IV Superintendência
Administrativa
V -

VI -

Adjunta

Departamento de Pessoal
Representação

Escritórios Regionais
Parágrafo único. A estrutura operativa das unidades relacionadas neste artigo será estabelecida em Regimento Interno, aprovado pelo Ministro de Estado do Interior, de acordo
com o disposto no artigo 6.°, do Decreto n.s 68.885, de 6 de julho de 1971.
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CAPíTULO

m

Competência
SEÇÃO I

Superintendente

Art.

4.

0

Compete ao Superinten-

dente:
I - exercer a direção-geral das atividades da Secretaria Executiva;
11 - fixar as diretrizes de atuação
da Secretaria Executiva;
IH - aprovar os planos anuais de
trabalho e, a nível de Secretaria Executiva, os orçamentos plurianuais de
investimento e orçamento-programa
da SUDESUL;

IV - propor ao Ministro de Estado
do Interior o Regimento Interno da
Secretaria Executiva;
V - representar a SUDESUL, em
juízo ou fora dele. e nas Comissões
de Coordenação Regional do Sul e de
Coordenação do Ministério do Interior;
VI - cumprir e fazer cumprir as
decisões do Conselho Deliberativo da
SUDESUL;

VII - firmar acordos, contratos: e
convênios com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais;
VIII - prover cargos e funções,
admitir, requisitar, dispensar e praticar todos os 'atos de admínlstraçâo
de pessoal;
IX - submeter ao Oonselhc Deliberativo as matérias que dependam
da apreciação ou aprovação daquele
Colegiado;
X - delegar competência para a
prática de atos administrativos.
§ 19 O Gabinete assistirá ao Superintendente em sua representação política e social; Incumbir-se-á das atividades de comunicação social; encarregar-se-á do preparo de despachos do
expediente. pessoal do Bunerlntendente, bem como, coordenará, os Escritórios Regionais da SUDESUL.
§ 29 Caberá à Auditoria assessorar
o Superintendente, no exercício ela
supervisão e do controle do cumprimento das normas contábeis e financeiras, pelos órgãos da Secretaria Executiva.
§ 3.° A Procuradoria-Geral propiciará assessoramento jurídico à Superintendência e demais unidades da
Secretaria Executiva e promoverá, por

delegação do Superintendente, a defesa dos interesses da SUDESUL, nas
esferas judicial e administrativa.
§ 49 A Assessoria de Segurança e
Informações exercerá as atividade-s
próprias de órgão seccional do Sistema de Segurança e Informações, em
ligação com a Divisão de Segurança
e Informações do Ministério do Interior.
SEÇÃO II

Superintendência Adjunta de
Planejamento

Art. 59 A Superintendência Adjunta
de Planejamento compete, como órgão seccional do Sistema de Planejamento Federal, dirigir as atividades relativas a estudos e pesquisas de
interesse do desenvolvimento regional,
planejamento, orçamento, modernização administrativa, informática e cooperação externa, bem como prestar
apoio técnico ao Superintendente.
§ 19 Compete à Coordenação de
Planejamento Regional:
I - promover a elaboração e atuahzaçâo sistemática do diagnóstico s6~
cio-econômico da Região Sul;
II - elaborar a análise do comportamento conjuntural da economia da
Região Sul;
III - propor diretrizes e elaborar
indicadores para a programação do
desenvolvimento da Região Sul;
IV - propor alternativas de estratégia para o desenvolvimento regional;
V - coordenar a elaboração dos
planos de desenvolvimento regional,
compatibilizando-os com ~ polittca de
desenvolvimento nacional;
VI - colaborar com OiS Estados e
Entidades pluriregionais, visando à
compatibilização do Planejamento local com o estadual e deste com o regional;
VII - acompanhar, analisar e avaliar sistematicamente a execução dos
planos de desenvolvimento da Região
Sul.
§ 29 Compete à Coordenação de
Planejamento Operativo:
I - promover a elaboração, acompanhamento, avaliação e reprogramacão nos Planos de Trabalho, Orçamento Programa e Orçamento Plurianual de Investimento da SUDESUL;
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n - elaborar o processo e executar
o acompanhamento fisico e financeiro dos projetos;
In - propor e rever a sistemática
de avaliação. atualização de custos de
projetos e atividades.
§ 3° Compete à Coordenação de Organização e Sistemas elaborar estudos
de modernização de estrutura e procedímentos administrativos da SUDE~
SUL, objetivando seu continuo aperfeiçoamento e maior eficiência.
§ 4t? Compete- à Coordenação de Informática:
-I - estabelecer critérios para coleta,
seleção, classificação, armazenamento,
análise e divulgação de mrormações
técnicas, no âmbito da SUDESUL;
II fornecer informações para
atualização do diagnóstico socío-econômíco da Região Sul e elaboração
dos planos de desenvolvimento reglonal:
In - selecionar, reunir, processar,
armazenar e facilitar o uso e a distribuição de informações técnicas.
SEÇÃO

m

Superintendência Adjunta de
Operações

Art. 6t? À Superintendência Adjunta
de Operações compete:
I - promover o detalhamento dos
programas, projetos e atividades Eetoríats:
n - prover os meios necessários à
execução de programas, projetos e
atividades setoriais;
IH - acompanhar a execução dos
programas, projetos e atividades setoriais, promovendo os reajustes necessários;
IV - fornecer informações sobre a
execução dos programas, projetos e
atividades setoriais;
V proceder a identificação de
oportunidades de investimento, a nível setorial. .
Parágrafo único. Compete aos departamentos que integram a Superlntendência Adjunta de Operações planejar, coordenar e controlar a execução de suas atividades especificas
indicadas nos itens seguintes:
I - Departamento de Recursos Humanos: estudos demográficos, de capacitação, de utilização e de preservação dos recursos humanos da Região Sul;

II - Departamento de Serviços Básicos: estudo, pesquisas e Ievantamentoe de infra-estrutura física, referentes a energia. transporte e comunicações;
III - Departamento de Desenvolvimento Local: estudos e pesquisas sobre saneamento, desenvolvimento de
comunidades, urbanismo, administração municipal e planejamento plurimunicipal.
IV - Departamento de Recursos
Naturais: estudos, pesquisas, levantamentos para proteção e aproveitamento dos recursos naturais da Região Sul;
V - Departamento de Setores Produtivos: Desenvolvimento da agropecuária, abastecimento, indústria, comércio e outros serviços na Região
Sul;
SEÇÃO IV

Superintendência Adjunta
Administrativa

Art. 79 À Superlntendêncla Adjunta Administrativa compete:
I prover os recursos Jmanceíros
e materiais, necessários à execução
dos programas, projetos e atividades;
n - disciplinar o sistema de administração financeira e consáotl:
II! - disciplinar o sistema de serviços gerais.
SEÇÃO v

Departamento de pessoal

Art. 89 Ao Departamento de Pessoal
compete:
I - disciplinar o sistema de pessoa];
,
II - promover a elaboração e implantação do plano de classificação
de cargos, avaliação de -tesempenho,
promoção, remuneração, incentivos,
desenvolvimento .e Integração do servidor;
In - prover os Recursos Humanos.
SEÇÃo VI

Representação

Art. 99 Aos Escritórios Regionais
em suas respectivas áreas de atuação
compete:
1 - Representar a SUDESUL nos
limites e condições fixados em atos
próprios do Superintendente;
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Informar à Superintendência

e demais Unidades da Secretaria Exe-

cutiva sobre os andamentos dos trabalhos da SUDESUL na área ce sua
representação;
UI - Apoiar a ação das unidades
da Secretaria Executiva;
IV - Colaborar com Os Governos
Estaduais e Municipais para maior
entrosamento do Planejamento local
com o estadual e deste com o Regional.

CAP!':'ULO r.V
Organtzaçâa

Sis~êmica

Art. 10. As atividades -elatívas a
planejamento, orçamento, modernização acm.ntstrattve, pessoal, administração financeira, contabihdade e- ser-

viços gerais, no âmbito da 5UDESOL,

EXECUTIVO

Art. 15. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposlçôes em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1973;
152 9 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Veloso
José Costa CavaZcanti

DECRETO N.o 72.776 - DE 11 DE
SETEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a estrutura, básica da Secretaria Executiva da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81. itens III e v, da Constituição,
decreta:
CAPíTULO I

serão organizadas sob a forma de sis-

temas.

Finalidade

Art. 11. Os órgãos dos sistemas da
SUDESUL estão sujeitos à orientação
normativa e ao cor-vrole técnico dos
respectivos órgãos secooais e centrais
da Administração Federal, de acordo
com o § 19, do artigo 30, do DecretoLei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967.
CAPíTUL.O V
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 12. A nomeação do Superintendente é da competência oo Presidente da República, por mdicaçáo do
Ministro de Estado do In.. .erior .
Art. 13. Os Superintendentes p..,djuntos serão nomeados p":" lo Ministro
de Estado do Interior, por indicação
do Superintendente.
Parágrafo único. Os demais titulares de cargos de direção e funções de
assessoramento superior serão nomeádos pelo Superintendente.
Art. 14. São mantidas as atuais divisões e seções dos órgãos da Secretaria Executiva e o Departamento da.
Lagoa Mirim até a Implantação da
estrutura operativa referida no parágrafo único do artigo 39 deste Decreto, quando poderão ser extintas cu
transformadas,

Art. 1.0 A Becretarfa Executiva da
Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), autarquia federal criada pela Lei n.o 3.692, de 15
de dezembro de 1959, e vinculada ao
Ministério do Interior, nos termos do
Decreto n." 60.900, de 26 de junho de
1907. tem como finalidade planejar e
pr-smover a execução do desenvolvimento da-Região Nordeste coordenando e controlando a ação federal nessa
região.

CAPíTULO II
Estrutura Básica

Art. 2.° Para cumprimento de suas
finalidades, conta a Secretarie EXecutiva da SUDENE com a seguinte estrutura básica:

I - Súperinteruienie
Gabinete
-- Procuradoria-Geral
- Auditoria
- Assessoria de Segurança e Informações
Il -

Superintendência Adjunta de
Planejamento

Coordenação
Regional
- Coordenação
Operativo

~-

de

Planejamento

do

Planejamento

A'TOS DO PODER EXECUTIVO

-

Coordenação de Organização e
Sistemas
Coordenação de Informática

-

111 -

-

Superintendência Adjunta de
Operações

Departamento de Recursos Naturais
Departamento de Serviços Bâsi-

-

C06

-

Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Agricultura e
Abastecimento
- Departamento de Indústria e Comércio
- Departamento de Desenvolvimento Local
-

IV -

-

Superintendência Adjunta
Administrativa

Departamento Financeiro
Departamento de Administração
V -

-

Departamento de Pessctü
VI - Representação

Escritórios Regionais

Parágrafo único. A Secretaria do
Conselho Deliberativo é vinculada à
Secretaria Executiva.
Art. 3.° A estrutura operativa das
Unidades relacionadas no artigo 2.°
d-este decreto será estabelecida em Regimento Interno, aprovada por portarra do Ministro de Estado do rnteríor,
de acordo com o disposto no artigo 6.",
do Decreto n.s 68.885, de 6 de julho de
1971.

Art. 4.° A Secretaria Executiva da
SUDENE funcionará sob a direção do
Superintendente, nos termos deste decreto.
CAPíTULO III
Competência
SEÇÃO I

Superintendente

Art. 5.° Compete ao Superíntendendente:
I - Exercer a direção geral das atividades da secretaría Executiva:
TI - Fixar diretrizes de atuação da
Secretaria Executiva;
III - Aprovar os planos anuais de
trabalho e. a nível da Secretaria Executiva, os orçamentos plurianuais de
investimento e orçamento-programa
da SUDENE;
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IV - Propor ao Ministro de Estado
do Interior o Regimento Interno da
Secretaria Executiva;
V - Representar a SUDENE, em
juizo ou fora dele, e nas Comissões de
Coordenação Regional do Nordeste e
de Coordenação do Ministério do Interior;
VI - Cumprir e fazer cumprir as
decisões do Conselho Deliberativo da
SUDENE;

VII - Definir os instrumentos para
supervisão e controle das entidades de
que a SUDENE participe majoritáriamente;
VIII - Firmar acordos. contratos e
convênios com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais;
IX - Prover cargos e funções, admitir. requisitar, dispensar e praticar
todos os atos de administração de pessoal;
X - Submeter ao Conselho Deliberativo as matérias que dependam da.
apreciação ou aprovação daquele colegiado;
XI - Delegar competência para a
prática de atos administrativos.
Art. 6.0 Compete ao Gabinete;
I - Assistir o Superintendente em
sua representação política e social;
l i - Incumbir-se das atividades de
comunicação social;
III - Encarregar-se do preparo e
despachos do expediente pessoal do
Superintendente;
IV - Coordenar as atividades dos
Escritórios da SUDENE.
Art. 7.° Compete à Procuradoria
Geral assessorar juridicamente a Superintendência e demais unidades da
Secretaria Executiva e. por delegação
do Superintendente, defender os interesses da SUDENE nas esferas judicial e administrativa.
Art. 8." Compete à Auditoria assessorar o Superintendente no exercício
da supervisão e do controle; cabendolhe veríücar o cumprimento das normas contábeis e financeiras, pelos órgãos da Secretaria Executiva e entldade de cujo capital a SUDENE participe majoritariamente.
Art. 9.0 Compete à Assessoria de Se·
gurança e Informações exercer as atividades próprias de órgão seccional do
Sistema de Segurança e Informações
em ligação com a Divisão de Segurança e rnrormecões do Ministério do Interior.
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XI - Programar, negociar

SEÇÃO II

('''l;:'<-::':

e

avariar a prestação de assrstêncía téc-

Superintendência Adjunta de
Planejamento

Art. 10. A Superintendência Adjunta de Planejamento, órgão aecctcnal
do Sistema Nacional de Planejamento
compete supervisionar, coordenar e dirigir a execução de atividades relativas a:
I - Estudos e pesquisas de Intereases do desenvolvimento regtcnaf
n - Apoio técnico ao Superintendente no exercício das funções de coordenação, no âmbito do Conselho
DeliberatIvo da SUDENE e da oomtseào de Coordenação Regional do Nordeste;
In
Planejamento, orçamento,
modernização administrativa e Informática.
Art. 11. Compete à Coordenação do
Planejamento Regional:
I - Promover a elaboração e atualizaçâo ststemattcas do dtagnoetíco 50
cio-econômico do Nordeste;
n - Elaborar a análise do comportamento conjuntural da economia do
Nordeste;
In - Propor alternativas de estratégia para o desenvolvimento regional'
IV - Propor diretrizes e indicadores para a programação do desenvolvimento do Nordeste;
V - Coordenar a elaboração dos
planos de desenvolvimento regional,
compatibilizando os investimentos dos
órgãos federais, estaduais e municipais em consonância com a política de
desenvolvimento nacional;
VI - Colaborar com os Estados e
Municípios, visando à compatibilização
do planejamento local com o estadual
e deste com o regional;
VII - Identificar e propor mecanismos para implantação dos planos de
desenvolvimento regional;
VIII
Acompanhar, anaüsar e
avaliar sistematicamente a execução
dos planos de desenvolvimento do
Nordeste;
IX - Determinar a metodologia para obtenção das variáveis macroeconomícas, estimar e apresentar anualmente, sob formas de contas, os agregados econômicos regionais;
X - Definir e elaborar anualmente
indicadores nominais e reais da evolução dos principais agregados econômicos regionais, estabelecendo comparações com os de outras áreas;
4

nica e. ünancelra nacional estrangej.,
ra ou Internacional, ao Nordeste.
Art. 12. Compete à Coordenação de
Planejamento Operativo:
I - Estabelecer diretrizes, prioridades, normas e instruções, para elaboração, controle e avaliação de Planos
Anuais de Trabalho, Orçamentos-pjo.,
grama e Orçamentos Plurtanuais de
investimento da SUDENE;
II - Promover a elaboração, acompanhamento, controle e avaltacâo (1')
Plano Anual de Trabalho. Orçamentoprograma e Orçamento Plurianual ae
Investimento da SUDENE;
III - Fornecer informes e relatórios periódicos de acompanhamento e
avaliação da execução física e financeira dos programas, projetos e atividades desenvolvidos pela SUDENE;
IV - Propor e rever a sistemá tica
da avaliação e atualização de custos
de projetos e atividades.
Art. 13. Compete à Coordenação de
Organização e Sistemas:
- Desenvolver estudos e projetos de
organização, métodos e processos administrativos;
Art. 14. Compete à Coordenação de
Informática:
I - padronizar a produção e fornecimento de estatísticas;
II -' fornecer informações para
atualização do diagnóstico sócio-econômico do Nordeste e elaboração dos
planos de desenvolvimento regional;
III - planejar e coordenar, no âmbito da SUDENE, a execução das atividades de processamento de dados;
IV estabelecer critérios para
identificação, coleta, seleção, classificação, armazenamento, análise e divulgação de informações.
SEÇÃO

rrr

Superintendência Adjunta ae
Operações

Art. 15. A Superintendência Adjunta de Operações compete:
I - promover o detalhamento dos
programas, projetos e atividades setoriais;
II - promover a Integração dos
departamentos entre si e com outros
órgãos governamentais atuantes no
Nordeste, quanto a programas, projetos e atividades;

A'IOS DO PODER

lU ,- acompanhar a execução dos
programas, projetos e atívldades setoriais, avaliando o desempenho dos departamento - fim e promovendo os
reajustes necessãríos;
~~~
IV - fornecer ínrormaçôes sobre a
execução dos programas, projetos e
atividades setoriais;
V - proceder à identificação de
oportunidades de investimentos, a nível setorial, assim como promover à
elaboração de projetos capazes ele
atrair recursos nacionais, internacionais e estrangeiros para o Nordeste,
submetendo-os à Superfntendêncía
Adjunta de Planejamento.
Art. 16. Compete aos departamentos que integram a Superintendência
Adjunta de Operações planejar, programar, organizar, coordenar, -controlar e promover a execução de suas atividades específicas indicadas nos
itens seguintes:
.1 - Departamento de Recursos Naturais: estudos, pesquisas, levantamentos, bem como formulação oa política de desenvolvimento no que concerne à capacidade de uso, proteção
e aproveitamento dos recursos naturais do Nordeste;
11 - Departamento de Serviços BáSiC05: estudos, pesquisas e levantamentos de infra-estrutura física, referentes à energia, transportes ~ comunicações;
IH - Departamento de Recursos
Humanos: estudos demográficos, capacitação, utilização e preservação dos
recursos humanos do Nordeste, especialmente os representados pela população que esteja, efetiva ou potenctalmente, dirigida para o setor produtivo;
IV - Departamento de Agrtcultuea e Abastecimento: desenvolvimento
da agropecuária e abastecimento alimentar do Nordeste;
V - Departamento de Indústria e
comércio: desenvolvimento da indústria, comércio e serviços do Nordeste;
VI - Departamento de Desenvolvimento Local: saneamento geral, desenvolvímento de comunidades, urbanismo e crganízação municipal.
SEÇÃO IV

.'{uperintendência Adjunta
Administrativa

Art. 17. A Superintendência Adun
ta Administrativa compete:
I - prover os recursos financeiros. e
metertaís, necessários à execução dos

EXECUTIVO
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programas, projetos e atividades da
SUDENE;

11 - disciplinar O sistema de administração financeira e contabilidade
da SUDENE;
IH - disciplinar o sistema de serviços gerais da SUDENE.
Art. 18. Compete aos departamentos que integram a Superintendência
Adjunta Administrativa planejar, programar, organizar, coordenar, controlar e executar as atividades indicadas
nos itens seguintes:
I - Departamento Financeiro: administração contábil e financeira da
SUDENE;

11 - Departamento de Administração: administração de material, patrimônio e serviços gerais da SUDENE .
SEÇÃO

v

Departamento de Pessoal

Art. 19. Ao Departamento de Pessoal compete:
I - disciplinar o sistema de pessoal da SUDENE;
11 - promover a elaboração e implantação do plano de classificação de
cargos, avaliação de desempenho, promoção, remuneração, treinamento,
aperfeiçoamento, incentivo e integração do servidor;
IH -

prover os recursos humanos.
SEÇÃO VI

Representação

Art. 20. Aos Escritórios, em suas
respectivas áreas de atuação, compete:
I - representar a SUDENE, nos limites e condições fixadas em ato próprio do Superintendente;
H - informar a Superintendência e
demais unidades da Secretaria Executiva sobre o andamento dos trabalhos da SUDENE;
111 - apoiar a ação da. unidades
da Secretaria Executiva.
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CAPíTULO IV

DECRETO

N9 72.777 - DE 11 DE
SE'l'EMBRO DE 1973

Organização Sístêmica

Art, 21. As atividades relativas a
plane lamento, orçamento, modernização administrativa, pessoal, administração financeira, contabilidade e servíços gerais, no âmbito da SUDENE,
são organizadas operatívamente sob a
forma de sistema.
Art . 22. Os órgãos dos sistemas da
SUDENE estão sujeitos à orientação
normativa e ao controle técnico dos
respectivos órgãos setoriais e centrais
da Administração Federal, de acordo
com o parágrafo 1.0, do artigo 30, do
Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de
1967.
CAPíTULO V
Disposições Gerais e
Transztórias

Art. 23. A nomeação do Superintendente é da competência do Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado do Interior.
Art. 24 Os Superintendentes Adjuntos serão nomeados pelo Ministro
de Estado do Interior, por indicação
do Superintendente.
Parágrafo único. Os demais titulares de cargos de direção e funções de
assessoramento superior serão nomeados pelo Superintendente.
Art. 25. O Regimento Interno poderá incorporar disposições transitórias alterando a estrutura básica, a
fim de atender a peculiaridades da.
atual estrutura da autarquia e ao
processo dinâmico de racionalização
administrativa.
Art. 26. São mantidas as atuais divisões dos órgãos da Secretaria Executiva, até a implantação da estrutura operativa prevista no artigo 2.°
deste Decreto.
Art. 27. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo doe Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

'Dispõe sobre a estrutura e funcionamento da- SuperZntendência do Desenvolvimento da Região CentroOeste - SUDECO.

o Presidente da República, no um
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens II! e V, da Oonstdtuição, decreta:
CAPíTULO I
Atribuições

Art. 1Q São atribuições da SUDECO
dentro de sua finalidade de premover desenvolvimento da Região Centro-Oeste, o planejamento integrado
e a coordenação de atividades no espaço físico abrangente dos Estados
de Mato Grosso e Goiás, do 'I'errttério Federal de Rondônia e do Distrito
Federal, atendidas as dlretrtzes do
Planejamento Nacional.
§ 19 A área que, em virtude do disposto neste artigo e no artigo 2 9, da
Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966,
resultar comum à SUDECa e SUDAM
permanecerá, exclusivamente para
efeito de aplicação de estímulos fiscais, sujeita à Legislação e normas
que regem a SUDAM, respeitadas as
prioridades espaciais e setoriais estabelecidas nos Planos Diretores elaborados pela SUDECO.
§ 2Q A estratégia espacial e setorial,
as diretrizes e as metas de ação, serão consubstanciadas em Planos Diretores Plurianuais.

°

CAPíTULO

rr

Estrutura Básica

Art. 29 A Superlntendêncla do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste - SUDECO - autarquia federal
criada pela Lei ns 5.365, de 10 de dezembro de 1967, e vinculada ao Ministério do Interior, tem a seguinte
Estrutura Básica:

tmiaaae

I -

-

Deliberativa

Conselho Deliberativo

II -

Unidade Executiva

- Secretaria Executiva
Art. 39 A SUDECQ será administrada, através de uma secretaria Exe-

A'TOS

euüve, por um Superintendente, atendidas as Resoluções do Conselho De-

.Iíberatívo ,

Art. 4Q A Secretaria Exeoutlva da
'Superintendência do Desenvolvimento
.da Região Centro-Oeste _. SUDECO,
.tem a seguinte estrutura básica:
I -

Superintendente
1. Gabinete;
2. Procuradoria Geral;
3. Auditoria;

4. Assessoria de Segurança e In"formações.
II - Superintendência Adjunta de
Planeíamenio
1. Coordenação de: Estudos Regtc.nals:
2. Coordenação de Planejamento

Operacional;
3. Coordenação de Organização e
'Sistemas;
4. Coordenação de Informâtica ,
111 -

Superintendência Adjunta de

Operações
1.. Departamento de Recursos Naturais;
2. Departamento de Serviços Básl-

.cos:

3. Departamento de Recursos Humanos;
4. Departamento de Desenvolvimento Local;
5. Departamento de Setores Produtivos.
IV SuperintendênCia Adjunta

.Administrativa
V -

Departamento de Pessoal

Art. 5Q A estrutura operativa das
-uníríades relacionadas no artigo 4.0
deste decreto será -estabeteeida em
Regimento Interno, aprovado pelo Ministro de Estado do Interior, de acor<lo com o disposto no artigo -69 , do
Decreto no 68.885, de 6 de julho de
1971.
CAPíTULO
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tendo em vista sua compatibilização
com os planejamentos setortaia e estratégia geral 'de desenvolvimento do
pais;
11 - decidir sobre as propostas do
Superintendente relativas à alienação
de bens imóveis;
IH - aprovar acordos, convênios e
contratos pertinentes aiobras ou serviços não constantes do Plano Diretor;
IV - emitir parecer 500L'e o balanÇO anual da autarquia;
V - aprovar a obtenção ôe recur50S, através de financiamentos a serem contraídos pela SUDB::CO no país
ou no exterior;
VI ---, elaborar e aprovar o seu .Regimento Interno.
SEÇÃO I!

Secretaria Executiva

Art. 79 Compete à Secretaria Executiva:
I - promover pesquisas e levantamentos de dados sócio-econômicos da.
Região Centro-Oeste;
II - planejar, promover a execução,
coordenar 16 acompanhar as atividades
para o desenvolvimento espacial e setorial da Região;
111 organizar, controlar e executar as atividades de administração
de pessoal, material, contábil-financeira e de serviços gerais;
IV - elaborar o quadro de pessoal,
tabela de salários e gratificações, submetendo-as ao Ministro do Interior,
para aprovação do' Presidente da República;
V - submeter ao Conselho Deliberativo os assuntos sujeitos à aprovação, .cumprlndo e fazendo cumprir
suas deliberações;
VI - apresentar ao Conselho Deliberativo e ao Ministro de Estado do
'Iriterfor relatórios 'periódicos' sobre o
desenvolvimento dos Planos Diretores.

nr

SEÇÃO

rn

Competência

Superintendente

SEÇÃO I

Art. 8. Compete ao Superintendente:
I - exercer a direção geral das atividades da Secretaria Executiva;
II - fixar diretrizes de atuação da
Secretaria, Executiva, através de Plarios de Desenvolvimento Regional;

Conselho Deõberatito

Art. 6° Compete ao Conselho Deliberativo:
I ---'- manifestar-se sobre os Planos
Diretores e Orçamento-programa,

0
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nejamento Federal, dirigir as attvída.,
des inerentes à elaboração, acompa-,
nhamento e reprogramação do Planeinvestimento e orçamento-programa
jamento Rr;;gional, da Programação
Orçamentária, da Modermzação Adda SUDECa;
ministrativa, de Informática e CoopeIV - propor ao Ministro de Estado
ração Externa.
do Interior o Regimento da Secretaria Executiva;
§ 1.0 Compete à Coordenação de Estudos Regionais:
V representar a SUDECO em
juizo ou fora dele;
I - promover a elaboração e atuaVI - cumprir e fazer cumprir as
lização sistemática do diagnóstico sócio-econômico da Região Centrodecisões do Conselho Deliberativo;
Oeste;
VII - firmar acordos, contratos e
11- - elaborar a análise do comporconvênios com pessoas físicas ou jutamento conjuntural da economia da
rídicas nacionais, estrangeiras ou inRegião Centro-Oeste e do sistema de
ternacionais ;
contas regional;
VIII prover cargos e. funções,
IH - propor diretrizes e indicadoadmitir, requisitar, dispensar e prares para a programação do desenvolticar todos os atos de admínístração
vimento da Região Centro-Oeste;
de pessoal;
IV - propor alternativas de estraIX - submeter ao Conselho Delitégia para o desenvolvimento regioberativo matérias que dependam da
nal;
aprecíaçâo ou aprovação daquele CoV - colaborar com os Estados, Terlegiado;
ritórios e Municipios, visando a comX - delegar competência para a
patibilização do planejamento loca}
prática de atos administrativos.
com o estadual ou territorial e destes.
com o regional.
§ 1.° O Gabinete assistirá ao Superintendente em sua representação po§ 2.° Compete à Coordenação de
lítica e social, incumbindo-se das atiPlanejamento Operacional:
vidades de comunicação encarregandoI - promover a elaboração, acomse do preparo e despachos do expepanhamento, avaliação e reprogradiente pessoal do Superintendente.
mação dos Planos de Trabalho, Orça§ 2.° A Procuradoria-Geral propimento Programa e Orçamento Pluciará assessoramento jurídico à Superianual de Investimento da SUDECO;
rintendência e demais unidades da
II - elaborar o processo e executar
Secretaria Executiva e promoverá,por
o acompanhamento rísíco .e financeidelegação do Superintendente, a dero de andamento dos projetos;
fesa dos interesses da SUDECO, nas
IH - propor e rever a sistemática
esferas judicial e administrativa.
de avaliação e atualização de custos.
§ 3.° A Auditoria prestará assistênde projetos e atividades.
cia ao Superintendente no exercicio
§ 3.° Compete a Coordenação de Orda supervisão e controle do cumpriganização e Sistemas:
mento das normas de admíníetraçâo
I - elaborar estudos de modernizacontábil e financeira.
ção da estrutura e procedimentos ad§ 4.° A Assessoria de Segurança e
ministrativos da SUDECO;
Informações exercerá as atividades
11 - manter contínuo aperfeiçoapróprias de órgão seccional do sistemento e maior eficiência.
ma de segurança e Informações, em
ligação com a Divisão de Segurança
§ 4.° Compete à Coordenação der
e Informações do Ministério do InInformática:
terior.
I - definir diretrizes para produção sistemática de estatisticas necesSEÇÃo IV
sárias a interpretação da realidade
regional;
Superintendência Adjunta de
II fornecer informações para
Planejamento
atualização do diagnôstico sócio-econômico da Região Centro-Oeste e paArt. 9.° A Superintendência Adjunra elaboração dos planos de desenvolta de Planejamento compete, como
vimento regional;
órgãos seccional do Sistema de Pla-

IH - aprovar os planos anuais de
trabalho e. a nível da Secretaria Executiva, os orçamentos plurianuais de

527

ATOS DO PODER EXECUnvO

In - planejar e coordenar a
execução das atividades de processamento de dados;
IV ~ estabelecer diretrizes e critérios para identificação, coleta, seleção, classificação, armazenamento,
análise e divulgação de informações.
sEÇÃo v
Superintendência Adjunta
de Operações

Art. 10. A Superintendência Adjunta de Operações compete:

I - promover o detalhamento e
prover os meios necessatfos à execução de programas, projetos e atívidades especificas e permanentes;
II - acompanhar a execução, promover reajustes e fornecer Informacão sobre o andamento de programas,
projetos e atividades específicas e
permanentes;
lU - proceder a identificação de
oportunidade de investimento a nível
setorial;
IV - contribuir para o Planejamento e execução de programas e projetos muttrectonars.
Parágrafo único. Compete aos departamentos que integram a Superintendência Adjunta de Operações: coordenar e controlar a execução de
suas atividades específicas indicadas
nas alíneas seguintes:
a) Departamento de ReCurS03 Naturais: levantamentos, estudos, pes-

quisas, proteção e aproveitamento dos
recursos naturais da Região CentroOeste;
b)

Departamento de Serviços Bá-

. sicos: levantamentos, estudos, e pesquisas dos setores Energia, Transporte, Comunicações;
c) Departamento de Recursos HumanOs: estudos demográficos, de ca-

pacitação, de utilização, de radicação
'e de preparação dos recursos humanos
da Região;
d) Departamento de DesenvolVimento Local: saneamento, desenvol-

vimento de comunidades, -trbanísmo,
habitação e administração municipal;
e) Departamento de Setores Produtivos: estudos, pesquisas e experi-

mentação nos setores da Agropecuária, Indústria Extrativa e de Transformação, Comércio e Serviços.

SEÇÃo

VI

Superintendência Adjunta
Aâminístratioa

Art. 11. A Superintendência Adjunta Administrativa compete;
I - prover os recursos financeiros
e materiais, necessários à execução
dos programas, projetos e atividades;
n - disciplinar o sistema de Administração Financeira e Contábil;
lU - disciplinar o sistema de serviços gerais.
SEÇÃo VII
Departamento de Pessoal

Art. 12. Ao Departamento de Pessoal compete:
I - disciplinar o sistema de pes-

soat:

U - promover a elaboração e implantação dos planes de classificação
de cargos, avaliação de desempenho,
promoção, remuneração e integração
do servidor;
III - prover os Recursos Humanos"
CAPíTULO IV
Organização Sistêmica

Art. 13. -As unidades da Secretaria
Executiva da S'liDECO estão sujeitas
à orientação normativa e ao controle
técnico dos respectivos órgãos setoriais e centrais da Administração Federal, de acordo com o § 19, do artigo
30, do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967.
CAPíTULO V

Disposições Gerais e Tra11,sitórias

Art. 14. A nomeação do Superintendente é da competência do Presidente da República, por indicação do
Ministro de Estado do Interior.
Art. 15. Os Superintendentes Adjuntos serão" nomeados pelo Ministro.
de Estado do Interior, por indicação>
do Superintendente.
Parágrafo único. Os demais titulares de cargos de direção e funções de
assessoramento superior serão nomeados pelo Superintendente.
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Art. 16. O pessoal-da SUDECO será
contratado sob 0- regime _da _Legislação
'prabalhísta,
' . -'.
parágtafo l:tnico. A' S UDEca po-

derárequisitar, ainda servidores. .da
trníãc.. dos • Estados. dos MuniCipi'oB,
das Autarquias, das Fundações, das
Empresas Públicas ou.õas Sociedades
de íãcononàe -Mista, ficando excluídos
do regime previsto neste artigo os que
perceberem exclusivamente 0.5 vencimentos ou salários de origem.
Art. 17. O quadro 'de pessoal -ôa

Fundação Brasil central .serácgradativamente extinto mediante supressão
dos cargos que, vagarem, sem prejulzo das promoções e acessos previstos
em lei.
§ 1" Os servidores na situação prevista neste artigo ficarão sújeítos .às
normas gerais de trabalho que a
~UDECO vier a adotar observado o
disposto no § 29 , do artigo 12; da.iLeí
nv 5.365, de 10 de dezembro de 1967.
§' 29 Os servidores' perterrcentee ao
quadro em extinção, continuarão a
prestar serviços, à SUDECO. assegurados os direitos e vantagens concedidas pela Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, podendo ser" colocados a
disposição de órgãos Estaduais ~ Municipais, ou, .aproveitados em outros
órgãos federais, 'consoante os termos
do artigo 99, do Decreto-Lei nv 200,
de 25 dê fevereiro de 1967.' ,
§ 39·A SUDECO poderá contratar,
sob o regime da legislação trabalhista',
servidores do quadro em extinção,

sendo que" enquanto vigorar o CC1ntrato de trabalho, ficará suspensa. a
vinculação estatutária, para. todos os
efeitos legais, contando-se o tempo
de serviço prestado à SUDECO, como
de serviço público federal para fins
de aposentadoria, promoção por antiguidade, licença-prêmio e concessão
de gratificação adic,ionalpor tempo
de serviço, que, porém, sõ producírá
efeito findo o contrato:le trabalho.
§ 49 Extinta 'a relação' contratual de
trabalho, por quaisquer das formas
previstas ria' 'legislação trabalhista,
exceto nos casos de demissão por justa causa" precedida de inquérito administrativo, ' restabelecer-se-é automaticamente a vinculação estatutária,
na situação ~m que se v-ncoritrava o
Servidor por ocasião da' contratação.
§ 59 Para 'fins de ,aposentadorta pelo
sistema da Previdência Social, computar-se-á o 'tempo de serviço em re-

EXECUTIVO

glme estatutáriO, precedendo-se a repartição dos ônus financeiros na forma do Decreto-Lei nc 367, de 19 de
dezembro de 1968.
Art. 18. São mantidas as atuais divisões dos órgãos da Secretaria Executiva, até a implantação daieatrútura operativa, prevista no artigo 50
deste Decreto"
Art. 19. Este Decreto entra-rá em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente as constantes do Decreto nv 62.382, de 11 de março de
,968.

Brasília, 11 de setembro de 1973;
da Independência e 857 da

1529

República~

EMÍLIO G. MÉDICI

João pauló dos Reis Vel1OSo
, José costa Cavalcanti

DECRETO

N°

72.778 - DE
1973

11 DE

SETEMBRO DE

Declara de utilidade p1Í.õHc(l., 1-iD,ra
efeitos de desapropriação, a área
que menciona, situada no Mllnicipi.':l de Cabo Frio, Estado do Rio de
. Janeiro, necessária ao Ministério da
Marinha, para construção e instal.ação de três Institutos de Ensino,
Parte integrante doProfe'to Cabo
FrW, objeto do Convênio entre O~
Ministérios da Marinha e do Planejamento e Coordenação Geral.

O Presidente da República .usandc
lia atribuição que lhe confere o artigo 81, item H'I, da constdtutção; e
de acordo .com o artigo 59, combinado
com o artigo 5°, letra m), do Decreto-Lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei nc 2.786. de
21 de maio de 1956, decreta:
,Art. 19 São declarados de utilidade
pública, para fins. de desapropriação,
por parte do Ministério da Marín ba,
os terrenos alodíais, o domínio útil
dos terrenos de marinha e as beníeíterias neles existentes, constitutdvoa
dos imóveis situados na Praia dos Anjos, no local denominado "Canto das
Cavalas", Arraial do Oabo, 4.° DistritO
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do Município de Cabo Frio, Estado elo
Rio de Janeiro, a seguir descritos e
confrontados:
a) terrenos de Yone Pedreira de
Oerqueíra, com área total de 4.961

m2 (quatro mil novecentos e sessenta
e um metros quadrados), compreendendo o terreno alodíal com 2.750
m2 (dois mil setecentos e cinqüenta
metros quadrados) e o terreno de merinha com 2.211 m2 (dois mil duzentos e onze metros quadrados J de acordo com a seguinte discriminação:
(1) parte atoâia; terreno de
2.750 m2 (dois mil setecentos e cinqüenta metros quadrados), de forma
triangular, confrontando, na frente,
com terrenos de marinha e medindo
120,00 m (cento e vinte metros); nos
fundos, com terrenos de Alfredo Mosqueira ou sucessores e medindo 110,00
m (cento e dez metros); de lado direito, com terras da Soctedade de
Pesca Taiyo e medindo :v1,OO m (cinqüenta metros);
(2) parte de marinha - terreno de
2.211 m2 (dois mil duzentos e onze
metros quadrados), de forma trapezoídal, confrontando, na frente, com a
praia dos Anjos e medindo 102.00 m
(cento e dois metros); no lado direito
com terrenos de marinha ocupados
pela Sociedade de Pesca Taíyo e medindo 33,00 m (trinta e três metros);
no lado esquerdo, com terrenos de
marinha, de quem de direito e medindo 35,00 m (trfnta e cinco metros); e, nos fundos, com alodial e
medindo 120,00 m (caato e vinte metros) .
b) terrenos da soeieaaae de Pesca
Taiyo, com área total de 15.790 mã
(quarenta e cinco mil setecentos e noventa metros quadrados), compreendendo o terreno alodial com 33.250
m2 (trinta e três mil duzentos e cinqüenta metros quadrados) e o terreno
de marinha com 12.540 m2 (doze mil
quinhentos e quarenta. metros quadrados), com respectivas benfeitorias,
de acordo com a seguinte discriminação:
(1) parte oiouai terrena da
33.250 m2 (trinta e três mil duzentos
e cinqüenta metros quadrados), de
forma aproximadamente t.rrangular,
confrontando, na frente, com terrenos
de marinha e medindo 380,00 m (trezentos e oitenta metros); no lado direito, como terras do Morro da Estação ou do Caramuru, de »ronrtedade
do Município de Cabo Frio e mcdín-
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do 277,55 m (duzentos e setenta e
sete metros e cinqüenta e cinco centímetros); no lado esquerdo, com terras de Yone Pedreira de Oerquelra e
medindo 50,00 m (cinqüenta metros);
e nos fundos, com terrenos aforados
à Distribuidora Unidos do Brasil S.A.
pela direita e Alfredo Mosqueira cu
sucessores pela esquerda e medindo
232,30 m (duzentos e trinta e dois metros e trinta centímetrosj :
(2) parte de marinha -- terreno de
12.540 m2 (doze mil quinhentos e
quarenta metros quadradoaj de forma aproximadamente retangular, confrontando, na frente, com a Praia dos
Anjos e medindo 380,00 m (trezentos
e oitenta metros); no lado direito,
com terrenos de marinha compreendidos no Morro da Estação ou do Oaramuru, ocupados pelo Municipio de
Cabo Frio, e medindo 33,00 m (trinta
e três metros); no lado esquerdo, cem
terrenos de marinha, ocupados por
Yone Pedreira de Cerqueira e medindo 33,00 f i (trinta e três metrosj:
e nos fundos, com alodial e medindo
380,00 m (trezentos e oitenta. metros).

Art. 2.0 O imóvel a que se refere
o artigo anterior destína-ae ao Ministério' da Marinha, para. construção
e instalação de três Institutos de En
sino, parte' integrante do Projeto Cabo Frio, que o Instituto rte Pesquisas
-ta Marinha, sob a égide do Convênio
firmado entre os Ministérios da Marinha e do Planejamento e Coordenação Geral, executa, com a finalidade
de instalar os cursos sobre Ciências
do Mar, que funcionarão como o se.tor maritimo de, todas as Universidades Brasileiras.
Parágraro único. Fica o Ministério
da' Marinha autorizado a promover as
desapropriações em apreço, correndo
as respectivas despesas à conta dos
recursos distribuídos ao Mtnistério do
Planejamento e Coordenação Geral e
constantes do Convênio firmado entre
os referidos Ministérios.
Art. 39 Este Decreto entrará em vjgor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrártc,
Braaílía, 11 de setembro de 1973;
'1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaaioerto de Barros Nunes
João Paulo dos Reis velloso
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DECRETO N," ~ 72.779 SETEMBRO DE 1973

DE

11

DE

Publica os coeficientes de atualização
-monetáría dOs salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n 9 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras prO-

Art. 2Q Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1973;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

vtdências.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 29• do
artigo 19, da Lei nc 5.451. de 12 de

junho de 1968, decreta:
Art. 10 Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme estabelecido no § 29, do artigo 19, da
Lei ns 5.451, de 12 de junho de 1968,

serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da
Justiça do Trabalho, cuja vigência
termine no mês de setembro de 1973.

Mês -

coeficiente

setembro de 1971 ....••.•...... 1.36
Outubro de 1971
1,35
Novembro de 1971 .....•........ 1,33
Dezembro de 1971 ••............ 1.:51
Janeiro de 1972
, 1,29
Fevereiro de 1972 ......•....... 1.26
Março de 1972 •............... 1,24
Abril de 1972
1,22
Maio de 1972
1,21
Junho de 1972 ••.............. 1;20
Julho de 1972 .•................ 1,19
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972

,

1,17
1,16
1.14

Novembro de 1972
1,12
Dezembro de 1972 .•........... 1,11
Janeiro de 1973
_. . . . . . . 1,10
Fevereiro de 1973
1.09
Março de 1973
1,08
Abril de 1973
1.07
Maio de 1973
1,06
Junho de 1973
1.05
Julho de 1973
1,03
Agosto de 1973
1,02
Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.

DECRETO

N."

72.780 - DE 11
1973

DE

SETEMBRO DE

Concede autorização à Organização
"Centre Natwnal Pour L'Exploitation Des Oceans", de nacionalidade
francesa, para realizar, no mar territorial do Brasil, os serviços que

eeiecinco.,

o Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, e
o Decreto n.s 63.164, de 26 de agosto
de 1968, decreta:
Art. 1.0 E' concedida autorização à
Organização "Centre National Pour
L'Exploitation Des Oceans", do Centro Oceanológtco da Bretanha, França, para realizar trabalhos de pesquisa científica no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei número
1. 098, de 25 de março de 1970, empregando o navio-oceanográfico "Jean
Charcot" .
Art. 2.° A autorização de que trata
este Decreto compreende o estudo das
relações estruturais entre a elevação
do Rio Grande (Rio Grande Ríse) e
a margem continental brasileira, de
natureza puramente cíentítfca e deverá subordinar-se aDS requisitos previstos pelo artigo 8.°, do Decreto mimero 63.164, de 26 de agosto de 1968.
Art. 3.° A autorização a que se refere este Decreto vigorará pelo prazo
de 8 meses, a contar da data da chegada do navio-oceanográfico "Jean
Charcot.", ao primeiro porto brasileiro.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaoiaerto de Barros Nunes

A'l'OS

DECRETO

N.O 72.781
SETEMBRD DE
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- DE 11 M
1973

Declara ae utüuiaae pública, para
desapropriação, terrenos e benfeitorias situados no Município de
São Roque, no Estado de São Paulo,
destinados à implantação de uma
Unidade de Deteção Principal do
Sistema DACTA.

O Presidente da República, usando
<las atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos artdgos 5.°, letra "a", e 6.° do Decretolei n.v 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. ~.o Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação,
duas glebas de terras
abaixo descritas e suas respectivas
benfeitorias, situadas no Munícípío e
Comarca de São Roque, no Estado
de São Paulo, cujo acesso é feito
através de uma estrada de terra, que
partindo do Km 50
300m da Rodovia Raposo Tavares, lado esquerdo
de quem vai de São Paulo f.t São
Roque, segue-se por essa estrada cer.,
ca de 1,990m em direção geral Sudoeste, até uma bifurcação; tomandose a estrada da esquerda, segue-se
por mais 1.665m aproximadamente,
em direção geral Sudoeste até en,
centrar um córrego que corta esta
estrada, onde 'terá início a descrição
da "Gleba 1". Partindo-se da bifurcação acima citada, e tomando-se a
estrada da direita, segue-se por cerca
de 950m em direção geral Oeste a-té
encontrar-se o ponto n." 217, onde
terá inicio a descrição da "gleba 2".

+

Art. 2.° As descrições pertmétrtcas
das áreas que trata o artigo anterior são:
Gleba "I" - As divisas desta gleba
se iniciam no ponto "Z", situado na
margem esquerda de um córrego que
atravessa a estrada de acesso a esta
gleba; daí, pelo córrego água acima,
na distância aproximada de 560;OOm
até encontrar D ponto "Y", situado
junto a uma cerca de arame; dai,
deflete à esquerda e segue-se por
est., cerca na distância aproximada
de 370,00m até encontrar o ponto
n.? 817; daí, deflete à esquerda e
segue-se com o AZ = 150°28' e na
distância de 359,82m até encontrar o
ponto n.v 824; daí, deflete à direita

e segue-se com o AZ = 245°48' e
na distância de 1.505,86m eté encentrar o ponto n." 846; daí, defrete à esquerda e segue-se com o
de
AZ = 217°56' e na distância
431,65m até encontrar o ponto número 379; daí, deflete à esquerda e
segue-se com o AZ = 217°42' e na
distância de 479,84m até encontra- o
ponto n." 181; dai, detlete à direita e
segue.se com Q' AZ = 308° 23' e na
distância de 1.106.63m até encontrar
o ponto n,s 333; daí, deflete à direita
e segue-se com o AZ = 339° 58' e na
distância de 386,30m até encontrar
o ponto n,» 325; daí, deflete t, direita
e segue-se com o AZ = 65° 02' e na
distância de 1.905,28m até encontrar
o ponto n." 350; daí, deflete à âuctta
e segue-se com o AZ
96° 20' e na
distância de 14,50m, até encontrar o
ponto n." 16, daí, deflete à esquerda
I;:: segue-se com o AZ = 49° 15' e na
distância de 543,33m até encontrar
o ponto n." 8, daí, deflete à direita
e segue-se com o AZ = 100° 46' e
na distância de 84,51m até encontrar
o ponto n." 6; daí, deflete à direita
e segue-se com o AZ
124° 23' e as
distância de 198,20m até encontrar o
pano n.s 1; daí. deflete à direita e
segue-se COm o AZ = 132° 41' e na
dtetância de 50,OOm até encontrar
o ponto "'Z", situado na margem esquerda do córrego, onde teve início
a presente descrição, encerrando uma
área de 2.544.496,29 m2 (dois milhões, quinhentos e quarenta e quatIO mil, quatrocentos e noventa e
seis metros quadrados e vinte e nove
decímetros quadrados). O perímetro
da gleba acima descrita abrange propriedades que constam pertencerem
a Pedreira Angular Ltda., Carlos
Ortani Junior, Joaquim Vicente Cordeiro Ferrâo, Tsutomu Murakaml,
Maria Amélía de Castro, Bopedra Material de Construções Ltda., Joaquim Firmino de Lima. Mário Gonçalves, Herdeiros de Andrelino Pires
de Albuquerque, Herdeiros de .Ioa.,
quim Pires Godlnho, Herdeiros de
José Pires de Albuquerque, João Ricardo Meduna, e/ou sucessores.

=

=

Gleba "2" - As divisas desta gleba
se iniciam no ponto n.v 217, situado
nr marquem esquerda da estrada de
CDm o AZ
acesso, e segue-se
229° 54' e na distância de 200,66m
até encontrar o ponto n.s 212; daí,
deflete à direita e segue-se com o
AZ = 249° 47' e na distância de
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64,92maté encontrar o ponto DO 8_24;
dai. deflete à esquerda. e segue-se
com o AZ = 249 0 40' e na distância

de 191,03m até encontrar o ponto número 188; dai. deflete a direita e
segue com o AZ = 3360 53' e na
distância de 388.44m até encontrar
o ponto n." 197; daí, deflete à direita
e segue-se com o AZ = 67° 04' e
na distância de 383,25m até ercon,
trar o ponto n." 227; daí, deflete à
direita e segue-se com o AZ = 1590
44' e na distância de IB3,53m até
encontrar o ponto TI.O 224; daí. deflete à esquerda e segue-se com o
AZ = 24° 21' e na distância
de
88,52m até encontrar o ponto TI.o 22:l;
«aí, derrete à direita e segue-se com
o AZ = 71° 06' e na distância d-e
14,38m até encontrar o ponto n." 222;
dai, defleta à direita e segue-se com
o AZ = 1590 54' e na distância de
159,95m até encontrar o ponto n." 218;
dai, deüete à .direita e segue-se com
oAZ = 160° 14' e na distância de
55,66m até encontrar o ponto n.? 217,
onde teve inicio a presente descrição,
encerrando uma área de 162.90S,03m2
(cento e sessenta e: dois mil, novecentos e oito metros quadrados e três
decímetros quadrados). O perímetro
da gleba acima descrita abrange propriedades que constam pertencerem
a Antônio Godínho de Moraes e Antônio Galhardo, e/ou sucessores, tudo
de acordo com -planta anexa.
Art. 3.° A gleba 1 é composta de
dose áreas de. forma irregular com
as características a seguir des-ritas.
A Area "A", que consta pertencer
à Pedreira Angular Ltd.a. , tem as
seguintes divisas e confrontações: Iniciam no ponto "16" denominado
em planta anexa, situado na linha
divisória do espigão que divide esta
área com terras que constam pertencerem a João Ricardo Medusa.
Do ponto "16", segue-se em linha
reta com o AZ (azimute) de 49°15'
e na distância de 543,33m (quinhentos e quarenta e três metros e trinta
e três centímetros).
confrontando
com João Ricardo Meduna até o
ponto "S". situado na divisa com
terras que constam pertencerem a
Alvaro Fraga Moreira" junto à maca
existente; dai, deffete à direita e segueem linha reta com o AZ de
100° 46' e na distância de S4,51m
(oitenta e quatro metros e clnquenta
e um centímetros) até o ponto "6",
daí, deflete à direita e segue em
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linha, reta com o AZ de 124:> 23' e
na. distância de 198,20m (cento e
noventa. e oito metros e vinte cera,
ti metros) até o ponto "1"; daí, deflete à direita e segue em linha reta
com o AZ 132 41' na distância de
50,OOm
(cínquenta metros) até o
ponto "Z", situado junto à margem
esquerda de um córrego existente,
confrontando do ponto "B" ao ponto
"Z", com Alvaro Fraga Moreira. Do
ponto "Z', deflete à direita e segue
pelo referido córrego, água acima,
na distância aproximada de 560,OOm,
(quinhentos e sessenta metros), confrontando com terras que constam
pertencerem a Joaquim Vicente Cordeiro Ferrão e Carlos Orlarzí Junior
até o ponto "Y", situado junto ao.
mencionado
córrego e uma cerca
divisória de arame; dai, deflete à
esquerda e segue em linha reta, pela
cerca de arame na distância aproxrmada de 370,OOm (trezentos e setenta metros), confrontando
ainda
com Carlos Oriani .runíor até o ponto "S17"; daí, segue em linha retacom a mesma direção anterior, pela
mesma cerca de arame na distância
aproximada de 140.00m (cento e ouarenta metros), conrrontanoo
amaa
com Carlos Orfení Júnior até o ponto "X" situado na linha divisória do
espigão; daí, deflete à direita e segue
por .essa linha divisória de espigão
na distância aproximada de 730,Oom
(setecentos e trinta metros), confrontando com terras em comum, que
constam pertencerem à Tsumotu Murakami, Maria Amélla de Castro e à
firma Sopedra - Material de Oonst~uções Ltda., até o ponto
"720",
situado ainda na linha divisória do
espigão e terras que constam pertencerem a Joaquim Firmino daLima; dai, deflete à direita e segue
em linha reta com o AZ de 303° 27'
e na distância de 232,92m (duzentos.
e trinta e dois metros e noventa e
dois centímetros) até o ponto '''101'';
daí, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 316° 44' e
na distância de 86,74m .iítenta e
seis metros e setenta e quatro centímetros, até o ponto "706"; dai,
deflete à direita, e segue em linha
reta com o AZ de 348° 20' e na
distância de 123,17m (cento e vinte e
tres metros e dezessete centímetros)
ate o ponto "70S"; dai, deflete
à
direita e segue em linha reta com
0
o AZ de 358 34' e na distância de
44,64m (quarenta, e quatro metros e
0
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sessenta e quatro centímetros) atê o
ponto "33". situado em outra linha
divisória de espigão, que divide com
terras que constam pertencerem aos
Pires GoN
Herdeiros de Joaquim
dinho, confrontando .do ponto "720"
ao ponto "33" com Joaquim Firmino
de. Lima. Do ponto "33", deflete à direíta e segue pela linha divisória do
espigão na distância aproximada de
360m (trezentos e sessenta metros),
confrontando com os herdeiros de .roaquím Pires Godínho até o ponto ...
"394", situado ainda na linha divisória do espigão e terras que constam
pertencerem a João Ricardo Meduna;
daí, segue por essa linha divisória de
espigão, na distância aproximada de
340,00m (trezentos e quarenta metros), confrontando com João Ricardo
Meduna até o ponto "16", onde teve
inicio a presente descrição, encerrando uma área aproximada de
.
530.000,00m2 (quinhentos e trinta mil
metros quadrados). A Area "B", que
consta pertencer a Carlos Ortaní .runior, tem as seguintes divisas e confrontações: - Iniciam no ponto ...
"~17" denominado em planta anexa,
SItuado puto a uma cerca divisória
de arame desta área, com área remanescente do mesmo Carlos Oríaní Junior e terras que constam pertencerem à firma Pedreira Angular Limi ~
tada. Do ponto "817", segue em linha
reta com o AZ (azimute) de 60.°30' e
na' distância aproximada de 29S,25m
(duzentos e noventa e oito metros e
vinte e cinco centímetros), oonrrontando 'com a área remanescente até
o ponto "O" situado junto a uma cerca de arame que divide terras que
constam pertencerem a Joaquim Vicente Cordeiro Ferrão; daí, deflete à
direita e segue em linha reta por essa
cerca de arame, na distância aproximada de 195,OOm (cento e noventa e
cinco metros), confrontando com Joaquim Vicente Cordeiro Ferrão até o
ponto "N". situado junto a uma cerca de arame, localizada na linha divisória de espigão; dai, deflete à direita e segue por essa cerca de arame,
acompanhando a linha do espigão, na
distância aproximada de 3S0,OOm (trezentos e oitenta metros), confrontando com terras que constam pertencerem a 'I'sutomu Murakami, Maria
Amélia de Castro e à firma Sopedra
- Material de Construções Limitada,
até o ponto "X" situado junto a uma
cerca divisória de arame que divide
terras que constam pertencerem à firma Pedreira Angular Ltda., daí, de-
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flete à direita e segue em linha reta,
por essa última cerca, na distância
aproximada de 140,OOm (cento e quarenta metros), confrontando com a
Pedreira Angular Ltda., até o ponto
"S17", onde teve início a presente descrição, encerrando uma área aproximada de 55. 500,OOm2 (cinqüenta e
cinco mil e quinhentos metros quadrados). A Area "C", que consta pertencer a Joaquim Vicente Cordeiro
Ferrão, tem as seguintes divisas e
confrontações: - Iniciam no ponto
"SOS" denominado em planta anexa,
situado na linha divisória desta área,
com área remanescente do mesmo
Joaquim Vicente Cordeiro Ferrão. Do
ponto "80S". segue em linha reta com
o AZ (azimute) de 150.02S' e na distância aproximada de 50,00m (cinqüenta metros), confrontando com
área remanescente até o ponto "M",
situado na linha divisória de espigão;
daí, deflete à direita e segue por essa
linha divisória de espigão na distância aproximada de 270,OOm (duzentos
e setenta. metros), confrontando com
terras que constam pertencerem a
Tsutomu Murakami, Maria Amélía de
Material de
Castro e Sopedra
Construções Ltda., até o ponto "N"
situado ainda na linha de espigão:
junto a uma cerca de arame que divide terras que constam pertencerem
a Carlos Oriani Junior. Do ponto "N"deflete à direita e segue em linha re~
ta por essa cerca de arame, na distância aproximada de 195,OOm (cento
e noventa e cinco metros), confrontando com Carlos Ortaní Junior até o
ponto "O"; dai, deflete à direita e
segue em linha reta com o AZ de .,.
60.°30' e na distância aproximada de
315.00m (trezentos e quinze metros),
confrontando com. área remanescente
de Joaquim. Cordeiro Ferrão até o
ponto "80S", onde teve inicio a presente descrição. encerrando uma área
aproximada de 41.500,00m2 (quarenta
e um mil e quinhentos metros quadrados). Areas em Comum, "D" "E" e
"F", que constam pertencerem' a T~U
tomu Murakami, Maria Amélía de
Castro, e Sopedra Material de
Construções Ltda., tem as seguintes
Iniciam
divisas e confrontações: no ponto "9S-F" denominado em
planta anexa, situado junto a uma
cerca divisória de arame destas áreas
em comum, com áreas remanescentes
das mesmas e terras que constam
pertencerem a Joaquim Firmino de
Lima. Do ponto "98-F", segue em linha reta pela cerca divisória de ara-
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visa com terras que constam pertencerem a Mário Gonçalves. Do ponto
"402-A", segue pelo referido córrego,
água acima. na distância aproximaca de arame, na distância aproximada de 60,00m (sessenta metros) até o
da de 40,OOm (quarenta metros) até
ponto "402", nascente do córrego'
o ponto "98", situado na linha dividaí, deflete à esquerda e segue em li:
sória do espigão; dai, deflete à direinha reta com o AZ (azimute) de ....
ta ,8 segue por essa linha divisória de
117.°09' e na distância de 87.25m
espigão. na distância aproximada de
(oitenta e sete metros e vinte e cin130 DOm (cento e trinta metros) até- o
co centímetros) até o ponto "404'"
ponto "720", situado Da linha divisódaí, deflete à direita e segue em li~
ria com terras que constam pertennha reta com o AZ de 151.°27' e na
cerem à Pedreira Angular Ltda .• condistância de 170.74m (cento e setenta
frontando do ponto "98-F" ao ponto
metros e setenta e quatro centíme"720" com Joaquim Firmino de Litros) até o ponto "410"; daí. deflete
ma; daí, segue ainda por essa linha
à esquerda e segue em linha reta com
divisória de espigão. na distancia.
o AZ de 107.°34' e na distância de ."
aproximada de 730,OOm (setecentos e
113.13m (cento e treze metros e treze
trinta metros), confrontando com a
centímetros) até o ponto "847" siPedreira Angular Ltda., até o ponto
tuado na linha divisória do espigão,
"X", situado junto a uma cerca, didaí, deflete à esquerda e segue por
essa linha divisória de cspíaão. na
visória de arame com terras que
dlstâncía aproximada de 240.00m (duconstam pertencerem a Carlos Ortant
Júnior; daí, segue ainda pela linha
zentos e quarenta metros) até o pondivisória do espigão, formada por
to "790". situado nas linhas divisóuma cerca de arame, na distância
rias do espigão e terras que constam
pertencerem aos Herdeiros de Andréaproximada de 3BO,OOm (trezentos e
Iino Pires de Albuquercue e Herdeioitenta metros), confrontando com
Carlos Ortanl Junior, até o ponto "N",
ros de Joaquim Pires Godinho consituado junto a uma outra cerca difrontando do ponto "402-A" ao ponto
visória de arame com terras que cons"790" com Mário Gonçalves. Do pontam pertencerem a Joaquim Vicente
to "790". segue ainda pela linha diCordeiro Ferrão. Do ponto "N" segue
visória de esoteâo. na distância aproainda pela linha divisória do espigão,
ximada de 34000m (trezentos e quarenta metros). confrontando com os
na distância aproximada de- 270.00m
(duzentos e setenta metros). confronHerdeiros de Joaquim Pires Godinho
tando com Joaquim Vicente Cordeiro
até o ponto "33". situado na linha diFerrão até o ponto "M"; dai, deflete
visória. com terras que constam perà direita e segue em linha reta com o
tencerem à Pedreira Angular LimitaAZ (azimute) de 1S0.028' e na disfh: daí deflete à direita e seeue em
tância aproximada de 309.82m (trelinha reta com o AZ de 178° 34' e na
zentos e nove metros e oitenta e dois
distância de 44 f\4m (quarenta e ouatro
centímetros). confrontando com área
metros e sessenta e ouatro centímeremanescente destas áreas em comum
tros) até c ponto "708": daí. deftete
até o ponto "824"; daí, deflete à dià esouerda e segue em linha- reta com
reita e segue em linha reta com o AZ o AZ de I68° 20' e na distância tje
de 245.°48' e na distância aproxima123.17m (cento e vinte e três metros
da de 1.475.86m (hum mil quatrocene dezessete centímetros) até o ponto
tos e setenta e cinco metros e oiten"706": daí. deflete à esquerda e segue
ta e seis centímetros). confrontando
oom áreas remanescentes destas áreas em linha reta com o AZ de 136° 44' e
em comum até o ponto "98-F". onde na distância de 86,74m (oitenta e seis
metros e setenta e Quatro centímeteve inicio a presente descrição. encerrando uma só área em comum, de trosi. até o ponto "704": daí, deflete
à esquerda e segue em linha reta com
aproximadamente 271.SOO,18m2 (duo AZ de 123 0 27' e na distância; de
zentos e setenta e um mil e quinhen232,92m (duzentos e trinta e dois metos metros quadrados e dezoito decímetros quadrados). A Area "O", que
tros e noventa e dois centímetros) até
consta pertencer a Joaquim Firmino o ponto "720", situado em outra linrva
de Lima tem as seguintes divisas e
divisória de espigão e terras em coconfrontações: - Inicíam no ponto mum que constam pertencerem a Tsu"402-A" denominado em planta anetomu Murakami, Maria Amélía de
xa, situado junto a um córrego de diCastro e a gopedra - Material de

me na distância aproximada de ...
180:00m (cento e oitenta metros) até
o ponto "98-A"; dai, deflete à direita
e segue em linha reta ainda pela cer-
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Construções Ltda., confrontando do denominado em planta anexa, situaponto "33" ao ponto "720" com a Pe- do na linha divisória desta área com
.dreíra Angular Ltda. Do ponto "720", terras que constam pertencerem aos
Herdeiros oe Andrelínc Pires de Al~
deríete à direita e segue por essa li.nha divisória de espigão, na distân- buquerque. Do ponto "237". segue em
cia aproximada de 130,OOm (cento e linha reta com o AZ (azimute) de
1520 13' e na distância de 96,82m (notrinta: metros) até o ponto "98", situado junto a uma cerca divisória de venta e seis metros e oitenta e dots
arame; dai, deflete à esquerda e se- centímetros) até o ponto "239"; dar,
gue por essa cerca de arame, na dis- deflete à esquerda e segue em linha
tância aproximada de 40,00m (qua- reta com o AZ de 1390 17' e na disrenta: metros) .até o ponto "98-A"; tância de 271,89m (duzentos e setenta
dai, deflete à esquerda e segue ainda e um metros e oitenta e nove centí.por essa cerca de arame, na distân- metros) até o ponto "246"; daí, deflete à esquerda e segue em linha.
cia aproximada de 180,00m (cento e
reta com o AZ de 1250 48' e na distânoitenta metros), até o ponto "98-F"
situado na linha divisória desta: área cia de 80,70m (oitenta metros e setencom área remanescente de Joaquim ta centímetros) a-té o ponto "790", síFirmino de Lima, confrontando do tuado na linha divisória do espigão,
ponto "720" ao ponto "98-F' com Tsu- confrontando do ponto "237" ao pontomu Murakami, Maria Amélia de to "790" com os herdeiros de AndréCastro e a Sopedra - Materfaé de Iínc Pires de Albuquerque; dai, à diConstruções Ltda. Do ponto l'98-F". reita, segue por essa linha dívísórta
deflete à direita e segue em linha reta de espigão na d1.stância aproximada
com o AZ de 2450 48" e na distância de 240,OOm (duzentos e quarenta: meaproximada de 30,00m (trinta metros)
tros) até o ponto "847"; dai, segue
até o ponto "846"; daí, deflete à es- em linha reta com o AZ de 2870 34'
querda e segue 'em linha reta com o na distância de 113,13m (cento e treAZ de 2170 56' e na: distância de .... ze metros e treze centímetros) até o
431,65m (quatrocentos e trinta e um ponto "410"; daí, deflete à direita e
metros e sessenta e cinco centímetros) segue em linha reta com o AZ de
até o ponto "379"; daí, deflete à es3310 27' e na distância de 170,74m
querda e segue em linha reta com 'J
(cento e setenta. metros e setenta e
AZ de 2170 42' e na distância de ....
quatro centímetros) até o ponto "404";
479,84m (quatrocentos e setenta e nove
dei, deflete à esquerda e segue nm
metros e oitenta e quatro centímetros)
linha reta com o AZ de 2970 09' e
até o ponto "181"; dai, deflete à -ít- na distância de 87,25m (oitenta e sete
reita e segue em linha reta com o AZ
de 3080 23' e na: distância de 1.106,63m metros e vinte e cinco centímetros)
até o ponto "402", nascente de um
(um mil, cento e seis metros e sessenta e três centímetros) até o ponto córrego de divisa; daí, à direita e se"333"; dai, deflete à direita e segue gue pelo córrego água abaixo, na disem linha reta com o AZ de 3390 58' e tância aproximada de 60,OOm (sessenna distância de 386,30m (trezentos e ta: metros) até o ponto "402-A", conoitenta e seis metros e trinta centí- frontando do ponto "790" ao ponto
metros) até o ponto "325"; daí, defle- "402-A" com terras que constam perte à direita e segue em linha reta tencerem a Joaquim Firmino de Lima;
com o AZ de 65° 02' e na distância daí, deflete à direita e segue em lide 620,OOm (seiscentos e vinte metros)
nha reta com o AZ de 650 02' e na disa-té o ponto "402-A", onde teve mícío tância aproximada de 280,OOm (duzena presente descrição, confrontando do tos e oitenta metros), confrontando
ponto "98-F" ao ponto "402-A·' com
com área remanescente de Má:';Q
área remanescente de Joaquim FirmiGonçalves até o ponto "237" onde
no de Lima. A descrição retro, encer- teve Início a presente descrição. en
ra uma área aproximada de , ..... cerrando uma área aproximada de1.248.746,llm2 (um milhão, duzentos 10l.000.00m2 (cento e um mil met-es
e quarenta e oito mil setecentos e qua- quadrados), A Area "I", que consta
renta e sere metros quadrados e onze
pertencer a Herdeiros de Andrellno
decímetros quadrados). A Area "H". Pires de Albuquerque tem as segurnque consta pertencer a Mario Gonça-l- tes divisas e confrontações: Iniciam
ves, tem as seguintes divisas e con- no ponto "237" denominado em planta
frontações: Iniciam no ponto "237" anexa, situado na linha divisória desta
M

536

ATOS

DO

PODER

área com terras que constam pertencerem a Mário Gonçalves. Do ponto

"237", segue em linha reta com o
AZ (azimute) de 65° 02' e na dístânele aproximada de 3l0,aOm (trezentos

e dez metros), confrontando com área
remanescente dos Herdeiros de Andrelino Pires de

Albuquerque até o

ponto "P", situado junto a am córrego de divisa com terras que constam
pertencerem aos Herdeiros de Joaquim
Pires Godmho; daí, à direita segue
pelo córrego água acima na distância
aproximada de 140,OOm cento e qU.1-

Tenta metros) até o ponto "251"; dai,
à esquerda segue em linha reta com

o AZ de 172° 36' e na distância de

186,75m (cento e oitenta e seis metros
e setenta e cinco centímetros) até o
ponto "248"; daí, deflete à esquerda
e segue em linha reta com o AZ de
1740 29' e na distância de 161,68m

(cento e sessenta e um metros e sessenta- e oito centímetros) até o ponto
"790", situado na linha dívisórta (10
espigão, confrontando do ponto "P'"
ao ponto "790" com 05 Herdeiros de
Joaquim Pires Godinho: daí. derrete
à direita e segue em linha reta com
o AZ de 305° 48' e na distância de
80,70m (oitenta metros e setenta centímetros) até o ponto "246"; daí, deflete à direita e segue em linha, reta
com o AZ de 319° 17' e na distância
de 271,89m (duzentos e setenta e um
metros e oitenta e nove centimetrc.sj
até o pomo "239"; daí, deflete ;1 direita e segue em linha reta com o
AZ de 332°,13' e na distância de
96;82m (noventa e seis metros ,e oitenta e dois centímetros) até o ponto
"237", controntando do ponto "i90"
ao ponto "237" com Mário Gonçalves,
onde teve início a presente descrtçâo,
encerrando ama área aproximada de
71.500,OOrn2 (setenta e um mil e qUI-nhentos metros quadrados). A area
"J", que consta pertencer a Hcrce'ros
de Joaquim Pires Godinho, tem as
seguintes divisas e confrontações; Iniciam no ponto "w" denominado em
pla-nta anexa, situado junto a -rm córrego de divisa desta área com c-x-tas
que constam pertencerem aos Hecuerros de José Pires de Albuquerque Do
ponto "W", segue pelo córrego s.sua
acima, na distância aproximada de
90,OOm {noventa metros) até o conto
"398"; dai segue à esquerda em Iínhe
reta com o AZ (azimute) de 127° 24' e
na distância de 88,96m- roítcnta .e oito
metros e noventa e seis centímetros)

EXECUTIVO

até o ponto "396"; daí, deflete a esquerda e segue em linha reta com o AZ
de 120° 09' e na distância de 79,37m
(setenta e nove metros e trinta e sete
centímetros) até o ponto "392", confrontando do ponto "w" ao ponto
"392" com os Herdeiros de José 'C"ires
de Albuquerque; daí, deflete à escuer..
da e segue em linha reta com o AZ
de 104° 34' e na distância de .... _•
37,28m (trinta e sete metros e vinte
e oito centímetros), confrontando COm
terras que constam pertencerem à
João Ricardo Meduna até o ponto
"394", situado na linha dtvisórto do
espigão; dai, à direita e segue por essa linha divisória de espigão na distância aproximada de 36Q,OOm (trezentos e sessenta metros), confrontando com terras que constam pertencerem à Pedreira Angular Ltda _, até
o ponte "33", situado na linha divisória das terras da Pedreira Angular Ltda. e as que constam pertencerem a Joaquim Finnino de Lima;
daí, segue ainda pela linha dívísórfa do espigão, na distância aproxímada de 340,O{}m (trezentos e quarenta
metros) , confrontando com
Joaquim Firmino de Lima até o ponto "790", situado na linha divisória
com as terras que constam pertencerem aos herdeiros de Amdrelíno
Pires de Albuquerque; dai, deflete à
direita e segue em linha reta com o
AZ de 3549 29' e na distância de
161,68m (cento e sessenta e um metros e sessenta e oito centímetros)
até o ponto "248"; daí, deflete à esquerda e segue em linha reta com o
AZ de 352° 36' e na dístâncía de ....
186,75m (cento e oitenta e seis metros
e setenta e cinco centímetros) até o
ponto "251", situado junto a um CÓrrego de divisa; dai, à direita e segue pelo córrego água abaixo, na
distância aproximada de 140,OOm (cento e quarenta metros) até o ponto
"P", confrontando do ponto "790" eo
ponto "P" com os Herdeiros de Andrelino Pires de Albuquerque;
dai,
deflete à direita e segue em linha
9
reta oom o AZ de 65 02' e na distância aproximada de 320,00m (trezentos e vinte metros), confrontando
com área remanescente dos Herdeiros de Joaquim Pires Godínho até o
ponto "W" onde teve inicio à, presente descrição, encerrando uma área
aproximada de 170.750,OOm2 (cento e
setenta mil, setecentos e cinqüenta
metros quadrados) _ A AREA "K",
que consta percencerem a Herdei-
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ros de José Pires de Albuquerque,
tem as seguintes dívísea e confrontações: - Iniciam no ponto "386"
denominado em plante. anexa, situado na linha divisória desta área com
terras que constam pertencerem a
João Ricardo Meduna..
Do ponto
"386", segue em linha reta com o AZ
(azimute) de 1699 09' e na distância
de 79,OSm (setenta e nove metros e
cinco centímetros) até o ponto "388";
daí, deflete à esquerda e segue em
linha reta com o AZ de 1580 21! e na
distância de 91,46m (noventa e um
metros e quarenta e seis centímetros)
até o ponto "390"; daí, deflete à díreita e segue em linha reta com o
AZ de 1729 02' e na distância de
:51.42m (cinqüenta e um metros
e
quarenta e dois centímetros) até o
ponto "392", situado na linha divisória com terras que constam pertencerem aos Herdeiros de Joaquim
Pires Godmho, confrontando do pcnto "386" ao ponto "392" com Joâo
Ricardo Meduna; dai, deflete à direita e segue em linha reta com o
AZ de 3009 09' e na distância de
79,37m (setenta e nove metros e trinta e sete centímetros) até o ponto
"396"; daí, deflete à direita e segue
em linha reta com o AZ de 3079 24'
e na distância de 88,96m (oitenta e
oito metros e noventa e seis centímetros) até o ponto "398", situado
junto a um córrego de divisa; dai, à
direita e segue pelo córrego água
abaixo, e na distância aproximada
de 90,00 m (noventa metros) até o
ponto ;'W", confrontando do ponto
"392" ao ponto "w" com os Herdeiros de Joaquim Pires Godínho;
daí, deflete à direita e segue em linha
reta com o AZ de 659 02' e na dístância aproximada de 155,OOm (cento
e cinqüenta e cinco metros) conIrontando com áreas remanescentes
dos Herdeiros de José Pires de Albuquerque até o ponto "386" onde teve
início a presente descrição, encerrando uma área aproximada de .. "".'
21,750,OOm2 (vinte e um mil, setecentos e cinqüenta metros quadrados).
A AREA "L" que consta pertencer
a João Ricardo Meduna, tem as seguintes divisas e confrontações:
Iniciam no ponto "16" denominado
em planta anexa, situado na linha divisória do espigão desta área. com
terras que constam pertencerem à
Pedreira Angular Ltda. Do ponto
1"16", segue pela linha divisória do
espigão; confrontando com a Pedreira Angular Ltda. e na distância aprc-
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xtmada de 340,OOm (trezentos e quarenta metros) até o ponto "394", situado na linha divisória com terras
que constam pertencerem aos Herdeiros de Joaquim Pires Godínho:
dai, derlete à direita e segue em 11nha reta COm o AZ <azimute) de 2849
35' e na distância de 37,28m (trinta
e sete metros e vinte e oito centimetros), confrontando com os Herdeiros de Joaquim Pires Godinho até
o ponto "392". situado na linha divisória com terras que constam pertencerem aos Herdeiros de JOSé Pires de Albuquerque: dar, derlete à
direita e segue em linha reta com o
AZ de 352q 02' e na distância de
51,42 m <cinqüenta e um metros e
quarenta e dois centímetros) até o
ponto "390"; dai, deflete à esquerda
e segue em linha reta com o AZ de
3389 21', e na distância de 91,46m
(noventa e um metros e quarenta e
seis centímetros) até o ponto "388";
daí, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 3490 09' e na
distância de 79,05m <setenta e nove
metros e cinco
cent'metros) até o
ponto "386', confrontando do ponto
"392" ao ponto "386" com os Herdeiros de José Pires de Albuquerque;
da-í, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 659 02' e na
distância aproximada de 214,Olm (duzentos e quatorze metros e um centímetros) até o ponto "35'0"; dai, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 969 20' e na 'distância de 14,60m (quatorze metros e sessenta centímetros) até o ponto "16".
confrontando do ponto "386" ao ponto
"16" com área remanescente de João
Ricardo Meduna. onde teve inicio a
presente descrícâo. encerrando uma
área aproximada de 32, 250,OOm2 (trinta e dois mil, duzentos e cinqüenta
metros quadrados). Art, 4.0 A gleba 2 é composta de duas áreas de
forma irregular com as características a seguir descritas. A AREA
"M", que consta pertencer a
Antônio Godinho de Moraes, tem
as seguintes
divisas e
confrontações: - iniciam no ponto ....
"217" denominado em planta anexa,
situado na margem esquerda da estrada de acesso, Do ponto "217", segue em linha reta com o AZ (azimute) de 229,054' e na· distância aproximada de 40,OOm (quarenta metro,")
confrontando com área remanescente
de 'Antônio Godinhc Moraes até o
ponto "R". situado junto a uma cerca divisória de arame com terras que
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constam pertencerem à Antônio Galhardo: daí, deflete à direita e segue
em linha reta pela cerca divisória de

arame. na distância aproximada de
70,OOm (setenta metros) até o ponto
"8"; dai. deflete à esquerda e segue
em linha reta ainda pela cerca divisória de arame na distância aproximada de 390,OOm (trezentos e- noventa
metros) até o ponto "T", confrontan-

do do ponto "R" ao ponto "T", com
Antônio Galhardo; dai, derrete à direita e segue em linha reta com o AZ
de 336.°53' e na distância aproxima-

da de 340,OOm (trezentos e quarenta
metros), confrontando com área remanescente de Antônio Godtnho de
Moraes até o ponto "197"; dai, derlete à direita e segue em linha reta com
o AZ de 67.°04' e na distância de ...

383,25m (trezentos e oitenta e três
metros e vinte e cinco centímetros)
até o ponto "227"; dai, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ
de 159.°44' e na distância de 183,53m
(cento e oitenta e três metros e cinqüenta e três centímetros), até o ponto "224"; dai, deflete à esquerda e
segue em linha reta com o AZ de ...
24.°21' e na distância de 88,52m (oitenta e oito metros e cinqüenta e dois
centímetros) até o ponto "223'" dai
deflete à direita e segue em linha re~
ta com o AZ de 71° 06' e na distância
de 14,38m (quatorze metros otnnta e
oíto cenumetrosj até o ponto "222";
dai, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 159.°54' e na
distância de 159,95m (cento e cinqüenta e nove metros e noventa e cíncinco centímetros) até o ponto "218";
dai, deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 160.°14' e na
distancia de 56,66m (cinqüenta e seis
metros e sessenta e seis centímetros)
até o ponto "217", confrontando do
ponto "197" ao ponto "217" com 'área
remanescente de Antônio Godínho de
Moraes, início da presente descrição,
encerrando uma área aproximada de
132.207,00m2 (cento e trinta e dois
mil, duzentos e sete metros quadrados). A Area "N", que consta. perten
cer a Antônio Galhardo tem as seguintes divisas e confrontações: ---::
Iniciam no ponto "R" denominado
em planta anexa, situado junto à uma
cerca divisória de arame desta área

com terras que constam pertencerem

à Antônio Godinho de Moraes. Dó

ponto "R", segue em Iínha reta com
o AZ (azimute) de 229.°54' e na distância aproximada de 160.66m (cento
e sessenta metros e sessenta e seis
centímetros) até o ponto "212"; daí,
deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 249.°47' e na distância de 64,92m (sessenta e quatro metros e noventa e dois centímetros) até
o ponto "8-24"; daí, deflete à esquerda e segue em linha reta com o AZ .de
249.°40' e na distância de 191,03m
(cento e noventa e um metros e três
centímetros) até o ponto "188"; daí,
deflete à direita e segue em linha reta com o AZ de 336.°53' e na distância aproximada de 48,44m (quarenta
e oito metros e quarenta e quatro
centímetros) até o ponto "T". situado junto a uma cerca divisória de
arame com terras que constam pertencerem a Antônio Godínho de Moraes, confrontando do ponto "R" ao
ponto "T", com área remanescente de
Antônio Galhardo; daí, à direita, e
segue em linha reta pela cerca dlvísória de arame na distância aproximada de 390,QOm (trezentos e noventa
metros) até o ponto "S"; dai, à direita, e segue ainda pela cerca divisória de arame na distância aproximada de 70,00m (setenta metros) até o
ponto "R", confrontando do ponto
"T" ao ponto "R" com Antônio Godínho de Moraes, inicio da presente
descrfção.. encerrando uma área aproximada de 30. 701,03m2 (trinta mil, setecentos e um metros quadrados e três
decímetros quadrados).
Art. 5." Os terrenos a que se refere o presente decreto destinam-se à
instalação de serviços do Ministério
da Aeronáutica.
Art. 6.° Fica o Ministério da Aero-:
náutica autorizado a promover a desapropriação de que trata o presente
decreto, na forma da legislação vigente. correndo as despesas à conta
dos recursos orçamentários próprios
do mesmo Ministério.
Art. 7.° Nos termos do artigo 15, do
Decreto-lei n,» 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2,786, de 21 de maio de 1956, a desas
propriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata imissão
de posse.
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Art. 8.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re
vogadae as disposições em contrário.
Brasília, 11 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G; MÉDICI

J. Araripe Macédo

DECRETO

N," 72.782 DE
SETEMBRO DE 1973

12

DE

Aprova o Plano de Reestruturação da
Universidade Federal do Paraná,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, tendo em vista
que dispõem os artigos
6.°, do Decreto-lei n.« 53, de 18 de novembro de 1966, 13, do Decreto-lei número 252, de 28 de fevereiro de 1967,
e tendo em vista o Parecer número
816-73 e o que consta do Processo número 3.699-73 do CFE, do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 ~ aprovado o Plano de Reestruturação da Universidade Federal
do Paraná
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na dat~ da sua publicação, revogadas ae disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o Plano a que se refere o presente decreto foi publicado no Diário Oficial de 13-9:-73.
DECRETO N.° 72.783 SETEMBRO DE

DE

12

DE

1973

Redistribui para o Ministério da Marinha cargo, com o respectivo
ocupante, do antigo Departamento
dos Correios e Telégrafos, e dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 88, item lII, da Constituiçâo, e
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tendo em vista o disposto no artigo 99,
§ 2.°, do Decreto-lei n.« 200, de 25 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.° Fica redístrfbuídc para o
Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente - do Ministério da Marinha
um cargo de Escrevente-Datilografo,
código AF-2Ü4.7, com o respectivo
ocupante Josely Ribeiro Lessa, pertencente ao Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e 'I'elegrafos, do Ministério das Comunicações.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3.° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao do Ministério da
Marinha, no prazo de 30 (trinta) mas,
a contar da data de publicação deste
Decreto, os assentamentos funcionais
do servidor mencionado no artigo 1.0.
Art. 4.° O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a receber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Marinha consigne os
recursos necessários ao atendimento
das despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Hervé Berlandez Pearcza

DECRETO N." 72. 784 ~
SETEMBRO DE 1973

DE

12 DE

Torna sem efeito a.proveitamento de
dispon1veis do Ministério da Fazenda no Quadro única de Pessoal da
Universidade Federal de Santa Maria.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n." 30.692, de 1973, do Departa-
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mento Administ.rativo do Pessoal Ci-

vil (DASP), decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento em cargos de Porteiro, código GL-302.11.B, do Quadro único de
Pessoal da, Universidade Federal de
Santa Maria, de José Pereira Bastos
Lima e Oswaldo Meirelles, servidores
em disponibilidade em iguais cargos
ao Quadro de Pessoal do Ministério

da Fazenda, constantes do Decreto
n." 72.167, de 2 de maio de 1973, publicado no Diário Oncícü de 4 se-

guinte.
Art.

2.° Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
Repúblíca ,
EMÍLIO G.

DE

Torna sem efeito aorooeuamento d~
disponíveis na Uninersuuuie Feaertü
do Rio de Janeiro, e da outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe 'confere o ar~
tigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 6.038, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1(( Fica sem efeito o aproveitamento. no Quadro Único de Pessoal
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, de Marize Almeida Moraes,
no cargo de Escriturário, código ...
AF-202. 8. A, e de José Pauüno .Iaques,
no cargo de Trabalhador, código ~02.1,
eervídores em disponibilidade em
iguais cargos do Quadro de pessoal
do Departamento Nacional de Obras
de Saneamento do Ministério do Interior, constant'es do Decreto número
70.940, de 7 de agosto de 1972, publicado no Diário Oficial de 8 seguinte.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho
José Costa Cavalcanti

DECRETO 72.786 -

DE

13

DE

SETEMBRO DE 1973
Declara de interesse social, para fms
de aeeooropriaçãa. imóveis rurais
situados nos municípios de Rio Paranaíba, Campos Altos e São Gotardo, no Estado de Mznas Gerais,
compreendidos na area prior~taria
de emerçéncia, para tms de Reforma Agrária de que trata o Decreto n'l 72.381,
de 19 ae junho de

1973.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 161, § 2(( da Constituição Federal,
e nos termos do artigo 18, letra "d",
da Lei nv 4.504, de 30 de novembro
de 1964, e do Decreto-lei nv 554, de
25 de abril de 1969, decreta:
Art. 1(( E' declarada de interesse
social, para fins de desapropriação,
nos termos dos artigos 18. letra "d",

MÉDICI

José Flavio Pecara
Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 72.785 - DE 13
SETEMBRO DE 1973

EXECUTIVO

e 20, inciso VI, da Lei nc 4.504, de
30 de novembro de 1964, uma área ue
terras medindo aproximadamente
56.754 (cínquenta e seis mil, setecentos e cínquenta e quatro) hectares,
de diversos proprietários, situada nos
municípios de Rio Paranaíba, Campos
Altos e São Gotardo, no Estado de
Minas Gerais, limitando-se, ao Norte,
com as nascentes do Rio Paranaíba
e a localidade de Abaeté dos Mendes,
ao Sul, com o Ribeirão das Guaritas,
a Leste.. com o Rio Abaeté, a Iocahdade de Guarda dos Ferreiros e com
as nascentes dos Ribeirões dos Ferreiros e Funchal, e a Oeste, com as
nascentes dos Ribeirões do Paraíso,
São João e Olhos d' Agua.
Parágrafo único. A área a que se
refere este artigo é definida pelo seguinte perímetro: Partindo-se da localidade de Guarda dos Ferreiros, segue antiga estrada para Ibiá até o seu
entrocamento 'com a BR~354. Segue
por essa BR até a nascente do Ri
beirão Guaritas. Segue por esse Ribeirão abaixo até a sua confluência
com o Córrego Macaúbas. Segue pelo Córrego Macaúbas acima passando
por sua nascente, atravessa o divisor de águas, vai até a nascente do
Córrego Quilombo do Ambrósio. S..:;:gue por esse Córrego abaixo até a
Fazenda Santo Antônio. Desse ponto
segue por uma estrada vícinal até o
entroncamento com a estrada MG-IM.
Daí segue à esq uerda indo até a nascente do Córrego da lsalina. Segue
por esse Córrego abaixo até a sua
H
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confluência COm o córrego da Serra.
Segue pelo Córrego da Serra acima
até a sede da Fazenda Olaria. Dai
em uma só reta segue até a sede da
Fazenda Olhos d' Agua, nas cabeceiras de um afluente da margem esquer do Córrego Olhos d'Agua. Segue por esse afluente abaixo' até a
confluência com o córrego dos Patos.
Segue pelo Córrego dos patos acima
até encontrar um seu afluente na
margem direita. Dai segue em uma
só reta até a
Fazenda Retirinho.
Dessa Fazenda segue em reta até a
confluência do· Córrego da
Angola
com o Ribeirão dos Ferreiros. Segue pelo Córrego Angola acima a.té
sua nascente. Desse ponto volvendo
à esquerda segue pela ruptura de declive, passando pelas nascentes da
margem direita dos afluentes do Ribeirão dos Ferreiros, vai até a nascente do Córrego Bananal. Daí volve-se a direita cortando no alto a
estrada Ca pelinha de São João a
Guarda dos Ferreiros, prosseguindo
em uma só reta até a nascente do
Córrego Honora to. cortando no percurso o Córrego Papagato • Segue pe10 Córrego Honorato abaixo até a sua
confluência com o Rio Sào Joao, Dai
segue pela ruptura de declive, entre
cerrado e pasto, passando pela ponta
de um espigão segue até atingir uma
estrada secundária Desse ponto volve-se à direita, passando pelas nascentes dos afluentes da ma ..gem Jlrette do Córrego Lambari segue
as
nascentes dos afluentes da mcrgern
esquerda do Ribeirão Olhos d'Agua ,
Segue até a Fazenda José 13en"l1I'1.
Dai segue pela estrada da Pazen.ta
entre pasto e cerrado, corta o Corregc Olhos d' Agua e vai atingir a HOdovía MG-S. Dai volve-se a direita,
Rodovia, passa
segue pela mesma
pelo entroncamento da Pazenda Caete, vai ate o entroncamento da estrada que vai para a Fazenda Ponte
Alta. Dai segue por estrada até a
Fazenda Ponte Alta. Desse ponto em
linha reta vai até a Fazenda Taboca.
Daí, volvendo-se à direita, segue em
linha reta passando pelo Córrego c«tiara (Catluá) até atingir a BR-354,
na altura do seu entroncamento com
a estrada para Abaeté dos Mendes.
Daí volve à direita e segue até a -0calidade de Abaeté dos Menaes, pela
estrada Dessa localidade desce pe 10
Córrego Delfim, até a sua confluência com o Rio Abaeté. Sobe pelo Rio
Abaeté até a Usina Hídroelétr íca do
Abaeté. Desse ponto, margeandc a
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barragem pela direita, segue até encontrar o Córrego Abaete dos venáncios. Segue por esse Córrego acima
até a sua nascente, na Fazenda Adélia Franco. Desse ponto, volve-se à
esquerda e segue ate attngrr (l estrada São Gotardo-Capela do Abaetê.
Segue por esta estrada em direçao a
São Gotardo, até o entroncamento
da estrada que uga Guarda dos Ferreiros a Capelinha do Abaete . Prossegue por estrada em direção a Guarda dos Ferreiros, indo ate o entroncamento com a estrada vicmar que vai
à Fazenda Jorge Paulo. Desse ponto,
volve-se à esquerda e segue em uma
Só reta, passando pelo Córrego Confusão, segue até atingir a antiga estrada Guarda dos Ferreiros - São Cotarao, no ano do Capao do cacaocc.
Dal segue pela estrada em dtreçao a
Guarda dos Ferreiros, até encontrar
o ponto de partida, nessa localidade.
Art. 2Q O perímetro descrito no artigo anterior abrange as proprteoades pertencentes as pessoas segutntes ou seus sucessores, e outras porventura nele circunscrttas:
Fayal S. A.; Lhana S. A.: CIAOM
Cta , Inríustrral e Agrtcota Oeste
de Minas S. A..; JuvenaJ Resende da
Silva; Pedro Lopes da Silva; Gahnel
Batista de ohveua: Jose ciormngos
Pereira; Coleta
Ribeira ne LIma;
Leontíno Mendes de Carvalho; José
Pedro da Silva; Cíne Art . S. A.; l:3ebastaao Andrade Franco; Espolio de
Elvira Ribeiro de Castro; João Oamllo Pereira; Jairo Eugênio aoangues; Alcides Saturnínc Mendes; Josue Pires Andrade: Jonas Clemente
Filho; Cooperativa Agncora de Cotra;
Jose Teixeira da Costa; José Borges;
Ronaldo de Tal; José Saturnino Filho; José Honorato de Souza;
na
Maria de Jesus; Pedro Gabrrel Rodrigues; Antônio Batista Ferreira;
Demóstenes da Cunha Rocha; Augusto Miguel da Rocha; Manoelino Fonseca da Costa; João Capitão da fOOcha; João Evangelista de Camargos;
Francisco Augusto da Rocha; Anno
Alves Ferreira: Atdertco Ladeira; Antônio José Rabelo: Sandoval Ladeira
de Resende; Pedro Nogueira Palmira
e outros; Isaltdno Moreira dos Santos;
Francisco Lourenço de Carvalho Nero; Abel José da Silva; Joâo José Romano; João Ferreira da Silva Barro;
Bernardino Ladeira; Antônio Silva
Barto; Manabu Simono; Walter Taf

542

ATOS DO PODER

kuyki Simone; Yoshio Simono; Cle-

mente Ferreira
Neto; Melquíades
Nunes Vieira; Antônio Luciano Pereira Filho; Pedro Teodoro da Silva;
Jorge Assonone; José Pereira da 8:1-

va; Honórío Paulo de Andrade.
Art. 39 Ficam excluídos dos efeltos do presente Decreto os imóveis
rurais, situados no perímetro citano
no artigo 19 e seu parágrafo, CUJ&'s
áreas totais sejam inferiores a cem
(100) hectares.
Art. 4.0 O Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
INCRA, fíca, autorizado a promover

a desapropriação dos imóveis rurais
de que trata o presente Decreto, na
forma prevista no Decreto-lei número
554, de 25 de abril de 1969.

Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 13 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Mau:ra Cavalcanti

DECRETO N.O 72.787 - DE 13
SETEMBRO DE 1973

DE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para Q Tribunal Regional
do Trabalho da 1" Região, e dá outras providências.

EXECUTIVO

Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, transformando-o, simultaneamente. em Oficial de Administração, código AF201.14.B, mantido o regime jurídico
pessoal do servidor.
Art. 2° O disposto neste ato não
homologa srtuaçao que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas admínietrativas em vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao do Trrbunal Regional do Trabalho da 1" Região, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de publicação deste Decreto, 00
assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1°.
Art. 4° O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento da Justiça do Trabalho consigne
os recursos necessários ao pagamento
das despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Hervé Berlandez Pedroza

DECRETO N° 72.788 -

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
7°, da Lei n? 5.633, de. 2 de dezembro de 1970, e 110 artigo 2°, do Ato
Complementar n'' 52, de 2 de maio de
]969, decreta:
Art. 1° Fica redístríbuídc para o
Tribunal Regional do Trabalho da P
Região, com lotação em uma das Juntas de Conciliação e Julgamento criadas pela Lei n'' 5.633, de 2 de dezembro de 1970, um cargo de Postalísta,
código CT-202.14.B, com o respectivo
ocupante, Antônio de Jesus Almeida,
integrante do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e

DE

13

DE

SETEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, área
de terreno necessária à implantação do Projeto de lrrige;l/!io Vale
do Fidalgu, nos Municipios de Paes
Landim e Simplício Mendes, Estado
do Piauí.

O Presidente da República, no usei
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, é

A"l'DS
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na conformidade do artigo 4°, da Lei
n- 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
decreta:
Art. 1° Fica declarada de utilidade
pública e interesse social, para fins
de desapropriação pelo Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
a área de terreno com 21.501 ha
(vinte e hum mil e quinhentos e hum
hectares), constituída de 3 (três) poIígonos, sendo o primeiro com área
de 2.525 ha . (dois mil, quinhentos
e vinte e cinco hectares), o segundo
com a área de 4.629 ha. (quatro mil,
seiscentos e vinte e nove hectares),
ambos situados no município de Paes
Landim, e o terceiro com área de .,.
14.347 ha. (quatorze mil, trezentos e
quarenta e sete hectares), situado no
município de SimplícioMendes, necessária à implantação do Projeto de
Irrigação Vale do Fidalgo, nos citados munícípíos do Estado do Piauí,
e descrita nas plantas constantes do
Processo ns 11. 458-MI-NIA-BSB-73,
devidamente rubricadas pelo Becretário-Geral do Ministério do Interior.
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRJETO N9 72.789 - DE 13
SETEMBRO DE 1973

DE

Cria o Consulado HonoráriA do Brasil
em São

eearo,

Costa do Marfim.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item TIl, da Constituição, e
nos termos do parágrafo 19, do artigo
28, do Decreto nc 71. 534, de 12 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica criado, sem ônus para
o Tesouro Nacional, o Consulado Honorário do Brasil em São Pedro, República da Costa do Marfim.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDIeI

Mário Gibson Barooza

DEORETO N9 72.790 - DE 13
SETEMBRO DE 1973

543
DE

Declara de utilidade pÚblica, para fins
de desapropriação em favor da Petróleo Brasileiro S. A. .
PETROBRAS. uma gleba de terra e
respectnxie benfeitorias, situada na
Município de Canoas, Estado do Rio
Grande do sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIT, da Constituição; em
conformidade com o que dispõe o Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes da
íLei nc 2.786, de 21 de maio de 1956, e
o artigo 24, da Lei nc 2.004, de 3 de
outubro de 1953; e atendendo à necessidade de a Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS ampliar as instalações industriais e os serviços complementares da Refinaria Alberto Pasqualiní, decreta:
Art. 19 Fica declarada de ultilidade
pública, para fins de desapropriação,
total ou parcial, em favor da Petróleo Brasileiro S. A. - PF.:rROBRAS,
uma gleba de terra, e respectivas benfeitorias, situada no Municpio de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul,
de propriedade de quem de direito,
com a área superficial de 1.530.S30ffi2
(um milhão quinhentos e trinta mil
oitocentos e trinta metros quadradas),
de forma irregular, limitando-se, pelos lados sul e oeste, com terrenos da
Refinaria Alberto Pasqualini, pelo
lado norte com o leito do arroio sapucara, e a leste, com terras particulares de quem de direito, sendo os limttes da referida gleba representados
pela margem esquerda do arroio Sapucaáa e pelas coordenadas 3.560,00
L, 380,00 S, 2.310,00 L, 360,00 S e
1.390,00 L, tudo conforme demarcação
constante da planta planímétrlca RE1.000 - 4 - 100-105, que com este
baixa.
Art. 29 A Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS fica autorizada a
promover e executar, com recursos
próprios, amigável ou judicialmente,
as desapropriações totais ou parciais
a que se refere o art. 19 •
Art. 3'? A expropriante, no exercício
das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá preceder inclusive, se alegar urgência, de
acordo com o artigo 15, do Decretolei ,nq 3.3-65, de 21' de junho: de 1941;.
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com as alterações da Lei nv 2 _.786, de
21 de maio de 1956.

Art. 4Q Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e S!i.o da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.... 72.791 -

DE

13

DE

SETEMBRO DE 1973

Concede à SIMIL - Silva Mineração
Ltda. o direito àe lavrar m"Lnerio
de ferro no Municiplo ,if:, Rlo Pitacicaba, -Estado de Minas Gerais.

o Presidente da ececublica, usando
da atribuição que me contere c ar tígo 81, 'item UI da Conetrtuição, nus
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 ~ç.v'.1lg.J de Míneraçáor, alterado. ~;::lu Decreto-Ieí n''
318, de 14 de março ríe 1~(j7, decreta:

Art. V' Pica outorgada à SIMIL Silva Mineração Ltaa. concessão para lavrar mméno de fel I. o em torre,
coe de sua propr íedade, no lugar denominado Cabeceu a oo Seara, Díatrtto e Município ae Rio Piracicaba, Esrede de Minas Gerais. numa área de

que enta e sete ac-tarea vinte e nove
ares 'e cínquenta .e oito centíares ..
(47,295Sha.), dellmttad.r por um poligono Irregular, que "em U':TI vértice
a cento e oítenta metros (180 mj, no
rumo verdadeiro de cínquenta e nove
graus noroeste (59"NW), ia confluência dos Córregos eeara p Batatinha e
os lados a partir desse ve,liir:-,:, os seguíntes comprimentos c turnos verdadeiroa: cento e oitenta e quatro
metros (184 mr, oeste ;. "{IV I ; duzentos
e quatro metros (204 rm, sul (SJ; oen,
to e noventa e oito metros (198 m.j
oeste (W); trezentos metros rammi,
sul tS); cento e vinte metros (~2.(lm),
oeste (W); oitenta metros (SOm), sul
(8); quatrocentos metros (400m), oeste lW); trezentos e quarenta metros
(340m), norte. (N); duzentos metros
(200 mj , leste (E); duzentos e quarenta e quatro metros (244m), norte INl;
cento e quarenta metros (140 mr, Ieste (E); trezentos e oitenta metros ..

(380 mj , norte (N); quatrocentos e
vinte e dois metros (422 mi. leste ,E);
cento e quarenta e seis metros (146
mj, sul (8); vinte e quatro metros
(24 mj , leste (E); oitenta e quatro
metros (84 li), sul (SI; noventa e
seis metros t96 mj , leste (E); cento e
dez metros t l lüm) , sul (S', vinte metros (20 m, leste (E); -.J.u;v':!"',a me.,
tros (40 m j , sul (S). Esta concessão
é outorgada mediante as condlçôes
constantes dos artigos 4,4 47 li' 'Suas
alínea-s 5, e 1. do Código de Mineração, além de outras constantes
do
mesmo Código,
não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações '10 Regulamento aprovado pelo De-reto número
51.726, de 19 de Iever-u-o de 1963, e
da Resolução n." 3, de :·Hl de abrü de
1965, da Comissão Nacicnal -te Ener",
gia Nuclear.
Art. 2.Q O concessíonárlo fica obrigado a recolher aos corr e, oúbbcos
os tributos devidos à Uruão e-n cum,
ortmento do disposto no IJ~< ret,r, feio
n." 1.038, de 21 de outu h.-c de ]9ô9,
Art. 3." Se o concessto-tá-tc não
cumprir qualquer das oMl<{ações que
se lhe incumbem, a ..;..mcessào para
lavrar será declarada ca Iuca ou nula,
na forma dos artigos 85 ~ 66. do Có,
digo de Mineração.
Art. 4." As proprtedaues
vizinhas
estão sujeitas às servt-tões de solo e
subsolo para fins de la v-a. na forma
do artigo 59, do Códtzo de Minera;

ção.
Art. 5.'" A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da produção tyfineral,
do
Ministério das Minas e Energ!a .
Art. 6.'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao. tevogadas as disposições em con-rârto.
(DNPM -

6.670-67).

Brasília, 13 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85.(1 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júntor

A"IOS

DECRETO

N.O 72.792 DE
SETEMBRO DE 1973

13

DE

Concede à Companhia de Cimento Sul
Pauusta o direito de lavrar calcário
no Mumctpio de tionmaa, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtbulção que lhe confere o artigo

81, item Il I. da Constituição, nos termos do Decreto-lei nv 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código df' Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta;
Art. 1.° Fica outorgada à Companhia de Cimento Sul Paulista concessão pera lavrar calcário em terrenos
de sua propriedade. no lugar denominado Pilões, Distrito e Município de
Iporanga, Estado de São Paulo, numa
área de novecentos e noventa e nove
hectares e sessenta ares (999,60 ha.»,
delimitada por um retângulo, que rem
um vértice a quatrocentos e qua-renta
metros C440m), no rumo verdadeiro
de dois graus trinta minutos sudeste
(02° 30' SE), da confluência dos Córregos Antôníc Lopes e Jacinto e os Iados divergentes desse vértice, os seguintes comprrmentos e rumos verdadeiros: dois mil trezentos e oitenta
metros (2.380m), norte (N); quatro
mii e duzentos metros (4.200m) este
(E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44. 47 e sua-s alíneas, e 51 do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução número 3. de ~O de
abril de 1965. da Comissão Nacional
de Enetgíu NUclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-ieí
número 1.038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3.
Se o conceasícnário não
cumprir. qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão pata.
lavrar será declarada ca-duca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
D
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Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do ertdgo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.~ A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional ela Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6<;' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publíoaçâo, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

604.593-68).

Brasília, 13 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859' da
República.
EMTLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.793 - DE 13
SETEMBRO DE 1973

DE

Autorizo o funcionamento" da' Faculdade de Ciências Contábeis e 'AdmZnistrativas do Meier':'GB,com sede
na cidade do Rio ae raneíro, lsstado tia Guanabara, mantida oeui
Sociedade Educacional São Pa'JJ.lo
Apóstolo, de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constttuíçâo, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no 842, de
9 de setembro de 1969, e tenda em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 1.032-73, conforme
consta dos Processos número.s
.
7629-72-CFE e 240.392-71, do Ministorto da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica a utorizado o funcionamento da Faculdade deCiênclas Contábeis e Administrativas do Mej';~T' OB.
com os cursos de Ciências Contábeis
e Administração, com sede na ciuade
do Rio de Janeiro, Estado da Guar-ebara, ma ntida pela Sociedade Educacional São Paulo Apóstolo, de São
Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto .
Brasília, 13 de setembro de 1973;
152° da Independência e, 85" da
República.
EMÍlio G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO' N.o 72.794 -

DE

13
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DE

SETEMBRO DE 1973

Declara a cad.ucidade

dos Decretos

que menciona.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item liI, da Constttuíção, nos ter.,

mos do Decreto.Ieí. n.v

2"l'i

de 28 de

fevereiro de 1967 (Código de Minera-

ção), alterado pelo Decreco-leí número 318, de 14 de março de 1967, de",

ereta:
Art. lQ São declarados caducos os
seguintes Decretos:
N.o 9.458, de 22 de maio de 1942,
que concedeu à, Socíenaoe Inhandjâ,
ra de Mineração Ltda o direito de
lavrar minério' de tungstênio e associados, em terrenos de propriedade
de _Olavo, Quei~z Guimarães, no lugar
denomínadq Fazenda .rnnandjáre, no

Município de .Iundíai, Estado de São
Paulo.-{DNPM -

865~-l.1);

N,?" 27.813; .de _ 24 de reverelrc de
1950, que concedeua cídada brasi1el~

ra Zaira, Rosado Boteínn o direito de
lavrar jazida de dolormta, em terrenos de sua propriedade, no lugar de.
nommado Fazenda da Glória, Distrito
e Mumcípío de Bananal, Estado de
São Paulo. (DNPM-IO.61043);
N.0 25.a25, de 10 de novembro
ce
1948, que concedeu ao ctdadão brasileiro Francisco de Paula Castro o dIreíto de lavrar ferro e associados, em
terrenos situados no lugar denominado Serra da Piedade, Distrito da Pe ,
nha, . Município de oaeté, Estado de
Minas Gerais. (DNPM - 6.629-45),
N.9 42.906, de 27 de dezembro de
1957, que. concedeu ao cidadão brasllelro Fernando De Lorenzi o direito da
lavrar ílmeníta e associadas, no Iugac
denominado Cocanha, Distrito e Mu,
nicípío de Oaraguatatuba, Estado de
São Paulo (DNPM - 8.024-45>;
N.? 28.107, de 11 de maio de 1951J,
que concedeu ao' cidadão nrasúetro
José Barbosa Vaz de Medeiros Gomes
O direito de" lavrar água ')OtJ3"eJ de
mesa em terrenos de sua propriedade,
no lugar denominado Fazenda dão
LUlZ, Distrito e Munícrpic de .Iutz rte
Fora, Estado de Minas Oe-ala. ( ..
4.121.47);
N.9 58.902, de 21 de julho de ]S~6.
que concedeu ao cída.tào brasileiro

DNPM -

José A.vl"~on de Oliveira :. direito de
lavrar quartzo turmalina -- xisto, em
terrenosvn- propriedade de Lecpoldí,
r!J Cardoso de Moraes, no lugar deno,
'minado Srtíc Leopoldmo C:triJ'''jJ, Di5~
trito de 'I'aiaçupeba, Município de
Mogi das r.ruzes, Estado de São Pau,
10. (DNPM -

7.116_53);

N9 49.507, de 12 de dezembro de
1960, que concedeu à M.LL. Minera-

ção Ita Ltda. o díreitc de lev-ar
quartzito em terrenos .ie sua prorn'Ie.,
dade, no lugar denominado Engenho
da Serra, Distrito de RiadJ') Grande,
Município de Sâo Bernardo do Cam.
po, Estado de São Paute. (DNPM 4.046-561 ;

Art. 2." Este Decreto ent-ara ern
vigor na data de sua puelícacão, revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
da Independência e 85.° da
República.
152.°

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.795 - DE 13 DE
SETEMBRO DE

1973

Declara a caducidade dos Decretos
que menciona.
C, Presidente da República, usando
da. atrrbuíção que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n'' 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Códtgc de Míneração) , alterado pelo Decreto-lei
número 3]8, de 14 de março de 1f:167,
decreta:
Art. 1° São declarados caducos os
seguintes Decretos:
N.Q 49.797, de 31 doe dezembro de
1960, que concedeu ao cidadão brasíleíro .Ieronymo Thomé da Silva .Iúmor o direito de lavrar rutilo, em
.terrenos de propriedade de J. R.
Azeredo e outros, no lugar denominado Fazenda Areias e Xavierzinho,
Distrito e Município de Corumbá de
Goiás, Estado de Goiás. (DNPM ~

6517-49);

N° 48.593, de 22 de julho de 1960,
que concedeu ao cidadão brasileiro
Jeronymo Thomé da Silva Júnior o
direito de lavrar rutilo e ouro no lei.to e margens do Rio das Almas, Dls-
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trito e Município de Pirenõpolis, Estado de Goiás. <DNPM - 6518-49);
N° 55.436, de 31 de dezembro de
1964, que concedeu a Magnesium do
Brasil Limitada o direito de lavrar
magneslta em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Sitio
Plorianópolís, Distrito de José de
Alencar, Município de Iguatu, Estado
do Ceará. (DNPM - 6194-58);
N° 53.823, de 24 de março de 1964,
que concedeu ao ctdadâo brastteiro
João Gírardeli o direito de lavrar
água mineral em terrenos de sua propriedade, no lugar denominado Estância Girardeli, Distrito e Muntoípio de Monte Alegre do Sul, Estado
de São Paulo. (DNPM - 6912-59)
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior
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de 1924, e o R-88 - Regulamento de
Pontes de Ctrcunstáncia. aprovado
pelo Decreto n.c 691, de 13 de março
de 1936.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de setembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO NÇ 12. 7!J7 - DE 13 DE
SETEMERQ DE 1973
Promulga o Convirmo Básico de Cooperação Técnica. bra~il-Espanha.

o

Presidente da &pública

Havendo o Congresso .ractonat
aprovado, pelo Decreto Legislativo ne
65, de 8 de setembro óe 1971, o Oonvê.,
nio Básico de Cooperação Técnica, con,
cluído entre o Brasil e a Espanha. em
Brasília, a 19 de abril de 1971;

DECRETO N° 72.796 - DE 13 DE
SETEMBRO DE 1973

e havendo o rélüMd< Convênio, em
conformidade com J seu Artigo X, entrado em vigor a 30 de junho de 1973;

Revoga Regulamento Provisório de
Tiro das Armas Portáteis e Regulamento de Pontes de Circunstância.

decreta que o Convênio, apenso por
copia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.

o Presidente da República. usando
da at/fbtdção que lhe confere o inciso
IH, do artigo 81, da Constttuíçâo, decreta.

Brasília, 13 de setembro de 1973;
1529 da Independencía e 85Q da
República.

Art. 1° Ficac..l -evogados o R-6 .Regulamento Provisório de Tiro das
Armas Portáteis (1n e '2" Partes _
RTAPJ, aprovado pelo Decreto T.;Jmerc 16.323, de 16 de janeiro de 1924
e Decrete n'' 16.474, de 12 de maio

DECRETO N° 72.798 -

EMÍLIO G. MEDrcI
Mário Gibsun Barboza
O Convênio mencionado no presenD. O.
de 14-9-73.

te decreto foi publicado no

DE 14 DE SETEMBRO DE 1973

Abre à Justiça do Trabalho. em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3" e 5n Regiões, o crédito suplementar de crs 858.100,00, para
reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3" e 5" Regiões, o crédito suplementar de Cr$ ...
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858.100,00 (oitocentos e cinqüenta e oito mil e cem cruzeiros), para re-

forço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a saber:
Cr$
0800 0804 0804.0106.2161 -

001 -

03 -

Causas Trabalhistas

Em Minas Gerais. Goiás e Distrito Federal

3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1. 3.2, - outros Serviços de Terceiros
0804.0106.1120 -

.
.

mtntetrattvoa

Reequipamento
Equipamentos e Instalações

.

4. L 4. O -

Materia! Permanente

.

-

4.2.1.0 -

250.000
150.000

Modernização dos Serviços Técnicos e Ad-

005 4.1. 3. O 0806
0806.0106.2161
001
05
3.1.2.0
3.1.3.1
0806.0106.1002
003
06

1,00

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região
Processamento de Causas

Tribunal Regional do Trabalho da 5" Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Na Bahia e Sergipe
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Edifícios Públicos
Aquisição de Imóveis
Sede para a .runta de Conciliação e Julgamento. em Aracaju - SE
Aquisição de Imóveis
.
TOTAL . •

200.000
100.000

49.000
10.000

99.100
858.100

Art. 20 Os recursos neceseãrtos à. execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orcamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0800. a saber:
Cr$ 1,00
0800 - JUSTIÇA DO TRABALHO
0804 Projet~
4.2.1.0 0806 Projeto
4.1.3.0 4.1.4. O Atividade
3.1.4.0 -

Tribunal Regional do Trabalho da, 3n Região
0804.0106.1002.003.12
Aquisição de Imóveis
.
Tribunal Regional do Trabalho da 5fl Região
0806.0106.1120.005
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
...............•......

700.000

92.000
56.100

0806.0106.2161.001.05
Encargos DIversos

10.000

TOTAL.

858.100

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados "IS ôísnostcôes em contrárto .
Rr~.<;ilia.

14 -le setembro de 1973; 152.0 da

República.
EMíLIO G. MÉDICI
A ureao HuzaUl

Antônio Delfim Netto
.r,,;âo Paulo dos Reis Velloso

Independência e

85.0 da
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DECRETO

NQ 72.799 DE
SETEMBRO DE 19'73

14

DE

Concede àS. A. de Cimento, Mtneração e cabotagem - CIMIMAR o direito de lavrar calcário e actomua
no mUnlcípio de Salto de Pirapora,
Estado de São Paulo, e torna sem
efeito os Decretos nQs 15.404, de 27
de abTll de 1944, 25.821, de 10 de
novembro de 1948 e o de n.Y 43.24::l,
de 22 de fevereiro de 1958. rctaticaao
pelo Decreto nQ 4.4.550, de 25 de setembro de 1958.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8:", item IH, da
Constdtuíçâo, nos
termos do Decreto.Ieí número 227, de
28 de fevereiro de 19ti7 (Código de
Mineração). alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967.
decreta:
Art. 1Q Fica outorgada àS. A. de
Cimento, Mineração e Cabotagem CIMIMAR concessão para lavrar calcário e dolomíta em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Sítíc Boa Esperança, Distrito e Munícípio de Salto de Pirapora, Estado de
São Paulo, numa área de duzentos e
quarenta e nove hectares quarenta e
seis ares e noventa e cinco centdares
(249,4695 ha.j , delimitada por um lJOligono irregular, que tem um vértice a
quatrocentos e cínquenta metros ...
(450m), no rumo verdadeiro de vinte
e nove graus quarenta e quatro minutos sudeste (29944'SE) da confluência do Córrego Tanquinho com o Ri.,
beírão Ponte Alta e Os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e trinta metros (1.130m), trinta e
nove graus quarenta e quatro minutos noroeste (39Q44'NW); setecentos e
tnata e cinco metros (135m), cinqüenta graus dezesseis minutos nordeste
(50(116' NE); trezentos e setenta e três
metros (373m), norte (N J; cento e
sessenta e dois metros (162mJ, leste
(El, sessenta e um metros 'l61mJ, sul
(8); cento e oito metros U08m), leste
(E); sessenta e três metros rsami. sul
(8); cento e cinqüenta metros f15Um),
leste (E); sessenta metros (tiOm), sul
(8); cento e trinta e um metros ....
(131), leste (E); quarenta e cinco me,
tros (45m) , sul (8); cento e dez metros e dez centtmentros (llO,lOm) Ies,
te (E); cento e cínquenta e seis metros (156m), sul (8); quinhentos metros (500), leste (E); cento e quinze
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metros (115m), norte (N); trezentos e
oitenta e seis metros (38:6m), leste
(E); cento e trinta e seis metros ....
ctaami , sul (S): cento e dez metros
(110m), leste (E); "lento e noventa
e quatro metros e noventa e dois cen.;
timetros (184,92m), sul (8); oitenta e
um metros (81m), oeste (W); setenta metros (70m), sul (SI; cem metros
(100m), oeste (W); oitenta e nove
metros (8'9m), sul (8); setenta e qua;
tro metros e dezessete centímetros ..
(74,17m), oeste (W); quarenta e cinco metros (45m), sul (8); quatrocen,
tos metros (40(}m), vinte e três graus
cinco minutos sudoeste (23Q(}5'SW) ;
trezentos e sessenta metros (g·60m),
sul (8); cento e oinquenta e três metros (153m), oeste (W); cento e V1nte e cinco metros (l25m). sul (S);
cento e vinte e quatro metros e noventa centímetros (124.90m). oeste ..
(W) ; cento e cinco metros (105m), sul
(8); quinhentos e noventa e um metros e dezoito centímetros (591.18m),
cinqüenta e três graus dezessete nü,
nutos sudoeste (53Q17'SW); quinhentos e vinte e seis metros (526m). trín.,
ta e nove graus quarenta e quatro minutos noroeste (39P44'NW). Esta concessão é outorgada -nedtante as condíçôes constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código .de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não -xpressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo- único. Esta concessão
fica sujeita às estlpu rações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro «e 196~,
e da Resolução n» 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em eumprtmente do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3Q Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para Ia;
vrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 6,6, do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propríedadea vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessàc de lavra terá
por titulo este Decreto. que será
transcrito no Livro ...:; - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamen-
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to Nacional da produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Ficam sem efeito os Decre-

tos números quinze mil quatrocentos
e quatro (15.404) de vinte e sete (27)
de abril de mil novecentos e quarenta
e quatro (1944), vinte e cinco mil oí.,
tocentos e vínte e um (25.821) de dez
(10) de novembro de mil novecentos
e quarenta e oito (1948) e o quarenta
e três mil duzentos e quarenta e dois
(43.242) de vinte (20) de fevereiro de
mil novecentos e
cinquenta e oito

(1958). retificado pelo quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta
.
(44.550) de vinte e cinco (25) de se-

tembro de mil novecentos e cinquenta e oito (958), em virtude de terem
sido incluídas, na área descrita no
presente, as dos Decretos supracitados, referentes a concessões de lavra
outorgadas entcnormentc A mesma
empresa.
Art. 79 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo.. .
gadas as disposições em contrário.
(J)Nr:P~-1.818-63).
Brasília, 14 de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônin Dias Leite JÚnfor.

DECRETO N." 72.800 - DE 14 DE
SETEMBRO DE 1973
Dispõe sobre a destinação de recursos
dos fundos especiais federais de
apoio à infra-estrutura urbana nas
diferentes regiões e a realização de
financiamentos ou prestação de garantw pelas instituições financeiras
federais, com o mesmo objetivo.

O Presidente da República, no uso
das atribuições conferidas pelo artigo
81, itens In e V, da Constituição, decreta:
Art. 1." À destinação de recursos dos
fundos especiais federais de apoio
inf'ra -estrutura urbana nas diferentes
I egtões, bem como a realização de financiamentos ou prestação de garantias nas instituições financeiras rederaís, com o mesmo objetivo, a vorojctos relativos aos serviços comuns
das Regiões Metropolitanas estabelecidas na forma legal, ficam condicionadas à compatibilidade de tais projetos com o Plano Integrado de Desenvolvimento da respectiva Região Metropolitana.
á

Art. 2. 0 O Ministério do Planejame-nto e Coordenação Geral e o Mínístérío do Interior estabelecerão com
os órgãos e entidades federais competentes o mecanismo operativo para
observância do disposto neste Decreto. podendo ainda. ate que seja instalado o Conselho Deliberativo na Região Metropolitana e aprovado 0 respectívo Plano Integrado de Desenvolvimento, elaborar esquema especial de
trabalho em consonância com a diretriz de planejamento integrado da
Região Metropolitana.
Art. 3. 0 Este Decreto entrará em
v1gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 14 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMiLIO G.

MÉDICI

João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO N,? 72.801 - DE 14 DE
SETEMBRO DE 1973
Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Nossa Senhora do Patrocínio", mantida pela Sociedade de Educação
"Nossa Senhora do Patrocínio",
com sede na cidade de ttu, Estado
de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969. e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n.v 1.059-73. conforme consta dos Processos TI.Os 602-70-CFE e ...
248.927-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 ~ concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Nossa Senhora do Patrocínio",
mantida pela Sociedade de Educação
"Nossa Senhora dó Patrocínio" com
sede na cidade de Itu, Estado de São
Paulo.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

J arbas G. Passarinho
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DECRETO N." 72.802 - DE 14
SETEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, um terreno
urbano. sem benfeitorias. situado na
Cidade de Barbacena, Estado de
Minas Gerais, destinado à construção de uma estação telefônica, pela
Companhia Telefônica
de Minas
Gerais - CTMG.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos artigos 5°, letra "h", e 6° do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. l° l!: declarado de utilidade pública, para fins de desapropríaçào,
um terreno urbano, sem benfeitorias,
medindo 1.177,20m2 (um mil, cento a
setenta e sete metros quadrados e vínte decímetros quadrados), situado na
praça Conue de Prados, em Barbacena. Estado de Minas Gerais, de propriedade de amar de Souza Faria e
Osmar de Souza Faria, conforme Registro n." 26.838, Livro 3-AC, fls. 88,
data de 16 de outubro de 1966, do Cartório do 1 ° Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.
Art. 2.° O imóvel localiza-se defronte à praça Conde de Prados,
a 22,48m (vinte e dois metros e quarenta e oito centímetros), da rua Ana
Silva Fortes. Seu formato é o de um
polígono irregular de 6 (seis) lados,
e apresenta um pequeno desnível em
direção aos fundos. Inicia-se no pouto topográfico, denominado Bzz L, ponto este que está a 26,34m (vinte e
seis metros e trinta e quatro centímetros) de um bueiro, localizado na
praça Conde de Prados. onde começa a Rua Ana Silva Fortes. Do ponto Bcc l., segue um primeiro alinhamento reto, com rumo de 64°19' NE,
confrontando com propriedades da
vlúva D _ Efigênia Cesar Pereira da
Silva, medindo 40,05 (quarenta metros .e cinco centímetros), até encontrar o ponto C=2, em um primeiro ângulo interno à direita, de 189° 29'. se~
gue outro alinhamento reto, com o
rumo de 73° 48' NE, confrontando,
ainda, com propriedade da viúva D.
Efigênia Cesar Pereira da Silva, medindo 6,25 m (seis metros e vinte e
cinco centímetros), até encontrar
ú ponto D=3; do ponto
D=3, em
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um segundo ângulo interno à direita, de 104° 00', segue outro alinhamento reto, com o rumo de ... , ..... ,
2° 12' NO, confrontando com propriedades dos 81's. Drs. Rubens Lobato
Campos e Diógenes Rodrigues Campas, medindo 10,l1m (dez metros e
onze centímetros), até encontrar o
ponto E=4; do ponto E=4, em um
terceiro ângulo interno à direita, de
1BOo 42', segue outro alinhamento reto
com o rumo de 1° 30' NO, confrontando, ainda. com propriedades dos Sra.
Drs. Rubens Lobato Campos e Diôgenes Rodrigues Campos, medindo ""
15,66m (quinze metros e sessenta e
seis centímetros), até encontrar o ponto F=5; do ponto F=5, em um quarto ângulo interno à direita, de 66° 20',
segue outro alinhamento reto, com o
rumo de 64° 50' SO. confrontando com
propriedade do 81'. Américo Pícinin
Filho, medindo 56,46 m (cinqüenta e
seis metros e quarenta e seis centímetros), até encontrar o ponto A=6; em
último ângulo interno à direita, de 89~
59', segue o último alinhamento reto,
com o rumo de 25° 11' SE, confrontando com a praça Conde de Prados. medindo 23,04m (vinte e três metros e
quatro centímetros), até encontrar o
ponto B=l, ponto este do qual se iniciou esta descrição, perfazendo uma
área de 1.177,20m2 (um mil, cento e
setenta e sete metros quadrados e vinte decímetros quadrados). tudo conforme planta S.T.P. 1273024-111. da
Companhia Telefônica de Minas Gerais e demais docinuentos constantes
do Processo número 003621-73, do Minlstério das Comunicações.
Art. 3° Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação da referida área. na forma da legislação em
vigor, e com seus recursos próprtos .
Art. 4° Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n« 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786. de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Heroé Berlandez Pedroza
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DECRETO N.o 72. 803 ~ DE 14 DE
SETEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, uma área de
terreno urbano, com benfeitorias.
destinada à tnstalação de uma central automática, situada no distrito
e município de Caieiras, Comarca
de Franco da Rocha, Estado de São
Paulo, pela
Telecomunicações de
São Paulo S.A. - TELES?

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6." do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,

decreta:
Art. L"

É

declarada de utilidade

pública, para fins de desapropriação,

uma área de terreno urbano, com
benfeitorias, situada na Rua D. Ambrosína do Carmo Buonaguide, Antiga Rua Crescíuma, números 65, 67, 69
e 77, no distrito e município de Caieiras, Comarca de Franco da Rocha, Estado de São Paulo, com 1.000,00m2
(hum mil metros quadrados), de propriedade de José Massinelli, destinada
à instalação de uma central automática, pela Telecomunicações de São
Paulo S.A. ~ TELESP.
Art. 2.° A referida área tem forma
retangular, com as seguintes caracteristicas e confrontações: constitui-se
dos lotes 6 e 7 da quadra 2, onde soma uma área de 1. 000,00m2 (hum mil
metros quadrados) confrontando sua
frente com c. Rua D. Ambrosina do
Carmo Buonaguide, antiga Rua Orescíuma, seus lados e fundos com a propriedade de Terezinha Martins do
Carmo Leite ou sucessores, medindo o
terreno, 20,00m (vinte metros) de
frente para a citada rua, por 50,00m
(cinqüenta metros) de fundos. As
benfeitorias são constituídas de dois
prédios térreos, de números 65, 67, 69
e 77, residenciais, em mau estado de
conservação sendo um destes constituído de duas residências geminadas.
O. prédio de números 65 e 67 ocupa o
lote 6 e os de números 69 e 77 o lote 7,
construções essas, feitas de alvenaria
de tijolos maciços, pisos cimentados
com vermelhão, cobertura de telhas
francesas. teto sem forro, perfazendo
uma área construída de 125,97 m2
(cento e vinte e cinco metros quadrados e noventa e sete decímetros qua-

drados) , pertencendo toda esta área
de terra e benfeitorias a José Masslnelli conforme transcrição n." 4~ 225
datada de 27 de setembro de 1961, d~
8.° Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca da Capital do Estado de
São Paulo, tudo conforme a planta topográfica elaborada pela Telecomunicações de São Paulo S. A. - TELESP
e demais documentos constantes do
Processo n." 004073, do Ministério das
Comunicações.
Art. 3.° Fica 2. Telecomunicações de
São Paulo S.A. - TELESP autorizada a promover a desapropriação da
referida área de terreno e respectivas
benfeitorias, na forma da legislação
vigente, com seus recursos próprios.
Art. 4.° Nos termos do artigo 15. do
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Hervé Berlaruiez peetroza
DECRETO

N.O

72.804 - DE 14
1973

DE

SETRMBRO DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação, uma área de
terreno rural, sem benfeitorias. destinada à construção da estação repetidora de microondas "Alto da
Serra", e respectiva faixa de acesso, no município de Angra aoe Reis,
Estado do Rio de Janeiro, pela Companhia Telefônica
Brasileira

CTE.
O Presidente da República, usando
das atrfbtnções que lhe confere o artigo 81 Item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 5.
letra "h", e 6.°, do Decreto-lei número
3.365, de 21 de junho de 1941, decreta:
A1't. 1.0 São declaradas de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terreno sem benfeitorias
e respectivo trecho da faixa de ecesQ

,
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50 a serem desmembradas de maior
porção do imóvel denominado "Fazendínha,", de propriedade de Roaendo ~e
Carvalho Campos, situadas na localidade de S-erra D' Agua, 2." Distrrto do
município de Angra dos Reis, no -Estado do Rio de Janeiro destinadas à
construção da estação .repetidora de
microondas "Alto da Serra", pela
Companhia Telefônica Brasileira -

CTB.

Art. 2." A área de terreno, com ....
192,37 m2 (cento e noventa e dois metros quadrados e teínta e sete decímetros quadrados), a ser desmembráda de maior porção do imóvel denomínado "Fazendínha", possui a forma
de um polígono irregular de 4 (9uatro) lados e apresenta as seguintes
dimensões, características e confrontações: o lado voltado para o trecho
da faixa de acesso e considerado como
linha de frente, mede 23,50 m (vinte
e três metros e clnquenta centímetros)
no rumo de 34~ 00' NE, confrontandose com o remanescente de maior porção, da propriedade de Rezende de
Carvalho Campos; o 2." segmento faz
uma deflexão de 140." 00' à direita,
mede 18,50 m (dezoito metros e cínquenta centímetros) no rumo de ... ; .
6." OO'SE, confrontando-se com o Im9vel denominado "Fazenda Santa Amelia". situado no município de Rio Claro, de propriedade de Raul Re~uças;
o 3." segmento faz uma deflexão de
37." 00' à direita, mede 9,00 f i (nove
metros) no rumo de 31.0 00' SW, confrontando-se com o imóvel denominado "Fazenda Santa Amélia" de propriedade de Raul Rebouças; o 4." segmento faz uma deflexâo de 93.0 00' à
direita, mede 12,00 m (doze metros)
no rumo de 56.0 00' NW, confrontando-se com o remanescente de maior
porção da propriedade de Rozendo de
Carvalho Campos. e finalment:e faz
uma deflexâo de 90.0 00' à dlreíta ,
Art. 3.0 O trecho da faixa de acesso
ao terreno tem 107,00m (cento e s-ete
metros) de extensão por 10,00 m (dez
metros) de largura, perfazendo área
total de 1. 035.50 m2 (hum mil e trinta
e cinco metros quadrados e cinqüenta
decímetros quadrados), que assim SI-'
descreve e caracteriza: inicia-se na
estaca n.« 52 + 16,00 m (cínquenta e
dois mais dezesseis metros), localizada sobre o divisor de águas entre os
municípios de Rio Claro e Angra dos
Reis onde termina o 1." trecho da faixa de acesso, situado no imóvel denominado "Fazenda Santa Amêlía", de
propriedade de Raul Rebouças; a par-
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tir daí, o 1.0 segmento do eixo da faixa
mede 26,00m (vinte e seis metros) em
curva de raio de 22,00 m (vinte e dois
metros) cujo centro situa-se à direita
e ângulo central de 690 00'; o 20 segmento mede 30,40 m (trinta metros e
quarenta centímetros) em curva de
raio de 23 GOm (vinte e três metros)
cujo centro situa-se à esquerda e ângulo central de 77.0 30', excetuando-se
trecho com área de 34,50 m2 (trinta e
quatro metros quadrados e cínouenta
decímetros quadrados) '. com forI!1a0
de segmento circular, situado no lm9vel denominado "Fazenda Santa Amelia", de propriedade de Raul Rebouças no município de Rio Claro; o 3°
segmento mede 1000 m (dez metros)
no rumo de 16" 00' NW; o 4° segmento mede 30.20m (trinta metros e vinte
centímetros) em curva de raio de .,.
2050 m (vinte metros e cinquenta
centímetros) cujo centro situa-se à
dir-e-ita e ângulo central de 8fi,0 30'; e
finalmente, o 5." segmento mede ....
1IJ.60m (dez metros e se~senta centímetros) em curva de raro de 3D.Oom
(trinta metros), cujo centro situa-se
à direita e ângulo central de 20." 58',
terminando na estaca n.v 58 + 3.00 f i
(cinquenta e oito mais três metros),
situada no divisor de águas entre os
municípios de Angra dos Reis e Rio
Claro, inicio do 3.0 trecho da faixa de
acesso ao mencionado terreno. no
imóvel denominado "Fazenda Santa
Amélta.", de propriedade de Raul Rebouças, tudo de acordo ~om a planta
ORM-52 n.s 31 de 18 de Julho de 1972,
constante do processo n.s 004.303-73,
do Ministério das Comunicações. Os
títulos de propriedade do referido imóvel encontram-se registrados no RGI
do Cartório do 1.0 Ofício, de Angra dos
Reis· sob os n.ss 474, livro 3-A fls. 5,
de 13 de setembro de 1945; 475, livro
3.A, ris. 6, de 13 de setembro de 1945
e 476 livro 3.A, fls. 6 de 15 de setembro de 1945,
Art. 4.0 Fica a Companhia Telefônica Brasileira - CTB autorizada a promover a desapropriação da referida.
área de terreno e do respectivo trecho
da faixa de acesso, na forma da legislação vigente, com seus recurs~s próprios, ou, para o trecho da ~a~xa de
acesso, a instituição de servidão de
passagem.
Art , 5." Nos termos do artigo 15, do
Decreto-lei n." 3.365. de 21 de junho de
1941 modificado pela Leí n- 2.786, de
21 de maio de 1956, <to desapropriação
é declarada de caráter urgente, para
efeito de imediata imissão de posse.
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Art'.6. o Este Decreto. entrará em
vigor na data da sua publlcaçao,. revogadas as disposições em contrário.
Bra.silia, 14 de setembro de 1973;
152 da Independência e 85° da
República.
0

EMÍLIO G. MÉDICI

Heroé Beríanâez Petiroza

DECRETO N.o 72.805 -

DE

14

DE

SETEMBRO DE 1973

Declara de uuuauae pública, para fins
de
âesapropríaçào, uma área de
terra rural e respectiva faixa de

ccesso, -sem benfettortas, sztuadas
no município de Fetixlâruiia, Estado
de Minas Gerais, âestnuuiae à znstalação de uma estação repetidora
de microondas e serviços afins, pela.
Companhia Telefônica de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e

tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6.°, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1." São declaradas de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
uma área de terra rural, sem benfeitorias, medindo 1.932,00 m2 (mil novecentos e trinta e dois metros quadrados), e respectiva faixa de acesso
com área de 380,00 m2 (trezentos e
oitenta metros quadrados) a serem
desmembradas de maior porção de
terras, situadas na Fazenda "Píancó",
mumcrplo de Feli.xlândia, Estado de
Minas Gerais, de propriedade do espólio de Sebastião Fernandes Lima,
estando na posse do adquirente do direito de meação, Anacleto José de
Araújo, destinadas à instalação de
uma estação repetidora de microondas
e serviços afins, pela Companhia Telefônica de Mínas Gerais.
Art. 2.° A área de terra tem formato retangular, é formada pelas estações topográficas A, B, C e D, mede
46,00 m (quarenta e seis metros) de
frente (formado pelas estações A e
D) em relação a um caminho ali existente, no azimute 27.°30' SW; pelos
fundos (formado pelas estações E e
C) mede 46,00 m (quarenta e seis metros) no azimute 27.°30' NE, pelo lado .esquerdo (formado pelas estações

C e D) mede 42,00 m (quarenta e dois
metros), no azimute 62.°30' SE, e, finalmente pelo lado direito (formado
pelas estações A e B), mede 42,00 m
(quarenta e dois metros), no azimute
62.°30' NW, confrontando, por todos
os lados, com o terreno remanescente.
A faixa de acesso, mícía-se no ponto
topográfico F, situado no alinhamento
divisório de frente do terreno retangular, a 18,00 m (dezoito metros) do
vértice A do lado direito deste terreno; a partir do ponto topográfico F,
prolonga-se em alinhamento no azimute 62.°30' SE, com 38,00 m (trinta
e oito metros) de comprimento, terminando em um caminho all existente próximo do terreno; o outro lado
da faixa inicia-se na estação to [.10gráfica E, situada, também, no alinhamento de frente, distante de .....
10,00 m (dez metros) do ponto F, e
18,00 m (dezoito metros) do vértice
D, do lado esquerdo do terreno, de
onde também se prolonga um alinhamento no azimute 62.°30' SE, com ...
38,00 m (trinta e oito metros) de comprimento, terminando no referido caminho existente, imóveis registrados
sob os n-e 34.280, Livro 3-BC. folhas
290, 29.512, Livro 3-AU, fls. 248, data
de 3 de maio de 1966 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de
Ourvelo, Estado de Minas Gerais, tudo
de acordo com a planta
.
STP-1273015-ljl e demais documentos
constantes do Processe n.v 002537-73.
do Ministério das Comunícações ,
Art. 3.° Fica a Companhia Telefônica de Minas Gerais autorizada a
promover a desapropriação da referida área de terra e respectiva faixa
de acesso, na forma da legislação vigente, com seus recursos próprios, ou,
para a faixa de acesso, a instituição
da servidão de passagem.
Art. 4.° Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei n.e 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei número
2.786, de 2] de mala de 1956, a desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata imissão de posse.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hervé Berlandez Pedroza
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DECRETO N9 72.805 ~ DE 14
SETEMBRO DE 1973

DE:
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DECRETO N." 72.807 ~ DE 14 DE
SETEMBRO DE 19'73

Autoriza a cessão, sob o regime de
aforamento, do terreno de acrescido
de marinha que menciona, situado
em Arocatu, Estado de Sergipe.

J. orna sem efeito aproveitamento de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 19, do
Decrete-lei D9 178, de 16 de fevereiro
de' 1967, decreta:
Art. 1Çl • Fica autorizada a cessão,
sob o regime de aforamento, a ... '
HOTESE - Hotéis de Sergipe S. A.
do terreno de acrescido de marinha
medindo 3. 010.00m2 (três mil e dez
metros quadrados), situado na quadra
formada pela Avenida Santos Dumont
antiga OCeânica, Avenida Rotary, Rua
Doutor Niceu Dantas e rua sem denominação. no local Atalaia Velha, em
Aracaju, Estado de Sergipe, de acordo
com os elementos constantes do pro.
cesso protocolizado no Ministério da
Fazenda sob o nc 4'5.348, de 19'73.
Art. 2.9 O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à execução
de projeto de construção de um Hotel
de Turismo.
Art. 39 A cessionária recolherá aos
cofres do Tesouro o valor do domínio útil do terreno objeto da presente
cessão, a ser apurado à data da outorga do contrato, e se obrigará 310 pagamento do foro respectivo.
Art. 49 ~ fixado o prazo de dois
(2) anos, a contar da data da assinatura do contrato de cessão, a ser lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrimônio da União, para que se
concretize a finalidade prevista no
art. 2.9 deste
Decreto, tornando-se
nula a cessão, sem direito a cessionária a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias realizadas, se ao ter.,
rene, no todo ou em parte, vier a ser
dada desünacâc diversa, ou ainda, se
houver inadimplemento de cláusula
contratual.
Ar-t. 5.9 Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coptrário.
Brasília. 14 de setembro de 1973;
~52.9 da
Independência e 85,9 da
República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo número 396-73, do Departamen;
to Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), decreta:
Art. 19 Fica sem efeito o aproveitamento, no Quadro único de Pessoal
da universidade Federal da Bahia, dos
seguintes disponíveis constantes do
Decreto nv 71.354, de 9 de novembro
de 19'7.2, publicado no Diário Oficial
de 10 seguinte:
a) Nilson José Gouveia, Eletricistarnstalador, código A-SD2.S.A, do Qua~
drc de Pessoal do Departamento Na;
cíonal de Obras Contra as Secas, do
Ministério do Interior;
b) Orlando Silva, Marceneiro, código A -603.8. A, do Quadro de Pessoal
do Ministério da Saúde.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.

EMíLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

disponív&s no Quadro Ontco
de
Pessoal da Universidade Federal da
Bahia.

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. passarinho
Mário Lemos
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 72.808 - DE 14 DE
SETEMBRO DE 1973
Retifica redistribuição de cargo. com
o respectivo ocuptmte, para o Quadro de Pessoal da Universidade Federal Fluminense.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n'' 4.544-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica retificado o Decreto
n'' 67.207, de 16 de setembro de 1970.
publicado no Diário Oficial de 17 seguinte, que redistrfbuíu para o Quadro de Pessoal -r- Parte Especial - do
Ministério da Educação e Cultura vá-
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extintos

Lloyd Brasileiro - PN - _e Companhia Nacional de Navegação Costeira

- AF, a ftm de considerar redlstrfbuído para o Quadro únICO de PessoaI da universidade Federal Plümlnense 1 (um) cargo de Operário
de Reparo e Construção Naval de 2~
Classe, ocupado por Oswaldo dos

Santos.
Parágrafo único. O servidor a que
se refere o artigo anterior teve seu
cargo retificado para Encadernador,
código A-40S.12.D

por força do en-

quadramento definitivo aprovado pelo
Decreto n'' 68.049, de 13 de janeiro
de 1971, publicado no Diário Oficial

de 19 subseqüente.

Art. 2° Os efeitos deste Decreto
retroagem a 17 de setembro de 1970.
Art. 3° Revogam-se as dísposíçôee
em contrário.

Brasília, 14 de setembro de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MtDICI·

M ario David A tuireazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N" 72.809
SETEMBRO DE

- DE 14
1973

DE

Reâistrioui cargos, com os respectivos ocupantes, para o Quadro de
Pessoal das Secretarias do Ministério t-asuo; Federal, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81 item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
3", da Lei nv 5.639 de 3 de dezembro
de 1970, no artigo 99, § 2", do Decreto-lei n.v 200, de 25 ae fevereiro de
1967, e no artigo 2" do Ato Complementar n" 52, de 2 de maio de 1969,
decreta:
Art. 1" Ficam redistribuídos para o
Quadro de Pessoal das Secretarias do
Ministério Público Federal os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes, mantido o regime jurídico dos
mesmos:
I - do Quadro de Pessoal da ex·
tinta Fundação Brasil Central, atual
Superintendência do Desenvolvimento
da Região Centro-Oeste:
a) 1 (um) cargo de Técnico de Oontabilidade, código F-701.13.A ocupado por Alcebíades Chaves Nobre;
H - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e

Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos:
a)· um cargo de Oficial de Admínístração, código AF-201.14.B, ocupado por Lourenço Martins da Concerção;
b) um cargo de Postalista, código
CT-2ü2 .12. A, ocupado por Maria Dulclmar SaIles ca Costa Ramos, transformando-o. simultaneamente,
em
Oficial de Administração, código AF201.12.A.

Art. 2° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha. a ser considerada nula, ilegal
ou con trárta a normas administrativas vigentes.
Art. 3" O ocupante do cargo ora
redistribuído continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento do Ministério Público Federal
consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesas decorrentes
do cumprimento do disposto neste
ato.
,
Art. 4" Os órgãos de pessoal da Superintendência do Desenvolvimento
da Região Centro-Oeste e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterão ao da ProcuradoriaGeral da República no prazo de 30
<trinta) dias, a contar da data de
publicação deste Decreto, os assentamentos dos respectivos servidores
mencionados no artigo 1".
Art. 50 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
1520 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Hervé Berlaruiez Pedroza

DECRETO N"

72

810 - DE 14
1973

DE

SETEMBRO DE

Torna sem efeito redistribuição de
cargo, com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal da SUperint.endência Nacional do Abastecimento.
O Presidente da Repúbnca, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 8L item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 4.447, de 1973, do Departa-
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menta Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1" Fica sem efeito a redistribuíção, para o Quadro de Pessoal da
Superintendência Nacional do Abastecimento, de um cargc de Inspetor
ele Trigo, código P-203 .11. A, com o
respectivo ocupante Guilherme Guimarães, do Quadro de Pessoal do
Ministério da Agricultura, constante
do Decreto ns 71.368, de 14 de novembro de 1972, publicado no Diário
O jicial de 16 seguinte.
Art. 2" Os efeitos deste Decreto retroagem a 16 de novembro de 1972.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
1520 da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO

N." 72.811 DE
SETEMBRO DE 1973

14

DE

Reâistribui cargos, com os respectivos
ocuPantes, aproveita disponível no
Quadro de Pessoal do Instituto de
Preouiéncía e Assistência dos Servidores do Estado e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.", do Decreto-lei n.e 200, de 25
de fevereiro de 1967, e no artigo 8.",
do Decreto n.v 65.871, de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. L" Ficam redistribuidos para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), 2 (dois) cargos de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7,
com os respectivos ocupantes. Maria
Cristina Ferreira Pedrosa e Eugênio
Lucia Ferreira de Melo, integrantes
do Quadro de Pessoal do extinta De-

partamento dos Correios e Telégrafos,
do Ministério das Comunicações.
Art. 2." Fica aproveitado no cargo
de Escrevente-Datilógrafo, código ...
AF-204.7, do Quadro de Pessoal Parte Permanente ~ do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (lPASE), Alvaro de
Alemany, em disponibilidade em igual
ca,r~{) 00 Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, em vaga constante
das Tabelas anexas ao Decreto número 70.291, de 15 de, março de 1972.
Art. 3.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em VIrtude de
sindicância, mquerrto admmístrattvo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula ilegal ou contrária. a normas administrativas vigentes.
Art. 4.° Os órgãos de pessoal da
Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos e do Ministério da Fazenda
remeterão ao do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data de publicação deste
Decreto, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados respectivamente, nos artigos 1.0 e 2.".
Art . 5." Os ocupantes dos cargos redistribuidos por força do orsposto no
artigo L" deste ata continuarão a
perceber os' seus vencimentos e vantagens pelo órgão de -mgem ate que o
orçamento do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado consigne os recursos necessários ao
pagamento das despesas correspondentes.
Art. 6." Este Decreta entrará em
vigor na data da sua publíoação revogadas as dísposíçô- -s em contrario.
Brasília, 14 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉorCI

Antônw Deitim: Netto
Júlio Barata

;.--.---,.. Heroé Berunuiez Pesiroza

DECRETO N." 7?.f:L!

lh.

1l:S DE SETEMBRO DE.

1973

Retittca o Decrete n;O 60.906, de 28 de junho de 1967, que aprovou o Quadro
Umco de Pessoa" da Universidade Federal dó Rw Grande do ::;ul, e dá
Outras »rooíaencios,

O Presícente da República usando ela atríbuíçãc que lhe confere o artigo
81, ítem H'l. da Constituição. e tende em vista o artigo 56, da Lei n.s 3.780, -íe
1::: de JUlhO de '1960, cecreta:
Art. I." FIca retrfícaoo, na forma do anexo O Decreto n.s 60.906, de 28
de junh- de 1967, que aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade
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Federal do Rio Grande do Sul, a fim de atender à Reforma Administrativa
prevista no Regimento da Reitoria aprovado pelo seu Conselho Umversrtàrto.
Art. 2.° O Departamento do Pessoal da Umversidade apostuarà os ntutos

dos funcionários abra-ngidos por este Decreto,
Act , 3.° A despesa com a execução deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal <to Rio Grande do SUl, vedado, pa-

ta esse fim, o encammhamento de proposta de abertura de crédito especial.
Art. '3:. 0 Este Decreto entrara em vigor na data de sua pubncaçao revogadas as disposições em contrario.
.
Brasília, 13 de setembro de 1973; 152.° da Independência e 85." da
República .:
EMil.lo G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

o anexo mencionado no art. li? foi publicado no D. O. de 19-9-73.
DECRErO N.9 72.813 -

DE 20 DE

SETEMBRO DE 1973

Constitui a Empresa Pública Casa da
Moeda do Brasil CMB e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição e
tendo em vista o disposto na Lei número 5.895, de 19 de junho de 1973,
decreta:
Art. 1.0. Fica constituída, pela
União Federal, nos termos da Lei número 5.895, de 19 de junho de 1973,
a Empresa Pública Casa da Moeda 10
Brasil ~ CME vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2.°. Fica aprovado o Estatute da Casa da Moeda do Brasil ~
CME, publicado em anexo, que estabelece a organização, atribuições e
funcionamento dos órgãos que compõem a sua estrutura básica.
Parágrafo único. Os órgãos respensáveis pelas encomendas dos produtos a que se refere o artigo 2.° da
Lei n." 5.895, de 19 de junho de 1973,
submeterão previamente à CMB os ~s
tucos que desenvolverem para a fixaçãc
das características técnicas e' ir:"
tisticas daqueles produtos.
Art. 3.°. Os atos constitutivos ia.
CMB serão arquivados no registro
competente, independentemente de
quaisquer outras formalidades.
Art. 4.°. O Ministro da Fazenda fixará a remuneração dos Membros 13Diretoria e do Conselho Fiscal.

Art. 5.°. Este Decreto entrará em
vigor a partir do primeiro dia do mês
seguinte de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 20 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° ;,1';\.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

ESTATUTO DA CASA DA MOEDA
DO BRASIL
CAPÍTULO I

Da Organização, Denominação, Sede
e Duração

Art. 1.0. A Casa da Moeda do Brasil,
que usará a sigla CMB, é uma empresa pública, constituída pela União Federal, nos termos da Lei n.« 5.895, de
19 de junho de 1973, vinculada ao Ministério da Fazenda.
Art. 2.°. A CME é dotada de personalidade jurídica de direito privado,
com patrimônio próprio e autonomia
administrativa, e reger-se-á por este
Estatuto e pela legislação aplicável.
Art. 3.° A CME tem sede e foro na
Capital da República e jurisdição em
. todo o território nacional.
Art. 4.° O prazo de duração da CMB
é indeterminado.
CAPÍTULO II

Do Objeto

Art. 5.°. A CMB tem por finalidade,
em caráter de exclusividade, a fabri-
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cação de papel-moeda e moeda metálica _e a impressão de selos postais t
fiscais federais e títulos da dívida pública federal.
§ 1°. A CMB articular-se-á com os
órgãos responsáveis pelas encomendas
dos produtos, a que se refere este artigo, para elaboração dos estudos que
forem desenvolvidos para fixação das
características técnicas e artísticas daqueles produtos.
§ 2.°. Sem prejuízo do disposto neste artigo, a CMB poderá executar serviÇOS de medalharía e outros de natureza artística ou industrial compatíveis com suas atividades específicas.
CAPíTULO UI

Do Capital

Art. 6.°. O Capital inicial da CMB,
pertencente integralmente à União
Federal, é de Cr$ 41. 740.314,56 (quarenta e um milhões, setecentos e quarenta mil, trezentos e quatorze cruzeiros e cinqüenta e seis centavos),
valor dos bens a que se refere o item
I, do artigo 3.°, da Lei TI.O 5.895, de 19
de junho de 1973, apurado no balanço
levantado em 31 de dezembro de 1972.
Art. 7.° Os aumentos de capital pX'Jpostos pela Diretoria e aprovados peto
Ministro da Fazenda, resultarão da íncorporação de:
I) valor dos equipamentos, que lhe
forem transferidos pelo item lI, do artigo 3.°, da Lei TI.O 5.895, de 19 de junho de 1973, apurado em inventário a
cargo de comissão designada pelo MInistro da Fazenda;
li) dotações que lhe estejam conslgnadas. para esse fim, no Orçamento
da União;
III) valor da correção monetária do
ativo imobilizado, realizada de conformidade com a legislação específica;
IV) .resultadoa líquidos apurados em
seus balanços anuais;
V) outros valores que vierem a ser
incorporados .
CAPÍTULO IV

Dos Recursos

Art. 8° Constituirão recursos
CMB:

I) as receitas operacionais;

da

II) os recursos.. de capital, resuttantesda conversão em espécie, de
bens e, direitos;
III) os recursos de operações de
crédito assim entendidas, as provenientes de empréstimos· e financiamentos obtidos pela entidade;
IV) as receitas patrimoniais;
V) as doações de 'qualquer espécie;
VI) as dotações que -lhe forem ccnsignadas no Orçamento dá; União;
VII) outros recursos ..
CAPÍTULO

v

Da Diretoria

Art. 9° À CMB será administrada
por uma Diretoria constituída por'l
(um) Presidente e 3 (três) Diretores,
sem designação especial, nomeados
pelo presidente da República.
§ 1° O Presidente e os Diretores serão demissíveis "ad nutum'".
§ 2° Compete ao Ministro da Fazenda dar posse ao Presidente e aos
Diretores da CMB, lavrando-se o
competente termo, no livro próprio.
§ 3° Somente brasileiros natos poderão ter exercício na Diretoria.
Art. 10. Os Diretores da CMB não
poderão afastar-se do exercício do
cargo por mais de 30 (trinta) dias
consecutivos, salvo em caso de férias,
licença ou 'viagem a serviço da Empresa.
Parágrafo único. As férias serão
concedidas por ato da Diretoria e as
licenças por ato do Ministro da Fazenda.
'
Art. 11. Compete à Diretoria o
exercício das atribuições deliberativas
da CMB, definidas no Regimento Interno e, especificamente:
1) aprovar o Regimento Interno da
Empresa e seu Regulamento de Pessoal e suas alterações;
II) aprovar, em cada exercício, as
estimativas da receita, as programações gerais de despesa, a previsão de
investimentos e 'suas modificações;
lU) criar empregos, fixar, salários
e vantagens e autorizar contratação
de pessoal;
IV) preparar, em cada exercício, o
Relatório, o Balanço Geral da Empresa e a Demonstração dos Resultados a serem submetidos à aprovação do Ministro da Fazenda;
V) contrair empréstimos internos.
e externos;
.
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VI) alienar ou onerar bens móveis
e imóveis do patrimônio da CMB;
VII~ propor aumento de capital.
Art. 12. A Diretoria reunir-se-á
com a presença de pelo menos 3 (três)
membros- e suas decisões, mediante
resoluções ordinalmente numeradas,
serão. 'tomadas por maioria simples,
sendo .que o presidente, além do voto
comum, terá o de qualidade.
Parágrafo único. Serão tomadas por
unanimidade de votos as decisões referentes à aprovação ou modificações
do Regimento Interno da CMB.
Art. 13. Cabe ao Presidente da
CMB a direção. e coordenação dos
trabalhos da Diretoria e, especial-

mente:

I) Representar a CMB, em juízo e
fora dele, podendo delegar tais pode,
deres, bem como nomear procura do__
res, prepostos ou mandatários;
lI) Fixar as áreas executivas de
responsabilidade dos demais membros da Diretoria;
lU) Convocar, coordenar e presadir as reuniões -da Diretoria;
IV) .Admttír, promover, transferir,
licenciar, punir, dispensar e demitir
empregados, podendo delegar tara
atribuições, salvo as de admitir e
demttír ;
V) 'Assinar, obrigatoriamente. com
outro Diretor, os atos que constituam
ou alterem obrigações da Empresa,
como também aqueles que exonerem
terceiros' de obrigações para com ela,
podendo tais atribuições ser outorga;
das, mediante mandato com fim es,
pecífíco, a outros membros da Direto,
ria;
VI) Delegar poderes a empregados
da Empresa para movimentar dínheí;
ros, podendo constítuír mandatários
para o mesmo fim e a título excepcional, se autorizado pela Diretoria;
VII) Designar um Diretor para
substítuí.Io em seus impedimentos
eventuais;
VIII) Atribuir rmssoes aos otrcto,
res, além daquelas que lhes cabem
como membros da Diretoria.
CApíTULO VI

Do Conselho Fiscal

Art. 14. O Conselho Fiscal será
constituído de 3 (três) membros ete,
tdvos e suplentes em igual número,
com mandato de 2 (dais) anos, todos

brasileiros natos, de ilibada reputação
residentes no País, nomeados pelo
Ministro da Fazenda.
Parágrafo único. Não poderá ser
nomeado para o Conselho Fiscal, em
pregado ou parente, até o terceiro
grau, dos membros da Diretoria.
Art. 15. Ao Conselho Fiscal eompete examinar e emitir pareceres sobre
balancetes, balanços, prestação anual
de cantas da Diretoria e sobre alie,
nação ou oneração de bens imoveis
patrimoniais, assim como exercer as
demais atribuições atinentes ao Controle de contas da Empresa.
Parágrafo úni-:o . Será obrigatória a
realízaçãe de, no mtnímc, uma reu ...
níão, cada mês, com registro de atas.
CAPÍTULO VII

Das Unidades Operacionais

Art. 16. As unidades operacionais,
que integram a organização da CMB
são estruturadas em função -tc su~
complexidade e responsabilidade, obe,
decendo à seguinte nomenclatura.
I) órgãos de Apoio da Diretoria;
II) Departamento;
nn Divisão;
IV) Seção.
§ 1° O Dirigente de Departa -nento
terá a designação de Superlntendente e os das demais unidades de Chefe.
§ 2.° Os Superintendentes e os Ch~
fes dos órgãos de Apoio da Diretoria

serão designados, em comissão, pelo
Presidente da CMB.
§ 3.° Os Chefes de Divisão serão
designados, em comissão, pelos Diretores das respectivas áreas.
§ 4.° Os Chefes de S-eção serão de.,
signados, em comissão, pelos Superintendentes das respectivas áreas.
§ 5.° Os órgãos de Apoio da Diretoria compreendem os serviços de pro,
curadoria, auditoria, relações públtcas e outros que forem definidos no
Regimento Interno da CMB.
Art. 17. Os Departamentos Inte,
grantes da estrutura organizacional
da CMB são os seguintes:
I) Departamento AdministrativoDEPAD;

lI) Departamento
DECED;

de Cédulas

~'TOS

In) Departamento Econômico Fi~
nanceiro - DEFIN;
IV) Departamento de Gráfica Ge,
ral - DEGER;
V) Departamento
de Matrizes
DEMAT;
VI)
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Departamento de Moedas e MeA

dalhas - DEMOM;
VII) Departamento Técnico -

DETEC.
Parágrafo único. A Diretoria, per
decisão unânime, poderá criar »utrcs
Departamentos; de acordo com a con,
veniência das atividades industriais
da CMB, observado o limite máximo
de 10 (dez) Departamentos.
Art. 18. A estrutura das unidades
operacionais, suas atribuições e fUDcíonamento, serão estabelecidos
no
Regimento Interno da CMB, a ser
aprovado pela Diretoria, no prazo de
30 (trinta) dias, contado a pa.rttr da
vigência deste Estatuto.
CAPÍTULO VIU

Art. 23. O pessoal da OMB será
admitido em regime
empregatício,
subordinado à legislação trabalhista
e às normas do Regulamento dê Pessoal da Empresa.
Art. 24. A CMB poderá contratar
diretamente a mão-de-obra neces-sária ao desenvolvimento de suas atividades,
Art. 25. ACMB poderá requisitar
servidores da Administração Direta
ou Indireta para exercício de funçôee
de chefia ou direção.
Art. 26. Os funcíonáríos em exercício na Autarquia, na data de sua
transformação em Empresa Pública,
se Integrantes do quadro de pessoal
do Ministério da Fazenda, nela permanecerão corno cedidos.
Parágrafo único. A CMB apresentará aos órgãos de origem os servidores que forem consideradas dispensáveis aos seus serviços, a crttérto
da Direção da Empresa.

Do Exercício Social e da Prestação
de Contas

Art. 19. O Exercício Social da CMB
compreenderá o período de 1.0 de hnelro a 31 de dezembro de cada ano. e,
ao término de cada exercício. serão
elaborados o Balanço e a Demonstração da Conta de Resultados da Empresa.
Art. 20. A prestação de Contas da
Diretoria da CMB, acompanhada do
relatório anual, do balanço e do cectificado de auditoria externa, bem
como do parecer do Conselho Fiscal,
será submetido, no prazo de 90 (noventa) dias. contado do encerramento
do exercício social, ao Ministro da fi':-lzenda, para os fins previstos no artigo
42 do Decreto-lei n,» 199, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 21. O resultado liquido, apurado no exercício social, será aplícado na forma proposta pela Diretoria e aprovada pelo Ministrada
Fazenda.
CAPíTULO IX

Do P·essoal

Art. 22. O Ministro da Fazenda fixará a remuneração dos membros da
Diretoria e do Conselho Fiscal.

CAPíTULO X

Das Disposições GeraiS

Art. 27. No que se refere ao 0'3trtmônlo à renda e nos serviços vinculadoa a suas atividades monopolizadas ou dela decorrentes, a C!\.t"B
goza de isenção de tributos federais.
Art. 28. As porações da CMB ~e
rão realtar das segundo procedimentos
e plano de contas ajustados às empresas privadas doe caráter industrial.
Art. 29. A CMB sub-rogar-se-á em
todos os direitos e obrigações da Autarquia Casa da Moeda.'
Art. 30. OS CLSOS omissos serão
resolvidos pelo Ministro da. Fazenda.
DECRETO

N.O

72.814

-DE

21

DE

SETEMBRO DE 1973

Revoga a cessão constante do artigo
1.0, do Decreto n.O 64.122, -de 25 de
fevereiro de 1969, na parte referente ao Ginásio Açrícoía de. Caetité e
dá outras providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item TI, da Constituição, e tendo
em vista o processo n.v 252:102-7'~
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combiriado com o de n.v 002.963-73 do
Ministério -'aa Educação e Cultura, de-

creta:
Art. L° E' revogada a cessão do G1-

násío Agrícola de Caetité, no Munlcí
pio do mesmo nome, ao Governo do
Estado da Bahia. constante do artigo
L", do Decreto 0.° 64.133, de 25 de: revereiro de 1969.
Art. 2.° O referido Estabelecimento

fica cedido, com

o respectivo patrt-

mônlo, à Prefeitura Municipal do ci-

tado Município.
Parágrafo único. A cessão do Estabelecimento far-se-á mediante termo
ou contrato, de que constarão expressamente . as. condições estabelecidas.

-ta dos Processos n.s 1.576-72-CFE e n,e
253.722-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.° E' concedido reconhecimento à Faculdade de Educação de Novo
Hamburgo. com o curso de Pedagogia
mantida pela Associação Pró Ensine
Superior em Novo Hamburgo, com sede na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlla, 21 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Art. 3.° O Governo do Município de

contúcto Pamplona

Caetité deverá fazer funcionar o Estabelecimento citado no artigo 1.0, no

qual deverá ser -ministrado ensino de
1.0 grau podendo o mesmo estabelecimento ser utilizado, sem prejuízo Jo
ensino, para o funcionamento de outros serviços públicos municipais.
Art. 4.° Acessão tornar-se-á nula,
independente de ato especial, se aos
imóveis cedidos for dada aplicação
diversa das estipuladas neste Decreto.
Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Braailta, 2~ de setembro de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Coníücío Pomvplona

DECRETO N." 72.815 - DE 21
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Educação de Novo Ham .rao,
mantida pela ASsociação Pró Ensino
Superior em Novo Hamburgo com
sede na cidade de Novo Hamburgo,
Estado do Rio Grande do Sul.

o

Presidente da República, usando das atribuições que lhe COnfere o
artigo 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado peJo Decreto-lei n." 842, de 9
de setembro de 1969. e t-endo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educaçào n;°1.031-73 conforme cons-

DECRETO

N.O 72.816 DE
SETEMBRO DE 1973

21

DE

Autoriza o tuncionamento da Faculdade de Música "Mozarteum". mantida pela Sociedade Civil estooaecimento de Ensino Superior "Mozorteum/", com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o· artigo 47, da Lei número
5.540 de 28 de novembro de 1968, alterado pela Decreto-lei n.s 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n.s 1.033-73, conforme consta
dos Processos D.O 2.104-72 - CFE e
238.834-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Música "Mozarteum", com cursos -de Instrumento,
Canto, Licenciatura em Música e Regência, mantida pela Sociedade CivU
de Ensino Superior. com sede na cídade de São Paulo, Estado de São Pau-

lo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Confúcio Pamplona

AtTOS
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Concede reccmnecrmento à Faculdade
de Direito da Alta Paulista, -mamtida
pela Instituição "Dom Bosco" de
Ensino e Cultura, com sede na cidade de Tupã, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar.tdgo 81. item IH, da Constituição, de
acordo com o 'artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação n." 1.267-73 conforme consta
dos Processos n.v 3.445-73 - CFE e n.v
258.804-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. L." E' concedido reconhecimento à Faculdade de Direito da Alta
Paulista, com o curso de Direito mantida pela Instituição "Dom aosco:' de
Ensino e Cultura, com sede na cidade
de Tupã, Estado de São Paulo.
Art. 2." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO N." 72.818 SETEMBRO DE

DE

21

DE

1973

Autoriza o tunesonamentc da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Votuporanga, mantida pela Fundação Educacional de
Votuporanga, com sede na cidade de
Votuporanga, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9 de
setembro de 1969 e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n.v 1.045-73, conforme consta
dos Processos n." 86-71 - CFE e GM~
BSB n.s OD5.540-73, do Ministério da
Educaçã-o e Cultura, decreta:
Art. l." Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de votupo
ranga, com os cursos de Ciências Contábeis e de Administração, mantida
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pela Fundação Educacional de Votuporanga, com sede na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo.
Alt. 2." Este Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO

N." 72.819 DE 21 DE
SETEMBRO
1973

DE

Altera o artigo 4.". do Decreto número
1.117, de 1 de junho de 1962

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU da Costdtuíçâo, deereta:
Art. 1.0 O artigo 4.°, do Decreto n."
1.117, de 1 de junho de 1962, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 4." O Conselho Nacional do
Serviço Social expedirá um certificado provisório de "Entidade de
fins Filantrópicos" às instituí
çôes que se encontrarem registradas ou que venham a se registrar
no Conselho.
Art. 2." Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO

G. MEDICI

contucio PamplOna
DECRETO N." 72.820
SETEMBRO DE

DE

21

DE

1973

O Presidente da República, no uso
da atribuíção que lhe confere o artigo
81, item lU, da COnstituição, decreta:
Art. L" São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo L", da
Lei n." 91, de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.", do Regulamento
aprovado pelo Decreto
n.v 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
lVIJ. 1.477-73 - Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos,
com sede em Campo Grande, Estado
de Mato Grosso;
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MJ.

886-73 -

Associação Benefi-

cente Clínica Tobias, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo;
MJ. 16.840-73 - Campanha. da Vi,

COm sede no Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara;
MJ. 55.618-72 - Cz.sa Nossa Senhora da Boledade, com sede
em

Salvador, Estado da Bahia;
MJ.
6.783-71 Colégio Padre

r1~~Z' d~~a~~~~a;em Itaporanga, EsMJ. 21.841-71 ,....- Congregação das

Irmãs dos Pobres de Santa Catarina
de Sena - Província de Nossa Se-

MJ.

58.090-72 - Sociedade Assis(S.A.E.), com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo;
MJ. 17.D48-7::!
Casa da Crrança
de Porciúncuta. com sede em POrcíúncula, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
tencír.I Espírita

Brasília, "21 de setembro de 1973;
152<.> da Independência e 85" da
República.
EMíLIQ G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

nhora da Divina Providência, com

sede em Salvador, Estado da Bahia;
MJ.

21.970-72

-

Fundr.ção

Ba-

hiana para o Desenvolvimento
da
Medicina, com sede em Salvador, Estado da Bahia;
MJ. 55.239-71 -

Fundação Facul-

dade de Ftlosoífa, Ciências e Letras
de Dívinópolis. com sede em Divlnópolis, Estado de Minas Gerais;
MJ. 53.556-72 - Pundaçâo Seráfica de Educação, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais;
MJ. 1.385-73 Instituição Cultural Educativa e de Assistência Social (I.C.E.A,S.), com sede em João
Pessoa, Estado da Paraíba;
MJ. 61.362-71 Instituto Nossa
Senhora Imaculada de Ibiporã, com
sede em Ibiporã, Estado do Paraná;
MJ. 52.821-73 - Irmandade
da
Santa Casa de Misericórdia de São
GOnçalo Garcia, com sede em Penedo, Estado de Alagoas;
MJ.
3.781-67
Irmandade da
Santa Casa de Vinhedo. com sede em
Vinhedo, Estado de São Paulo;
MJ. 55.005-72 - Lar Bezerra de
Menezes, com sede. em
Itaperuna,
Estado do Rio de Janeiro;
MJ. 38.371·71 - Obras Passíonistas
São Paulo da Cruz, com sede em Vila
velha, Vitória,
Estado do Espirito
Santo;
, ,
MJ. 21.233-72 - Obra Promocional
de Sant'Ana (OPSA), com sede em
Feira de Santana, Estado da Bahia;
MJ. 55. 800-71 - Santa Casa de
Misericórdia de Palmital, com sede
em Palmitr.I. Estado de São Paulo:
MJ. 27.428-69 - Seminário Menor
. de Chapecó. C0m sede em Chapecó,
Estado de Santa Catarina;
MJ. 54.673-73 - Serviço Promocional de
Assistência à
Família
(SERPAF). com sede em Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais;

DECRETO

N." 72.821
SETEMBRO DE

DE

21

DE

1973

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado
no
Município de Canoas, Estado do
Rio Grande do Sul,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 1." Fica o Serviço do Patrlmonto da União autorizado a aceitar
a doação que a Prefeitura Municipal
de Canoas, no Estado do Rio Grande

do Sul, nos termos da Lei Municipal
n.e 1,355, de 18 de agosto de 1971,
quer fazer à Uniâo Federal, de um
terreno com c área de 1.0184250m2
(hum mil e dezoito metros quadrados
e quatro mil duzentos e otnquenta
centímetros quadrados), situado na
Avenida Vitor Barreto, naquela cidade. de acordo com os
elementos
constantes do processo protocolizado
no Mímstérto da Fazenda sob o número 18.108, de 1973,
Art. 2," O terreno c que se refere
o artigo 1.", se destina à construção
da sede da Junta de Conciliação e
Julgamento da Justiça do Trabalho
no Município de Canoas.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogt.das as dlsposlçôes em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G,

MÉDICI

Alfredo Busau-i
.
José F'lávio Pécórc
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DECRETO N." 72.822 -

DE 21 DE

SETEMBRO DE 1973
Autoriza estrangeiros a adquirirem
direitos sobre os terrenos que menciona.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Consttturção, e tendo
em vista o disposto no artago 205, 00
Decreto-lei n.' 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta: .
Art. 1.0 Ficam autorizados:
a) a adquirir o domlnío útil, em
transferência de aforamento:
1 - Jean Claude Froger Louvrter,
de nacionalidade francesa, do terreno
de acrescido de marinha situado na
Rua dos Tabajaras n.e 540, Praia de
Iracema, Fortaleza, Estado do Ceará,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o número
78.849, de 1958;
.:l --

Gaetana Sorrentinc Cetrango-

lo, de nacionalidade italiana, da fração ideal de 21/W25 do terreno de
acrescido de marinha situado na Rua
Marquês de Pombal n.v 172, correspondente à sala 202, no Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob
o n.« 20.596, de 1973;
3 - Rosa Maria Antonieta Labanca,
de nacionalidade _italiana, da fração
ideal de O 238% do terreno de acrescido de marinha situado na Avenida
Franklin Roosevelt n.e 39, correspondente ao apartamento 906, no Estado
da Guanabara, conforme processo
protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n." 1. 053, de 1973;
4 - Hellmuto 'I'oews, de nacionalidade alemã, da fração ideal de 114 do
terreno de acrescido de marinha situado na Rua Almirante Gomes Pereira n.v 115, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o número 35.602, de 1972;
b) a adquirir o direito de preferência ao aforamento:
Carlota Eva Elfriede Gerber. de nacionalidade alemã, da fração ideal de
74/2800 do terreno de marinha situado na Rua Cândido Mendes número
16, correspondente ao apartamento
904, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n,v 38.057,
de 1972;

c) a adquirir o direito de confirmação de aforamento;
Guenía Conoscaite, de nacionalidade Iituana, da fração ideal de 1/364
do terreno de marinha situado na
Avenida Atlântica n." 3.806, correspondente ao apartamento 918, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n.v 15.684, de 1973.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO N." 72.823 - DE 21
SETEMBRO DE 1973

DE

Dispõe sobre o Grupo-Serviços Jurídicos, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
2.0 , 4.0 e 7.0 da Lei n.s 5645, de 10 de
dezembro de 1970, decreta:
CAPíTULO I

Do Grüpo-Sertnços Jurídicos
Art. 1.0 E criado o Grupo-Serviços
Jurídicos, designado pelo código .....
SJ-1100, compreendendo Categorias
Funcionaís integradas de
classes
constituídas de cargos de provimento
efetivo a que são inerentes atividades
de natureza jurídica, contenciosas e
não contenciosas.
Art. 2.0 As classes integrantes das
categorias Funcionais do Grupo a
que se refere este decreto distribuirse-âo, na forma do disposto no artigo 5.°, da Lei n." 5 645 de 10 de dezembro de 197{l, em 4 (quatro) níveis
hierárquicos, com as seguintes características;
Nível 4 ~ 1) Atividades de direção.
supervisão e coordenação dos trabalhos de apuração, inscrição e cobrança da divida ativa da União; defesa
dos interesses da Fazenda Nacional;
representação da Fazenda Nacional;
consultoria jurídica dos órgãos fazendários e assessoramento jurídico a au-
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toridades fazendárias em assuntos de
grande complexidade; .lI) - atividades de assistência jurídica, em nível

de supervisão e coordenação, aos demais órgãos da Administração Públi-

ca Federal direta, envolvendo. também, a emissão de pareceres sobre assuntos relacionados com a aplicação
de leis e regulamentos a situações incomuns, para a fixação de orientação
normativa; IH) ~ atividades de defesa dos interesses das Autarquias federais perante quaisquer Juízes ou
Tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, e de assistência jurídica. aos órgãos de Autarquia. em processos administrativos de maior complexidade; IV) -

atividades, no Tri-

bunal Marítimo, de promoção e acompanhamento dos processos relativos a
acidentes e fatos da navegação sobre
água, inclusive nos de registro da.
propriedade marítima e de armador,
nos casos de maior complexidade, e de
supervisão das atividades de assistência judiciária a acusados sem deferi50r constituído.
Nível 3 - 1) Atividades, de complexídade média, em nível de orientação
e execução, relativas à apuração, inscrição e cobrança da dívida ativa da
União; defesa dos interesses da Fazenda Nacional; representação da
Fazenda Nacional; consultoria juridica dos órgãos fazendários e assessoramento jurídico a autoridades ra,
zendàrias, em assuntos de mediana
complexidade; lI)
atlvídades de
assistência jur.díca, sujeitas a supervisão de funcionário de classe superior, aos demais órgãos da Administração Pública Federal direta, envolvendo a emissão de pareceres dirimindo dúvidas de interpretação em assuntos que envolvam a aplicação ele
leis e regulamentos a situações muito
diversificadas, que apresentem aspectos conflitantes em face da orientação normativa vigente; IH) - atividades de defesa dos interesses das
Autarquias federais perante quaisquer Juizos ou Tribunais até a segunda instância e de assistência jurídica
aos órgãos da Autarquia em processos de mediana complexidade; IV) atividades, no Tribunal Marítimo, de
promoção e acompanhamento dos
processos relativos a acidentes e. fatos da navegação sobre água, inclusive nos de registro da propriedade marítima e de armador, e de orientação
das atividades de assistência judiclária a acusados sem defensor consta-tutdo.

Nível 2 - I) - Atividades, em nível de execução, de apuração, inscrição e cobrança da divida ativa da
União; defesa dos interesses da Fazenda Nacional; representação da Fazenda Nacional e consultoria jurídica
dos órgãos fazendários, em assuntos
de menor complexidade; Il) - atividades de assistência juridica, SUjeitas
a ortentação e supervisão de funcionário da classe superior, aos demais
órgãos da Administração Publica Federal direta, envolvendo a emissão de
pareceres sobre assuntos relacionados
com a aplicação das leis e regulamentos a situações pouco diversificadas, não passí veís de controvérsia em
face da orientação normativa vigente; lU) - atividades de defesa dos
interesses das Autarquias federais
perante e Justiça de primeira ínstánela e· de assistência jurídica aos órgãos da Autarquia em processos de
menor complexidade; IV) - atividades, no Tribunal Maritimo, de promoção e acompanhamento dos processos
relativos a acidentes e fatos da navegação sobre- água, inclusive nos de
registro da propriedade maritima e de '
armador, de menor complexidade.
Nivel 1 - 1) Atividades, junto aQ
Tribunal Marítimo. de defesa gratuita de partes acusadas em processos.
Art. 3.° O Grupo-Serviços Jurídicos
é constituido pelas Categorias Funcionais abaixo indicadas:
Código 8J-1101 - Procurador da
Fazenda Nacional;
Código 8J-1102
Assistente Jurídico;
Procurador AuCódigo 8J-1103
tárquico;
Código 8J-1104 - Procurador (Tribunal Marttímcú :
Código 8J-1105 - Advogado de Ofício (Tribunal Marítimo).
Parágrafo único. As classes das Categorias Funcionais previstas nesta
artigo são dístrlbuídas pela escala de
níveis do Grupo, na forma do Anexo.
CAPlTULO II
Da Composição das Categorias
Funciona.is

Art. 4.° As Categorias Funcionais
do Grupo - Serviços Jurídicos deverão atender às necessidades de recursos humanos dos Ministérios, dos
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órgãos integrantes da Presidência da
República, das Autarquias federais e
do Tribunal Marítimo.
Art. 5.° Poderão integrar as Categorias Funcionais de que trata o artigo 3.° deste decreto, mediante transposição, os atuais cargos, vagos e
ocupados, do Serviço .jurtdíco da
União e das Autarquias federais, bem
como do Tribunal Marítimo, cujas
atividades guardem correlação com as
indicadas no artago 1.°, observado o
seguinte critério:
I) na Categoria Funcional de Procurador da Fazenda Nacional, os
atuais cargos de Procurador da Fazenda Nacional de 1."-, 2."- e 3.a Categorias e de Assistente Jurídico do Ministério da Fazenda;
II) na Categoria Funcional de Assistente Jurídico, os atuais cargos de
Assistente Jurídico;
II!)
na Categoria Funcional ce
Procurador Autárquico, os atuais cargos de Procurador de 1.0, 2./1 e 3.a Categorias, das Autarquias federais;
IV) na Categoria Funcional de Prccurador (Tribunal Marítimo) , os
atuais cargos de Procurador e Adjunto de Procurador do 'I'rfbunal Marítimo'
V) ~a Categoria Funcional de Advogado de Ofício (Tribunal Marítimo), os atuais cargos de Advogado de
Ofício do Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Poderão, também,
concorrer, originariamente à inclusão
no Grupo-Serviços Jurídicos:
a) os funcionários que tenham sido
agregados. na forma do artigo 60, da
Lei n.v 3.780, de 12 de julho de 1960,
e enquadrados em símbolo de cargo
em comissão ou função gratificada de
atribuições básicas correlatas com as
indicadas no artigo 1.0 deste decreto;
b) o agregado cujo cargo efetivo.
ocupado imediata e anteriormente à
agregação. deva ser tncluido nas Categorias de que trata este decreto,
desde que possua diploma de bacharel em Direito insc;rito na Ordem dos
Advogados do Brasil;
c) os Tesoureiros .Tesoureiros-Auxiüares, Assessores para Assuntos Legislativos, Inspetores de Previdência
e Técnicos de Migração que possuam
a condlçâo de baeharêls em Direito
inscritos na Ordem dos Advogados do
Brasil, observado o disposto no § 29
do artigo 60 •
Art. 69 Os cargos ocupados serão
transpostos mediante a inclusão dos

respectivos ocupantes nas correspondentes Categorias Funcionais, do
maior para o menor nível e nos limites da lotação estabelecida, pela
ordem rigorosa de classificação dos
habilitados no processo seletivo a que
se refere o Capítulo IH deste decreto.
S 19 Os cargos que de acordo com
a ordem de classttícação dos respectivos ocupantes decorrente da aplicação dos critérios seletivos. excederam
ao número fixado para a classe superior da correspondente Categoria
Funcional serão transpostos para a
classe imediatamente inferior ou, se
ainda ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, para a classe inferior
seguinte.
§29 A transformação, de que trata
a alínea c do parágrafo único do artigo anterior. far-se-ã somente para a
classe inicial da correspondente Categoria Funcional e no limite de até
60% (sessenta por cento) da lotação
fixada para a classe.
~ 39 Se a lotação aprovada rara a
categoria Funcional for superior ao
número de funcionários habilitados
no processo seletivo, será ela completada na forma estabelecida em Instrução Normativa baixada pelo órgão
Central do Sistema de Pessoal Civil
da Admimstração Federal, observado
o disposto nos artigos 99, § 3 9, e 15.
do Decreto n." 70.320, de 23 de março
de 1972.
Art. 79 A transposição e transformação de cargos a que se refere o
artigo 59 deste decreto somente será
processada, em cada órgão, após a
observância das seguintes exigências:
IJ aprovação da lotação com base
no resultado dos estudos relativos à
fixação qualitativa e quantitativa dos
cargos necessários à execução das atividades das novas unidades organizacíonals:
II) verificação da prtcrfdade na escala prevista no artigo 2°, do Decreto
nv 70.320, de 1972.
III) comprovação da existência de
recursos orçamentários artequadcs para fazerem face as despesas decorrentes da medida.
CAPíTULO III

Dos Critérios seletivos

Art. 89 Os cnténos seletivos para
efeito da transposição e transforma-
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çãc de cargos para as Categorias Funcionais do Grupo -

Serviços Jurídi-

cos, objetivando comprovar a capacidade do funcionário para o desempenha das atividad-e inerentes ae respectivas classes, serão basicamente,
os seguintes:
1) ter ingressado em virtude de
concurso público de provas ou de provas e títulos, ou prOV3 publica de babiütaçào de caráter competrtzvc, na
carreira ou classe única a que pertencer o cargo' e. ser transposto cu
transformado, ou na carreira, série
funcional ou função que a estas tenham legalmente antecedido:
11) ter-se habilitado em concurso
público ou prova pública de caráter
competitivo, em que tenham sido exigidos conhecimentos de Direito, em
nível e especialidade compactvets com
os da Categoria Puncional para a
qual deva o cargo ser transposto ou
transformado;
IH) para os que não satisfizerem os
requisitos indicados nos itens anteriores, verificação de desempenho,
segundo cr-ítérlos práticos e objetivos
compatíveis com a natureza e especialidade das atividades da categoria
Funcional. estabelecidos pelo órgão
central do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal,' em articulação com os órgãos de pessoal dos
Ministérios, órgãos integrantes da
Presidência da Repúbllcs, e Autarquias Federais e com as unidades especializadas onde se desenvolvam as
atividades.
§ 19 Para efeito do disposto no artigo 6Q e seu § 10 deste decreto, a
classificação dos runcíonártos habilitados de acordo com o disposto neste
artigo far-se-á classe por classe. a
começar pela mais elevada, observada
a seguinte ordem de preferência:
a) quanto à habilitação:
19) o habilitado na forma co item
I deste artigo;
2°) o habilitado na forma dos item
II e IH;
b) em igualdade de condições de
habilitação:
1Q) o de maior tempo na classe;
2 0 ) o de maior tempo na carreira
a que pertencer J cargo a ser transposto ou transformado;
30) o de maior tempo de serviço público federal;

49 ) o de maior tempo de serviço público.
§ 29 Os critérios de desempate, na
hipótese prevista DO g 2Q do artigo 69
deste decreto, são os fixados neste artigo.
CAPíTULO IV

Do Ingr'2sso
Art. 99 O ingresso nas Categorias
Funcionais integrantes do Grupo
Serviços Jurídicos far-sa-a na classe
inicial, mediante concurso público,
em que será verificada a qualificação
essencial exigida para o desempenho
das atividades inerentes à classe.
Art. 10. Os cargos da classe inicial
de Procurador do Tribunal Marítimo
poderão ser providos. em até 1/3 (um
terço) das vagas, mediante progressão funcional dos ocupantes de cargos da classe de Advogado de Ofício
do Tribunal Marítimo.
CAPíTULO V
Da Proçressão Funcional

Art. 11. A progressão funcional dos
ocupantes de cargos das Categorias
Funcionais de que trata este decreto
far-se-á para a classe imediatamente
superior àquela a que pertença e obedecerá ao critério de merecimento,
a ser aferido objetivamente, na forma estabelecida em regulamentação
específica.

Art. 12. O interstício para a progressão funcional é de 3 (três) anos
e será apurado pelo tempo de efetivo
exercício na classe.
Art. 13. São requisitos indispensáveis para a progressão além do interstícío:

n às classes de cargos classificados
no nivel 4, contar o funcionário, .1.0
mmímo, 7 arras de experiência proüssional: e
H) às classes de cargos classificados no nível 3, contar o funcionário,
no mínlmo 4 anos de experiência profissional.
Art. 14. A época de realização das
progressões e as normas .sobte o respectivo processamento serâo estabelecidos em regulamentação geral.

A'TOS

CAPíTULü VI
Da Ascensão Funcional

Art.

15. Poderá haver
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ascensão

funcional, para li classe inicial cias
Categorias Funcionais do Grupo --

Serviços Jurídicos, de ocupantes de
classes finais de Categorias Funcionais
Integrantes de outros Grupos, desde

que possuam a necessária quauncacac
profissional e se habilitem em processo seletivo próprio estabelecido em
regulamentação especrüca..
parágrafo único. Não haverá ascensão funcional para as Categorias
Funcionais de Procurador (SJ-llü4)
e Advogado de Ofício (8J-1105) do
Tribunal Marítimo.

Art. 16. poderá ser reservado até
1/3 (um terço) das vagas que ocorrerem nas classes -nic: ais para serem
providas mediante ascensão funcio-

nal.

Art. 17. A época de realização da
ascensão funcional e as normas para
o respectivo processamento serão estabelecidas em regulamentação geral.

CAPíTULO VII
Disposições Gerai..;; e Transitórias

Art. 18. Os ocupantes de cargos das
Categorias Funcionais a que se retere este decreto ficam SUjeitos à jo-,
nada de trabalho extgtda pela repartição, de conformidade com o respectivo funcionamento, observado o mínimo de 30 (trinta) horas semanais,
podendo sempre 'Ser convocados, a critério da Administração.
Art. 19. Poderá ser reservado até
1/3 (um terço} das vagas existentes,
ou que vierem a ocorrer, nas classes
iniciais das Categorias Funcionais do
Grupo - Serviços Jurídicos, para se~
rem providas pelos ocupantes de cargos relacionados no artigo 5 o deste de
ereto, que não lograrem habllitacáo
110 processo seletivo estabelecido para
a transposição ou transformação.
§ 19 Os candidatos 1,0 provimento
previsto neste emzo serão submetidos
a treinamento adeuuad-: e ao mesmo
processo seletivo dos inscritos no ccn-

curso público para a Categoria Funcional, realizando-se simultaneamente ambas as competaçôes ,
§ 2Q A classificação oos habilitados
no concurso público é distinta da dos
funcionários habilitados ao provimento de que trata este artigo.
§ 3Ç Nos órgãos em que o regime
jurídico do respectivo pessoal seja estatutário, poderão concorrer ao provimento a que -se refere Este artigo
os atuais ocupantes de empregos regidos pela legislação trabalhista, a
que sejam afetas atividades idênticas
às indicadas no <trtigc' 1° deste decreto, salvo para a Categoria Funcional de Procurador da Fazenda Nacional (SJ -1101) e para as de Procurador <SJ-ll04) e Advogado de Ofício (SJ-l105) do Trtbunal Maríuímc.
§ 49 Os funcionários de que trata
este artigo que não lograrem habilítaçâo continuarão em quadros suplementares, na to-rna estabelecida no
artigo 17, do Decreto nv 70.320, de
1972, e os empregados em Tabelas extintas, podendo. -nureíanto. concorrer, mais uma vez, ao processo seletivo para o provimento.

Art. 20. Este decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposícões em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1~)73;
da Independência e 85Q da
República.

152 9

EMítI{) G.

MÉDICI

Alfredo Bueaià
Aaataerto de 3arr.n Nunes
Orlando Geisel
Mdfto Gibson. .3arbo3(!.
José Fuuno Pecora
Mario David Andreazza
Moura Cavalcanti
Confúcio pamplona
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Marcus Vinicius Pràtini de Moraes
Antànio tna« Leite Júnior
soao Paulo dos Ci,eis velloso
José Costa Cavalr-fLnti
Heroé Berlaautee PBdroza

o anexo relativo ao presente deereto foi publicado DO D. O. de 24
de setembro de 1973.
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DECRETO N.o 72 824 -

24 DE SETEMBRO DE 1973

DE

Abre ao Mmzsteno das Re1.açi)es Exteriores o ctéauo suplementar de Cr$
200.000,00, para rctorçc de dotaçao coneumaaa no vigente Orçamento.

O Presruente da ({{;!Juúl1ca usando da atribuíçâc que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Oonsttturção, e da autorização contida no artigo lJ.'"
da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1. Fir-a e.oerlc ac Ministério das Relações Exteriores o crédito
0

suplementar de Cr~ 2.00.000 (Ir· (duzentos mil cruzeiros), para reforço de
notação orçementària consignada ao subanexo 2400. a saber:
Cr$ 1,00
;;40U - MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
2400.13(;11.2284 3.1.4.0 -

Dcmarcaçac ce Fronteiras

u.ncargos Diversos . .
200.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
0

••••••••••••

•

•••

_.....

anuía-...ao parcial de dotação orçamentária: consignada no vigente orçamento
ao subanexo 2'1:00. a saber.
2400 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES

Atavtdade -- '/.4ULJ.1304.228:..
d. 1.::l..U --- Material de Consumo

crs

I,GO

.
200.000
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revog-adae as drspo.nçoes em contrário.
Brastüa, 24 ue setembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
Repunnca.
.1it.:j,'

1:!::Miuu G. MÉDICI

Jorge ae caroauio e Suua
Jose 1-' lama Pecara
João paulo dos Rezs VeUoso

DECRETO

N." 72.8?E -

DE

24 DE SETEMBRO DE 1973

AMe ao MZnlsterzo áa Justiça em lavor do Departamento de Policia Federal, o (~redzto suplementai de
2.942.500,00, para retorço de dotaçao consunuiaa no maente Orçamento.

c-s

Prestoente da República, usando da: atribuição que lhe confere o
item IIl, ua 0uns..t ttnção, e da autorização contida no artigo 6.°
de Lei n.v 5,847, de G de «ezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Frca aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Departamento de Po.tcia Federal, o crédito suplementar ne valor de Cr$
..
2.942.500,Oe tacís milhões novecentos e quarenta e dois mil e quinhentos
cruzeiros) rara reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
O

artãgu 81,

20.00, a saber:

c-s

20.00 - MINISTERIO DA JUSTIÇA
'dU.14 ~ Departamento de Policia Federal
2014.U81::;.2203 - Coordenação e Manutenção do Policiamento
Federal
3.1.1.1 - Pessoal- Civil
02 - Despesas Variáveis . .
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
:1.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.7.1 - Entidades Internacionais . .
.

Total .

1,CO

700.00U

462 coa
1.600.000
74 500

106.000
2.942 50U
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Art. 2." Os recursos necessárlos à execução deste Decreto decorrerão oe
anuraçao parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento
ao Subanexo 20.00, a saber ;
20.00 -

Cr$ 1,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA

20.14 -

Departamento de Polícia Federal
2014.0803.2013.00303
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis . .,. __
,,
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.3.::l - Outros Serviços de Terceiros .. ,
3.1.4.0,- Encargos Diversos
Atividade - 2014.0812.2203
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atrvídaríe -

.
.
.
.
.

700 032
111. Hi7
236.~bO

74.524
1. 820,237

Total . .
.
2.942,00
Art 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspcsíçôes em contrário.
Brasília, 2'1- de setembro de 1973; 152." da Independência e 85.n da
Repúbnca.
Jt.:MiLW G. MÊDICI

Aureao BuzaUi.
Jose runno pecara
soao Paulo aos Rem venoso

DECREI'O NQ 72.826 SETEMBRO DE

DE

24

DE

1973

Dispõe sobre a utilização de GruposTarefa no C01U3elho Intermimisteruü
de Preços (CIP) e dá outras pro,

ouumaae.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item m, da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica o Ministério da Fazenda autorizado a utilizar GruposTarefa no desenvolvimento de programas e projetos relacionados com atividades prioritárias da Secretaria Executiva do Conselho Interministerial de
Preços (CIP).
Art. 2.Q OS Grupos-Tarefa serão
integrados por especialistas e eoadju,
vades por quantos servidores admírüs.,
trativos se façam necessários.
Parágrafo único. Cada Grupo-Tarefa será dirigido por um Coordenador
e a forma de funcionamento será estabelccída no ato de constituição.
Art. 3Q OS integrantes do GrupoTarefa serão retribuídos em caráter
eventual, mediante recibo, na forma
da legislação vigente.
§ jc A retribuição a que alude este
artigo é inacumulável com as gratirt-

cações pela representação de gablnete e pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva e
serviço extraordinário a este vinculado, cujo pagamento será suspenso enquanto durar a participação nos trabalhos do Grupo-Tarefa, salvo o direito de opção.
§ 29 Os ocupantes de cargo em co.,
missão e função gratificada, bem
assim os que exercerem encargos espe.
cíüoos em gabinete, somente poderão
integrar Grupo-Tarefa quando houver
correlação entre suas atribuições normais e as do Grupo-Tarefa.
Art. 4Q A retribuição pela participação nos trabalhos do Grupo-Tarefa
não poderá ser superior aos valores
correspondentes aos vencimentos dos
cargos de atividades correlatas.
Parágrafo único. No caso do Coordenador, o valor total de retrtbuíção
não poderá ultrapassar o limite máximo legalmente fixado, em caráter
geral, para os ocupantes de cargos incluídos no sistema de que trata a Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960.
Art. 5.9 Os Grupoo--Tarefa terão
duração temporária, extinguindo-se automaticamente com a conclusão 105
trabalhos programados.
Art. 69 A despesa com os GruposTarefa a que se refere este Decreto
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será atendida pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Fa..

zenda.
Art. 7,° Este Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revo-

gadas aos disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1973~
1529 da Independência e 859
da
Repúbl'oa..
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flauio, Pecora
taorcus VinicluS Pratini de Moraes

DECRETO N.Q .72.827 - DE 24
SETEMBRO DE 1973

DE

Altera, em cumprimento de decisão
judicial, enquadramento de junu;onanas 110 Mmístério da Saúde e aá

outras imroiaenctas,
o Presidente da República, usando
da atrínuiçac que lhe confere o ar-

tigo 81, item 11...., da Constituição, e
tendo em vista o Acórdão do Tribu-

nal j-euerat ue Recursos prorer.co no
julgamento do Recurso de Revia a

n.v

1.242, do Estaco da Guanabara
e o que consta <ia processo n.c 1. 650,
de 19'73, do Departamento Aumtuístrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica alterado o enquecramento previsto no Decreto n.v 55.276,
de 22 de dezembro de 1964, para efeito de excluir de seus anexos, a partir de 12 de março de 1963, com os
respectivos cargos, os funcionarros
Jair da Silva, AUXIliar de Portaria,
GL-303,8.B, Manoehta Rebello senges, Escrevente-Datilógrafo, AF-2ú47.
e Roberto 'I'hompson da Cunha,
Guarda Sanitário, GL-201, 9, C, beneficiados pela decisão
judicial exeqüenda, os quais passam a ser 00::1.siderados ocupantes de cargos de Teromeiro-Auxiliar,
de 1.'il- Categoria,
padrâo 4-C, na forma do disposto no
artigo L", da Lei n.s 4.061, de 8 de
maio de 1962, mantida. sua Integração na Parte Permanente do ~ua
dro de Pessoal
do Ministério da
Saúde.
Parágrafo untco.
São incidentes
sobre a situação dos cargos de Tesourelro-Auxllíar, a que se refere este artigo, as seguintes alterações:
I - A partir de 18 de julho de
1963, tendo em vista o disposto no
artigo 25, §§ l.º e 2,'?, e 81, da Lei

n.c 4.242, de 17 de julho de 1963. os
respectivos vencimentos passam a' ser
demonstrados em cruzeiros, no valor
de Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil
cruzeiros antigos) mensais;
II - A partir de 29 de junho de
1964, de acordo com o disposto nOS
artigos 7.9 e 43, da Lei n.c 4.345, de
26 de junho de 19M, ficam os ruudtdos cargos classificados no nível 18,
retroagíndo as vantagem nnanoetras
decorrentes a 1 de junho de 1964; e
ITl - A partir de 1 de março de
1967, ne conformidade do d.sposto
nos artigos 1.9 e 12, do Decreto-te!
n.c 146, de 3 de fevereiro de 1967. '.\3
vencimentos dos citados cargos são
novamente demonstrados em Cl'UZell'OS
no valor de era 630.000,00 (seiscentos e trinta mil cruzeiros antigos)
mensais, passand-o os mesmos e: tntegrar a Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Ministério da.
Saúde.
Art. 2,'? São tornadas sem efeito,
em conseqüência do disposto no ar..

tigo
anterior, as
readaptaçôes de
Jair da Silva, do cargo de Auxiliar
de Portaria GL-3rD3.8.B, para o cargo de Assistente C-omercial, ....
AF-103.12.A, efetuada
por Decreto
de 28 de agosto de 1970, publicado no
Diário Oficial de 31 seguinte. de Manoelita Rebello Senges, do cargo de
Escrevente-Datilógrafo, AF-2Q4.7 rara o cargo de Tesoureiro-Auxiliar,
AF-701-18, e de Roberto Thompson
da Cunha, do cargo de Guarda Sanitário, GL-201.9.C, para o cargo de
'r'esoaretro-Auxtüer, AF-701-18 efetuadas por Decretos de- 3 de aorrt
de 1970, publicado no Dzário Ofietal
de 6 de abril subseqüente.
.
Art. 3,9 O órgão de -pessoal competente apostdlará os títulos dos funcionários abrangidos pelo disposto neste
Decreto.
Art. 4.9 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas pelos
recursos
orçamentárlos
próprios.
art 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 85." da
Rerpública .
EMÍLIO G.

:MÉDICI

Mário Lemos
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DECRETO N,9 72.828 SETEMBRIQ DE

DE

24

DE

1973

Retifica o Decreto n5' 72.211, de 11
de maio de 1973, e dá outras pro-

vidências.

O Presidente da República, US-ando

das atrtbuições que lhe contere

o

artigo 81, item IlI, da Constituição.
e tendo em vista o que conste ao
processo n.s 989, de 1973, do Departamento Anmimstratdvo uo Pesscai Ci-

vil, decreta:

EMíLIO G.

MÉDICI

Moura Cavalcanti

Art. 1.9 Firo retificado o item jLl,
do artigo 1.9, do Decreto n.v 72,211
de 11 uc maio ci.e 1973, publicado ;:10
Diário OfieWl ce 14
seguinte, na
forma aoaíxo indicada:
a) onde se Ie: "3 t trêsj cargos C1b

nscnturano, codígo

do por Décio Silveira Marques",
leia-se; "1 (Um) cargo de Técn.co de
Contab.lidade, código
P-70L13.Aocupado por Décio Silveira Marques".
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República,

AE'-202, ti. A

ocupa aos por Antonieta I'rtsuzza MoSohon, Mary Rose Machado e
Maria Nilda Rolim Cabral", leia-se:
";j _~.u.t:.s) cargos ue E.:.cnturano
..:;0digo AF-202. ti, A, ocupaoos por Antemere I'ríauzai Morecz Sonn, MarJy
Rose Mecnaoo Franco e Mana Nítda
RoIJ.m Oanrak":
b) onde se lê: "3 (três) cargos de
Inspetor de Trigo, cónígo P-20J. 13, B.

ritz

ocupac.os por .ecunens de Carva.no,
Rooerto Guarany Fernandes e Milton Lages", leia-se: "4 tquatroj cargos ae mspecor ce Trigo, codigO ..
P-203 .13. B, ccupauos por Runens «e
Carvalho, Muton Lages, Jayme Gomes e Paulo Fernando Caetano da
Silva";
c) onde se lê: "5 ccíncoi cargos de
Inspetor de Trigo, código P-20J.ll.A,
ocupaucs por Luiz Fernando Vinhas
Monteiro, Hilton Figueiredo Ferreira,
Hermes zanen.nt, Ary da Rosa :j-a,lgueiro e Balhlno de Almeida Barreito", leia-se; "6 (seis) cargos de Inspetor de Trigo, código P-203.l1.A,
ocupados por Luiz Fernando Vinhas
Moneiro, Hilto-n Figueiredo Ferreira,
Hermes Zapellini, Ary da Rosa Sergueíro, Balbíno de Almeida Barreto f'o
Roberto Guarany Fernandes;
à) onde se lê: "4 (quatro) cargos
de
Escrevente-Datilógrafo.
codígo
A'F-204.7, ocupados por Antonio José da Silva, Jayme Gomes, Laís fi'~'"m
ça de Albuquerque e Leonel DIas
Leal", leia-se: "3 (três) cargos df'
Escrevente-Datilógrafo, código '" _'.
AF-2ü4.7, ocupados por Antônio José
da Silva, Lais França de Albuquerque e Leonel Dias Leal";
e) onde se lê: "1 (um) cargo deTrabalhador, código GL-402.1, ocupa-

N. Q 72.829 - DE
SETEM:BRO DE 1973

DECRETO

24

DE

Declara de u :ilidaàe
publica. para
fins de desapropriação. áreas de
terra necessarias à construção de
subestação no
muniCzpzo
de rudaiatuba, no Estado de Sâo P'l,l1'zO.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo
81, item LI. da Constituição, tendo
em vista o disposto no art.go 151. letra b, do Código de águas e no Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho de
1941, e o que consta do processo
MME n.v 707.778-72, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas de utdüda.de pública, para frns ae desaproprtaçâo. as áreas ue terra necessarias à construção de subestação no
município de Indaiatuba, no Estado ae São Paulo,
Art. 2.9 As áreas de terra rerendas no artigo anterior compreenaem
aquelas constantes da planta de f-ituaçâo 1l.9 389.372, aprovada por aro
do Diretor da Divisão
de Energia
Elétrica. e Concessões. do Departamenta Nacional d-e Aguas e Energia
Elétr ca 0-0 processo MME número

707.778-73.

Art. 3.9 Fica antorízana a Lignt Serviços de
Eletricidade S. a , a
promover a desapropriação das -cret-idas áreas de terra, na forma da legtslaçâo vigente.
Parágrafo ún.co . Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei n.v 3.365, de
21 de junho de 1941. modificado pela
Lei n.c 2.78-6, de· 21 de maio oe 1956.
fica a exproprtante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação
para fins
de imissão de posse das áreas de terroa e benfeitorias abrangidas por este Decreto.
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Art. 4.9 Este Decreto entrará

no . FODER EXECUTIVO

em

vigor na data da sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.':' da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N,> 72.830 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1973

Declara de utíuiuuie pública, para
[ins de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão, no Estado de coeee.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constrtuíçâo, tendo em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Aguas, regula-

mentado pelo Decreto n." 35.851, de 16
de julho de 1954 e o que consta do

processo MME 701.900-73, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão Anápolis
- Base Aérea, a ser estabelecida no
Município de Anápoüs, Estado de
Goiás, cujo projeto e planta de situação foram aprovados por ato do Diretor da Divisão de Energia Elétrica
e Concessões. do Departamento Nacional de Aguas e Energia E1étrica, no
processo MME 701.900-73.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da Iegfslaçào vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida i10
artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atríbuido à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem como suas
possíveis alterações ou reconstruções,

sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso

à área da servidão através de predlo

serviente, desde que não haja outra
via praticável.
S 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatíver com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência, da
prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, inclui dos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S.A. poderá promover, em Juizo, as
medidas necessarras li constituíçãc da
servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas
pela Lei n." 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.831 DE
SETEMBRO DE 1973

24

DE

Concede à Mineração lpê Ltda. o direito de lavrar feldspato e mica uo
Município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n." 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n," 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. L° Fica outorgada à Mineração
Ipê Ltda. concessão para lavrar feldspato e mica em terrenos de propriedade de Amável Soares, no lugar denominado Pedra Redonda ou Ipê, Distrito e Município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais,
numa área de oitenta e um hectares
cinqüenta e quatro ares e cinqüenta
centiares (81,5450 ha.), delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a cento e sessenta metros
(160m), no rumo verdadeiro de cín-
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qüenta e seis graus trinta minutos noroeste (56.°30' NW), da confluência
do Córrego da Viúva com o Córrego
Ipê e os lados a partir desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos e noventa e cinco
metros (29Sm). leste (E); trinta metros (30m). norte (N); sessenta metros (60m), leste (E); trinta metros
(30m), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); trinta metros (30m).
norte (N); quarenta metros (40m).
leste (E); vinte metros (20m). norte (N); quarenta metros (40m) , leste (E); vinte e cinco metros (2Sm),
norte (N); cinqüenta metros (SOm).
leste (E); trinta· metros (30m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), leste
(E); trinta metros (30m), norte (N);
cinqüenta metros (SOm). leste (E);
trinta metros (30m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); vinte
e cinco metros (2Sm), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); cinqüenta metros (SOm), leste (E); trinta
metros (30m), norte (N); cinqüenta
metros (Som), leste (E); trinta metros (30m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste- (E); trinta metros
(30m), norte (N); cinqüenta metros
(SOm), leste (E); trinta metros .....
(30m), norte eN); trinta e cinco metros (35m), leste (E); vinte metros
(20m). norte (N); quarenta metros
(40m), leste (E); sessenta metros
(60m), sul (8); cinqüenta e cinco metros (S5m), leste (E); quarenta metros (40m), sul (S); trinta e cinco metros (35m), leste (E); cinqüenta metros (SOm), sul (S); quarenta e cinco
metros (éõrm leste (E); cinqüenta.
metros (som), sul (8); cinqüenta metros (SOm), leste (E); cinqüenta metros (SOm) sul (8); quarenta e cinco
metros (4Sm) , leste (E); cinqüenta
metros (50m). sul (8); quarenta e
cinco metros (4Sm), leste (E); cinqüenta metros (50m), sul (S); quarenta e cinco metros (45m), leste (E);
cinqüenta metros (SOm), sul (8);
cinqüenta metros (50m), leste (E);
cinqüenta metros (50m), sul (8);
quarenta e cinco metros (4Sm), leste
(E); cinqüenta metros (50m), sul (8);
quarenta e cinco metros (4Sm), leste
(E); cinqüenta metros (50m), sul (8);
cinqüenta metros (50m), leste (E);
cinqüenta e cinco metros (5Sm) , sul
(8); cem metros (lOOm) , oeste (W);
quarenta metros (40m). sul (8); cem
metros (100m), oeste (W); quarenta
metros (40m), sul (8); cem metros
(100m), oeste (W); trinta e cinco me-

575

tros (35m), 'sul (S); cem .metros .....
(lOOm),. oeste ·(WY; quarenta metros
(40m), sul (8); cem metros (100m),
oeste (W); quarenta metros (40m),
sul (8); cem metros vrocmi, oeste
(W) ~ quarenta metros (40m)., sul (8);
cem metros (100m), oeste (W),;.quarenta metros (40m), sul (8); cem metros (lOOm), oeste (W);. trinta ,e cinco metros (35m), sul (8); cem metros
(lOOm), oeste (W); quarenta metros
(40in). SUl (8); cem metros 'ClOOm).
oeste (W); quarenta metros .(40m),
sul (S); cem metros (100m) ,oeste
(W); quarenta metros (40m) , sul
(8); cem metros (100m), .oeste (W);
trinta e cinco metros (3Sm), norte
(N); trinta e cinco metros (3Sm},
oeste (W); cinqüenta metros (50m).
norte (Nj : cinqüenta e cmco metros
(SSm), oeste (W); cinqüenta metros
(SOm). norte (N); cinqüenta e cinco
metros (S5m» oeste (W); cinqüenta
metros (50m), norte (N); cinqüenta
metros (SOm), oeste (W); setenta e
cinco metros (75m), norte (N); vinte
metros (20m) oeste (W) ~ cento e
vinte e cinco metros (l25m), norte
(N); quarenta metros (40m) , oeste
('\Y).; cem metros (100m). norte (N);
trinta metros (30m), oeste (W); setenta e cinco 'metros (7Sm). norte (N) ~
vinte metros (20m), oeste (W); trinta e cinco metros (3Sm), norte (N);
quinze metros C1Sm) , oeste (W); vinte metros (20m). norte (NL Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e SI, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código. não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo uruco. Esta 'concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução número 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem. a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e.

Aros
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subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-

ção.
Art. 5.<:> A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra. do Departamento

Nacional da Produção Mineral,
Ministério das Minas e Energia.

do

Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(I)~~ -- 50~J-41).

Brasília, 24 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 72.832 SET~BRO

DE

DE

25

DE

1973

Autoriza o funcionamento da metialidade Português-Francês, no curso
de Licenciatura Plena em Letras da
Faculdade de Füoectia, CiêncIas e
Letras de Araxã, mantida pela Fundação Cultural de Araxã, com scce
na cidade de Araxá, Estado de Mi~
nas Gerais.

O Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe COnfere o artigo 81, Item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei ns
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tende em
vista o que
consta do Processo nc
243.519-73 do Ministério da Educação e Cultura, Decreta:

Art. 19 Fica autorizado o funcionamento da modalidade PortuguêsFrancês. no curso de Lícencíatura
Plena em Letras, da Faculdade (l~
Filosofia, Ciências e Letras de Araxá,
mantida pela Fundação Cultural de
Araxá com sede na cidade de Araxá,
Estado de Minas Gerais.
Arrt. 2Q

Este Decreto entrará em

vigor na data de sua pubhcacâo. re-

vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 25 de setembro de 1973;
1529 da independência e 859 da
República.
DJ:ÍLIO G

contõao

MÉDICI

Pamplona

DECRETO NQ 72.833
SETeMBRO DE

~ DE

25

DE

1973

Autoriza o tuncíonamenio dos cursos de Ciências Sociais, Desenho e
Plástica, e Matemática, na Facatàade de Filosotià, Ciénciae e Letras "Nossa Senhora do Pturocimo", mantida pela Sociedade de
Educação "Nossa Senhora do Patrccuuo", com sede na cidade de
ltu, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
das atrtbuiçôes que Lhe confere o artigo 81. item UI, ~a Constitutçao, et€
acordo com o artdgo 47, da Lei nv
5.540, de 2-8 de

novembro de 1:)58,

alterado pelo Decreto-lei no 842, ele
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Pederal de Educaçâc nc 1.279-73 COnforme consta dos Processos nvs

2.227-72
CFE e 261.355-71 do xnnistérío da Educação e Cul .ura. Decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento dos cursos de Ciências Sociais, Desenho e Plástica e Matemátíce na Pacuidade de Filosofia, Ciências e Letras "Nossa Senhora ao

Patrocínio", mantida pela Scciedaríe
"Nossa Senhora 10 Patrocínic"," com sede na cidade de Itu,

df Educacâo

Estado de São Paulo.
Art, 2,9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1973;
da independência e 859 da
República.

1529

EMÍLIO G

MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO N.9 72.834 - DE 25
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento ao curso àe
Ciéncuu: (licenciatura deI Q graU)
da Faculdade de Formação de P1·O-·
teseores do tnstitiuc Americano de
Lins, com sede na cidade de Lns,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe confere o artigo 81, item UI, da Constitutçao. de
acordo com o artigo 47, da Lei nc
5.540. de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 d-e setembro de 1969, I" lendo em
vosta o Parecer do Conselho Fe-
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dera! de Educação nc 1.302-73 COnforme consta dos Processos nos ....
1.302-73 ~ CFE e 240.802-72 do Ministério da Educação e Cultura, Decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimenta ao curso de Ciências (Iícencaatura de 19 grau) da Faculdade de
Formação de Profe.ss-ores do Instituto Americano de Lins. mantida pelo
Instituto Americano de Lins, com sede na cidade de Lins, Estado de São
Paulo.
A-rt. 29 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua nuoücacêo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

contücío Pamplona

DECRETO N.o 72.835

DE
SETEMBRO DE 1973

25

DE

Concede reconhecimento à Facuutaáe
de Ciências Contábeis, mantida vela
Federação de Estabelecimentos de
Ensmo Superior, com sede na cidade de Novo fi amburqo, Estado ao
Rio Grande do Sul.
O Presidente da República, usanuo
das a tribuições que lhe confere r) c.ttigu 81, item IH, da Constitu:çáo de
acordo com o artigo 47, da Lei numero 5.540, de 28 de novembro ae
1968, alterado pelo Decreto-lei nume1'0 84~. de 9 de' setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do ConseuvFederal de Educação numero 1.28e,
de 1973, conforme consta do Processo
número 3.804, de 1973 - CFE e 224.401
de 1973 do Ministério da Eôuoaçã., e
Cultura, decreta:
Art. 1.0 E:: concedido
reconnecrmento a Faculdade de Crêncras contábers. com o curso de Ciências C021tábeís.
mantida pela Pederaçao ce
Esta belecímentos de Ensino Superior,
com sede na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul
Art. 2.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as dtspcsrçoes em contrario.
Brastha, 25 de setembro de 1973:
l52.0 da Independência e 85.° da
República.
EMILIO G.

MJ::DICl

Confúcío Parnplona
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DECRETO N.o 72.836

DE

25

DE

SETEMBRO DE 1973

Concede
reconhecimento aos curSOIJ
de Administração e Cienczas Contabeís, da Faculdade de EconomJa
e
Admmistração da Untverszdaete de
Passo Fundo, mantida pela Fundação Unzversidade de Passo Fundo,
com sede na cidade de Passo l;undo, Estado do Rio Grande do Sul.
O Presidente da Repubríca, usando
das atrtbuiçôes que lhe contere o artigo 81, Item IIl, da Oonstttuiçâo, de
acordo com o artigo 47, da Ler 00.mero 5,540 de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de ~ducaçâo número 1.062" de
1973, conforme consta dOS Processos
números
1. 889, de 1972 ~ CFE e
253.981. de 1972 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento aos cursos de Administração .r habíIítaçâo em ôdmlnístração de Empresas) e Ciências Contábeis, mímstrados pela Faculdade de Econorma e
Admmístraçâo da Universidade de
Passo Fundo, mantida pela Fundação
Uni-vers~dade de Passo Fundo, com sede na CIdade de Passo Fundo, Estado
do R10 Grande do Sul.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubncação, revogadas as dísposíçôes em contrario.
Brastüa. 25 de setembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.

EMÍLIO G.

MÉDICl

Contúcio Pamplona

DECREI'O NQ 72.837 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1973
Concede reconhecimento à Faeulda,d,e
de Füosotia, Ciências e Letras de
Tatui, mantida pela Associaçao de
Ensino Tatuienee, com sede na. cidade de Tatui, Estado de Sâo
Paulo.
O Presidente da República, usan-d-o
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constttuícão,
de. acordo com o artigo 47, da 'Lei
uc 5.540, de 28 de novembro de 1963,
alterado pelo Decreto-lei' nc 842, de
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9 de setembro de. 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educaçã-o n» 1.264-73, COnforme

.consta dos Processos nc 3.540-73
eF'E e nÇJ 224.5-57-73 do Ministério da
Educação €. Cultura, decreta:
Art. 1Q E' concedido reconhecimento à Faculdade de Pílosona, Ciências e Letras de 'I'atut. com os cursos de Pedagogia (habilitações: Magistério das Matérias Pedagógicas de
29 grau, Administração Escolar de 1Q
e 29 graus e Orientação Educacio-

nal), Estudos Sociais (de curta duração, com habilitação polívalente, inclusive Bducaçàc Moral e Cívica; de

duração plena, com habilitação para
o Magistério de Educação 'Mural e
Cívica - 29 grau) e Desenho e Plástica, mantida pela Assocâaçâc de En-

sino Tatuiense, com sede na cidade
de 'I'atui, Estado de São Paulo.
Art. 29 Este Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ·25 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI
Conjúdo pamplOna

,---

DECRETO NQ 72.838 - DE 25
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento aos cursos
ce História, Letras, Pedaçoina, L"Iêncuss cücencuuura de 1.Q grau) e
PsicolOgia (Licenctaturav, ministrados peto 'Centro Pedagógico de Uorumba, mantido pela tnuoereuioae
Estadual de Mato Grosso, com sede
em Campo Grande, Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe oonfere o artigo8l,· item 1Il, da Constatuiçao.
de acordo com
artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
VIsta o Parecer do Conselho Federal
de Educação n» 1.071-73, conforme
corista dos Processos números 3.181-73
- C'FE e 250.940-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art, 1.<;1 E' concedido reconhecimento
aos cursos de História. Letras. Pedagogia (habilitações de Ensino
das
Disciplinas e Atividades Prátdcas de
Magistério de 29 -grau, Administração

°

Escolar. de 1Q e 29 graus, -Orlentação
Educacional de 19 e 29 graus e Supervisão Escolar de 19 e 29 gre.as)
Oíéncías rL'cenctatura de 19 grau) e
Psicologia (Licenciatura), míntstracos
pelo Centro Pedagógico de Corumbá
mantido pela Universidade Estaduai
de Mato Grosso, com sede na ciâade
de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso
Art. ::!Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrá..to •
Brasilla, 25 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO

N;O 72.839 DE
SETEMBRO DE 1973

25

DE

Autoriza o funcionamento da Facuidade de Desenho e Plástica, mantida pela ..Associação Cultural
e
Educacional de Franca, com sede
na cidade Franca, Estado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constátutcâo,
de acordo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de lílducaçâo n.v 1. 268-73. conrorrne
consta dos Processos números ,
.
1.574-72-CFE e 220.317-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 FIca autorizado o funcionamento da Faculdade de Desenho e
Plástica. com o curso de licenciatura
em Desenho e Plástica, mantida pela
Associação Cultural e Educaeional de
Franca. com sede na cidade de Fran...
ca, Estado de São Paulo..
Art. 2'? Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setembro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

contúcto Pamplona
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DECRETO NQ 72.840 - DE 25 DE
SETEMBRO DE 1973
Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro ãe Pessoal do Ministério da Aeronáutica,
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, e no artigo 29,
do Ato Complementar nc 52, de 2 de
maio de 1969, decreta:
Art. 19 Ficam redístríbuidos para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Aeronáutica os seguintes cargos, com os
respectivos ocupantes, integrantes do
Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e Telégrafos,
atual Empresa Brasileira de Correios
e 'I'elégrafos, do Ministério das Comunicações:
a) 1 (um)' cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, ocupado
por Elzirnar Maia Meirelles:
b) 1 (um) cargo de Auxiliar de
Portaria, código GL-303. 7 . A, ocupado por Jorge Baptista Ribeiro;
C) 1 (um) cargo de Auxiliar
de
Portaria, código GL-303. 8. B, ocupa..
rio por Margarido Romeiro ROdrigues;
ti) 1 (um) cargo de Serven te, código GL-ID4.5, ocupado por Arlindo
Gomes;
e) 1 (um) cargo de
Guarda. cóuigo GL~203. 8. A, ocupado por Limiro Rodrigues da Costa;
j) 2 (dois) cargos de Postajístas.
código CT~202.14.B, ocupados por
Lamoertme Ricarte Arcoverde e Geralda Aparecida Fleury Curado Si-

DECRETO N." 72.841 -

mas Cavalcanti,

transformando-os!

simultaneamente, em Oficial de Ad··
ministração, código AF-201.14.B;
g) 4 (quatro) cargos de Postalista,
código Cl-202.12.A -- ocupados por
canos de Gaulle Evangelista, Terezmha Amaral de Souza, Tereza Maluce Tavares Bastos e Maria José
Fflgueiras de Almeida, transformando-os. simultaneamente, em Oficial de
Administração, código AF-201.12.A.
Art. 2<? O disposto neste ato não
h ...mologa situação que, em virtude de
sindícâncía, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas em
vigor.
Art. 3.9 O órgão de pessoal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos remeterá ao do Ministério da
Aeronáutica, no prazo de 30 (trinta,
dias, a contar da vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos
servidores mencionados no artigo 19.
Art. 49 Os ocupantes dos cargos
cr a redistribuldos continuarão a perceber os seus vencimentos e vante,gens pelo órgão de origem, até que o
orçamento do Ministério da Aeronàutíca consigne os recursos necessários
UL pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, cevogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de setemnro de 1973;
l52 9 da Independência e 859 de
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
J. Araripe Macedo

Hervê Berlandez Peâroza

DE 26 DE SETEMBRO DE 1973

Dlspõe sobre a reortnmszação do Quadro de Pessoal do Iâínistério das Minas e Energia e da outras providências.

O Presidente da República, usando da atrrbuíçao que lhe contere o ar'IgO 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 20, da
Lei n.e 3,780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo n.s 2.055. de
.1.973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1 ° Fica aprovaua, na forma dos Anexos I e 11, a fusão, na Parte
Permanente da Parte Especial do Quadro de Pessoal do Minístérío das Minas
e Energia, e a revisão da prcporcíonalídade. prevista no artigo 20, da Lei número 3.780, ce 12 de julho de 1960. dos cargos que integram cada série de clas-

ses.
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Art. ~." As medíctas de que trata este decreto não acarretam aumento de
cespesa, tícanco, para tanto, suprímídos 25 cargos atualmente vagos, na
forma dac cabetas anexas.

Paragraro único. Ficam igualmente suprimidos os cargos declarados desnecessár-ios pelo Portaria n.« 2.189, de 7 de outubro de 1969, do Ministro de
Estado das Minas e Energfa cujos OCUpantES foram postos em rnspombuioaoe

pela mesma portarra .
Art. 3.° Os cargos compreendidos nos Anexos e que se refere:) artigo
1."

continuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4.° As rnecndas adotadas pe:o arttgo 1." deste decreto não prejuct-

caro o' direito dos funcionários que, na data de sua pubücaçáo satrsfaçarn aos

ro-essuposros legais para promoção em vagas existentes na mesma data, atenórdas as condições estabeíecídas no artigo 40 e seus parágrafos, da LeI numoro 1. '711 de 26 de outubro de 1952, e no artigo 31, da Lei n." 3. 7!lU de 12

re julho -te 1960.

Art. 5.<> Este decreto entrará em VIgor na data da sua publicação. coni a
ressalva do disposto no artigo 4.<>, revogadas as disposições em contràrrc,

Brasífía, 26 de setembro

de

1973; 152.° da Independência e 85." áa

República.
EMÍLIO G. MÉDIcr

Antmo Dias Leite Junior

Os anexos mencionados no art . 19 foram publicados no D. O. de 28
de setembro de 1973 (Suplemento).

DECRETO N' 72.842

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO

N.? 72.843 ~ DE
SETEMBRO DE 1973

26

DE

Retifica o Decreto -n» 71.372, de 14 de
novembro de 1972, que redietriouiú
cargos do Quadro de Pessoal do Minsstério da, Açrícultura para o do
Iâinistérta da Educação e Cultura, e
da outras -aroiaaéncíoe.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e tendo em vista o que consta do Processo
D.O 4.176, de 1973. do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil
.
(DASP) decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
D.O 71.372, de 14 de novembro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 17 subsequente, qu-e redístríbuiu cargos do
Quadro de Pessoal do Ministério da
Agricultura para o do Ministério da
Educaçã-o e Cultura, para considerar
redistribuídos ;
a) 10 (dez) cargos de Auxiliar Rural, código P-209. 3, ocupados por Alfredo Ferreira Angelo Lani, Antônio

Correa de Souza, Antônio Rodrigues
de Oliveira. Antonio Paulo da Silva,
Clésio Cardoso, Demerval Gonçalves,
Eulayr Hantequestte Lacerda, Germano Alberto Ricardo e Mário Piontekowestky, ao invés de Trabalhador,
código GL-402.1;
b) 1 (um) cargo de Tratorista, código CT-402.7, ocupado por .Iacyr José Peixoto, ao invés de Trabalhador,
código GE-402.1;
c) 1 (um) cargo de Artífice de Manutenção. código A-305.6. ocupado -r
Amilton Rocha, ao invés de Auxiliar
de Artes Gráficas, código A-41O.5;
d) 1 (um) cargo de Escriturário, código A.F'-202 S.A, ocupado por dosá
Valdecyr Gonçalves Coutinho, ao invés de Escrevente- Da.tllógraro, código
AF-204.7;
e) 1 (um) cargo de
Pintor, código
A-105.8.A, ocupado por Almerindo
Venâncio, ao invés de Trabalhador,
código GL-402.1;
f) 1 (um) cargo de Mestre, código
A-1801 13. ti, ocupado por Reinaldo
Dalcolmo, ao invés de Carpinteiro, código A-G01.9.B;
g) 1 (um) cargo de Chefe doe Disciplina código EC-203.12, ocupado por
José Francisco de Souza, ao invés de
Feitor, código GL-401.5.
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Art. 2.0 Ficam excluídos da redistribuição efetuada pelo citado Decreto
n.s 71.372, de 1972, os seguintes cargos
com os respectivos ocupantes:
a) 1 (um) cargo de Pedreiro, código
A-101.8.A, ocupado por Elidio Antu-

nes;

b) 7 (sete) cargos de Trabalhador,
código GL-402.1, ocupados por Paulo
Píontekowestky: Luiz Bultan Filho,
Acir de Mendonça Freitas, Arlindo
Corrêa, Edval Ferreira, Milton Vtcter
Venâncio Balla Magioni;
c) 1 (um) cargo de Tratorista, códldigo CT-402.9.B, ocupado por .jostas
Armini;
d) 1 (um) cargo de Mecânico de Máquinas, códígo A-1306.10.C, ocupado
por Altmo de Moraes Pessanha .
Art. 3.0 Ficam incluídos no artigo
1.0 do mesmo Decreto n." 71.372, de
1972, os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes:
aI 1 (um) cargo de Serviçal, código
GL-102 S.A, ocupado por Rosa Natalli de Oliveira;
b) 1 (um) cargo de Ferreiro código
A-1 703.12. D, ocupado por Paulo simonassi.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1973;
152,0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Moum Cavalcanti
Confúcio Panvpuma

DECRETO

N." 72.844 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1973

Concede reconhecimento ao curso de
Pedagogia, do Instituto de Ciências
Sociats, mantido pelas Unidades Integradas de Ensino e pesqulsa do
Distrito Federal, com sede na cidade de E,asiNa, Distrito Federal.

o Presidente da Repubnca, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei n- 5.540.
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto- lei n.s 842, de 9 de setembro de 1969, e rendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Euucação numero 1.282_73, conforme consta dos
Processos nvs 1. 883_A·72 - CFE l'
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235,61L72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido -econhecímen.
to ao curso de pedagogia, com
as
habilitações de Magistério de 2:' grau,
Admin'stração Escolar (1." e 2." grause Orientação Educa ciona1, do Instit.i
to de Ciências sociais mantido pelas
Unidades Intearadas de Ensino e Pes ..
quísa do DIstrito Federal. antiga N;sociação de Ensino Pró-Universidade
do Distrito Federal, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal.
Art. 25' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1973,
152.0 da Independência e 85." riu
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Ccmfúcia Pam.ptona

DECRETO N." 72.845 - DE 26
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Direito, do Instituto de Ciências
Sociais. mantido pelas Unidades Integradas de Ensine e Pe
-ic
Distrito Federal, com sede na cet«.
de de Brasilia, Distrito Federal.

O Presidente da República, usanno
das atribuições que lhe confere o ar.
tígo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47 da Lei n.v 5.540,
de 28 de novembro de 1968, alterado
pelo Decreto-lei n " 842, de 9 de setembro de 1969, e tendo em vista o Parecer
do Conselho Federal de Educação
n.v 1.286-73, conforme consta dos Processos n,' 2.29373 - CF'E e numer-i
235.61072 do Ministério da Educaçoo
e Cultura, decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconner-Imen
to ao curso de Direito, di Instituto de
Ciências Sccia's. mantido pelas rJni.
dades Integradas de Ensino e Pesquisa do Distrito Federal, antiga Associação de Ensino Pró-Universidade rio
Distrito Federal. com sede na cidade
de Brasília, rustrtto Federal.
Art. 25' Este Decreto entra rã em
vigor na da ta de sua publicação, 1'8.
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 26 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Confúcio pamplona
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DECRETO N.O 72.846 - DE 26 DE
SETEMBRO DE 1973
Regulamenta a Lei n» 5.564, de 21 de
dezembro de 1968, que provê sobre o
exercicio da profissão de orientador
educacional.

O Presidente da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o artigo
81, ítem In, da Constituição. decreta:
Art. 1.0 Constitui o objeto da Orientação Educacional a assistência ao
educando, individualmente ou em
grupo, no âmbito do ensino de 1.0 e 2.0
graus, visando o desenvolvimento integral e harmonioso de sua personalidade, ordenando e integrando os elementos que exercem influência em sua
formação e preparando-o para o exercício das opções básicas.
Art. 2. 0 O exercício da profissão de
Orientador Educacional é privativo:
I - Dos licenciados em pedagogia,
habilitados em oríentação educacional, possuidores de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino
superior oficiais ou reconhecidos.
II - Dos portadores de diplomas ou
certrücados de orientador educacional
obtidos em cursos de pós-graduação,
ministrados por estabelecimentos oficiais ou reconhecidos, devidamente
credenciados pelo Conselho Federal de
Educação.
III - Dos diplomados em orientação
educacional por escolas estrangeiras,
cujos títulos sejam revalidados na forma da legislação em vigor.
Art. 3.0 E' assegurado ainda o direito de exercer a profissão de Orientador
Educacional:
I - Aos formados que tenham ingressado no curso antes da vigência da
Lei n. 5.692-71, na forma do art. 63,
da Lei n.s 4.024-61, em todo o ensino
de 1.0 e 2. 0 graus.
E - Aos formados que tenham ingressado no curso antes da vigência da
Lei n,v 5.692-71 na forma do artigo
64, da Lei n.v 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, até a 4." série do ensino de 1.0
grau.
Art. 4. Os profissionais, de que tratam OG artigos anteriores. somente poderão exercer a profissão após satisfazerem os seguintes requisitos:
I - Registro dos diplomas ou certificados no Ministério da Educação e
Cultura
II - Registro profissional no órgão
competente do Ministério da Educação
e Cultura.
O

0

Art. 5.0 A profissão de Orientador
Educacional. observadas as condições
previstas neste regulamento. se exerce na órbita pública ou privada, por
meio de planejamento, coordenação,
supervisão. execução, aconselhamento
e acompanhamento relativos às atividades de orientação educacional, bem
como por meio de estudos, pesquisas,
análises, pareceres compreendidos no
seu campo profissional.
ATt. 6. 0 Os documentos referentes ao
campo de ação profissional de que trata o artigo anterior só terão validade
quando assinados por Orientador Educacional, devidamente registrado na
forma desse regulamento.
Art. 7.0 E' obrigatória a citação do
número do registro de Orientador Educacional em todos os documentos que
levam sua assinatura.
Art. 8. 0 São atribuições privativas
do Orientador Educacional:
a) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de
Oríentação Educacional em nível de:
1 - Escola
2 - Comunidade.
b) Planejar e coordenar a implantação e funcionamento do Serviço de
Orientação Educacional dos órgãos do
Serviç'é) Público Fed·eral. Estadual,
Municipal e Autárq:lico; das Sociedades de Economia Mista Empresas Estatais, Paraestatais e Privadas.
c) Coordenar a orientação vocacíonal do educando, incorporando-o ao
processo educativo global.
d) Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades do educando.
e) Coordenar o processo de informação educacional e profissional com
vistas à orientação vocacional.
f) Sistematizar o processo de intercâmbio das informações necessárias ao
conhecimento global do educando.
g) Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, encaminhando a outros especialistas aqueles que
exigirem assistência especial.
h) Coordenar o acompanhamento
pós-escclar ,
i) Ministrar disciplinas de Teoria e
Prática da Orientação Educacional,
satísíeítas as exigências da legislação
específica do ensino.
j) Supervisionar estágios na área da
Orientação Educacional.
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l) Emitir parecer-es sobre matéria
concernente à Orientacão Educacional.
Art. 9.° Compete, ainda, ao Orientador Educacional as seguintes atribuições:
a) Participar no processo de identificação das característícas básicas .da
comunidade;
b) Participar no processo de caracterização da clientela escolar;
c) Participar no processo de elaboração do currtculo pleno da escola;
d) Participar na composição caracterização e acompanhamento de turmas e grupos;
e) Partdcipar do processo de avaliação e recuperação dos alunos;
j) Participar do processo de encaminhamento e acompanhamento dos
alunos estagiários;
g) Participar no processo doe Integração escola-família-comunidade;
h) Realizar estudos e pesquisas na
área da Orientação Educacional.
Art. 10 No preenchimento de cargos públicos, para os quais se faz míster qualificação de Orientador Educacional, requer-se, como condição essencial, que os candidatos hajam satisfeito, previamente, as exigências da
Lei n.s 5.564, de 21 de dezembro de
1968 e deste regulamento.
Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio PamplOna

DECRETO

N.O

72.847

. SETEMBRO DE

~ DE

26

DE

1973

Exclui cargos do Quadro de pessoaL
do Iâinistério das Minas e Energia
da declaração de desnecessidade e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artlgo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista r que consta do Pro.
cesso n.e 1.844, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1." Ficam excluídos do relacíonamento de desnecessidade constante
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da Portaria n.e 2.189, de 7 de outubro
de 1969, do Ministro das Minas e
Energia, publicada no Diário Ojicial
de 14 dos mesmos mês .e ano, dois
cargos de Escrevente_Datllógrafo, codigo AF-204.7.
Art. 2.° Fica sem efeito a inclusão
no regime de disponibilidade dos servidores Alberto Barbosa de Souza ê
Ma-ria Rita Moreira, ocupantes dos
cargos índícados no artigo anterior.
Art. 3.° Este Decreto entrará ;3rI3
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° j8..
~PÚblica.
...

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

72.848 - DE 26
DE 1973

DE

SETEMBRO

Altera o Decreto nr 65.878, de 16 de
dezembro de 1969, que aprovou o ea-.
quadramento do pessoal do Ministérío da Agricultura. beneticuuio pelo disposto no parágrafo único, do
artigo 23, da Lei n: 4.069, de 11 de
junho de 1962.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl; da Constituição e tendo
em vista o que consta do Processo número 4.706-72 - DASP, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o Decreto TI.O
65.878, de 16 de dezembro de 1969, que
aprovou o enquadramento do pessoal
do Ministério da Agricultura beneficiado pelo parágrafo único, do artigo
23, da Lei n.« 4.069, de 11 de junho de
1962, com as modificações introduzidas pelos Decretos TIS. 67.028, de 10
de agosto de 1970. e 69.309, de 5 de outubro de 1971, para o fim de transformar um cargo de Assistente Jurídico,
ocupado por Antônio Luiz de Mello
Vieira Mendes de Almeida, em cargo
de Procurador de L" Categoria e incluí-Io, com o seu ocupante, no Quadro de Pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE),
de conformidade com o disposto no §
5.°, do artigo 23, da Lei Delegada número 10, de 11 de outubro de 1972.
Art. 2.° O órgão de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca apostílará o título do funcioná-
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rio abrangido por este d-ecreto ou o expedirá se não o possuír .
Art. 3.'" A despesa com a execução
deste decreto será atendida com os
recursos próprios da SUDEPE.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigCT na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO

N." 72.849 - DE
SETEMBRO DE 1973

26

DE

Altera, em cumprimento de decisão
judicial. enquadramento de juncionário do Ministério da Indústria e
do Comércio e dá outras providênczas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o Acórdão do Tribunal Federal de Recursos proferido no julgamenta do Recurso de Revista número
1. 242, do Estado -da Guanabara, e o
que consta do Processo n.v 2.248 de
1973, do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o enquadramento previsto no Decreto n.v 66.673,
de 9 de junho de 1970. a fim de excluir
do respectivo artigo 1.0, a partir de 12
de março de 1963, com o ca-rgo correspondente, o funcionário Ruy Castellano. Oficial de Administração. .
.
AF-201.14.B, beneficiado pela decisão
judicial exequenda, o qual passa a ser
considerado ocupante de cargo de 'I'esoureíro-Auxtllar de L" Categoria, padrão 4-C. na conformidade do disposto no artigo 1." da Lei n." ,j .061, de 8
de maio de 1962, mantida sua fritegraçâo na Parte Permanente do Quadro de Pessoal do Ministério da Indústeia e do Comércio.
Parágrafo único. A situação do cargo de- Tesoureiro-Auxiliar, a que se refere este artigo, é modificada, poste
rtormente, da seguinte forma:
I - A p.artir de 18 de julho de 1963,
por força do disposto nos artigos 25.
§§ 1.0 e 2.°, e 81, da Lei n." 4.242, de 17
de julho de 1963, o respectivo vencimento passa a se'!' demonstrado em

cruzeiros, no valor de Cr$ 120.000,00
(cento e vinte mil cruzeiros antigos)
mensais;
H - A partir de 29 de junho de 1964,
de acordo com o disposto nos artigos
7.° e 43, da Lei n." 4.345, de 26 de junho de 1964, fica o aludido cargo elasstflcado no nível 18, retroagindo as
vantagens financeiras decorrentes a 1
de junho d-e 1964; e
IH - A partir de 1 de março de 1967,
tendo em vista o disposto nos artigos
1.0 e 12, do Decreto-lei n." 146, de 3 de
fevereiro de 1967, o vencimento do referido cargo volta a. ser demonstrado
em cruzeiros no valor de Cr$ 630.000,00
(seiscentos e trinta mil cruzeiros antigos) mensais passando o mesmo a integrar a Parte Suplementar do Quadro de Pessoal do Ministério da Indústria e do Comércio, considerando-se
tal situação incluída no Decreto número 71.394, de 16 de novembro de
1972, que dispôs sobre a organização do
mesmo Quadro de Pessoal.
Art. 2.° O órgão de pessoal competente apostllará o título do funcionário
abrangido pelo disposto neste Decreto.
Art. 3.° As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de setembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Manms Vinicius Pratíni de Moraes

DECRETOS NS. 72.850 E 72.851

Ainda não foram

publicados no

Diário O jicial.

DECRETO N.o 72.852 - DE 27
SETEMBRO DE 1973

lllt

Retijica dtstribuição de servidor ao
extinto Serviço de Alimentação da
Previdência Social (SAPS) e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, ':l
tendo em vista o que consta do
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Processo n° 3.903, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil CDASP) decreta:
Art. 1" Fica retificado o Anexo I
do Decreto n'' 61.794, de 29 de novembro de 19B7, relativo à distribuição de servidores do extinto Serviço
de Alimentação da Previdência so,
cial (SAPS), na parte referente ao
pessoal distribuído para o Mrn.eterro
do Trabalho e Previdência .Social, a
fim de reduzir-se o número de Agregados 5-F de 2 (dois) para 1 (um)
e aumentar-se o número de cargos -te
Almoxarife, nível 14.A, de 23 (vinte
e três) para 24 (vinte e quatro) .
Art. 2° Fica, igualmente, retificado
o Anexo II do mencionado Decreto
nv 61. 794, de 1967, para excluir o
nome de Acyr Flávio Locatellí da relação de Agregados 5-F e íncluí-Ic via
relação de Almoxarifes, nível 14.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Julio Barata

DECRETOS NS. 72.853 E 72.854
Ainda não
foram publicados no
Diário Oficial.
DECRETO N° 72.855 - DE 27 DE
Sl':TEMBRO DE 1973
Concede a Maria da Glória Villaça
Ma:]hado, firma iruiiinauat. o ritret
to de lavrar açaimatolito, no Munzcipía de

Mateus Leme, Estado de

MZnas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art
go 81, item III, da Constituição, .:10S
termos do Decreto-lei n'' 227, de .28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo
Decreto-lei
n'' 318, de 14 de março de 1967, decreta:
í-

Art. 1.0 Fica outorgada a Maria da
Glória vfllaça Machado, firma individual, conc-essão para lavrar agalmatolito em terrenos de propriedade do
Hospital Santa 'I'erezlnha de Mateus
Leme, no lugar denominado ptndaiba,
Distrito e Município de Mateus Leme,
Estado de Minas Gerais, numa área
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de dois hectares, noventa e seis ares
e cinqüenta centiares (2,9650 ha.), delimitada por um polígono lrreg" ' ..LI ,
que tem um vértice a cento e quatro
metros e cinqüenta e centímetros ..
(104.S0m), no rumo verdadeiro de quarenta e cinco graus noroeste l45°NW),
da confluência dos Córregos Fazenda
e Lagoa ou Barro Preto ou Godmho
ou Pazendínha e os lados a parttr
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte metros (20m), norte (N); vinte e cinco
metros (25m), oeste (W); quinze metros (15m), norte (N); quinze metros C15m), oeste (W); dez metros
(10m), norte (N); quinze metros ...
(15m), oeste (W); dez metros (10m),
norte (N); dez metros 1I0m), oeste
(W); dez metros (10m), norte (N);
dez metros (10m), oeste (W); dez metros (10 mj , norte (N); trinta metros (30m), oests (W); sessenta metros (BOm), norte (N); cinco metros
(õm), oeste (W); vinte metros (20m)
norte (N); cinco metros rsrm. oeste
(W); vinte metros (20m), norte <N);
dez metros (IOm), oeste (W); sessenta metros (60m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); quinze
metros (I5m L norte (N); cento e cínco metros (105m), leste (E); duzentos e cinqüenta metros (250m), sul
(8); trinta metros (30m), oeste (W).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste De-

ereto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número n'' 51.726 de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n» 3. de 30 de
abril de 1965 da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-teí
n'' 1. 028, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3n Se c concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.

Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de .olo \:' ;\..<b~
solo para fins de lavra, na Ior ma do
artigo 59, do Código de Mineração.
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Art. 5" A concessão de -lavra terá
por título este Decreto, que será transcrrto no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Na-

cional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em \71gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-810.929-68) .

Brasília, 27 de setembro de 1973;
152" da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

85°

da

MÉDICI

Antônio DZas ueue Júnior
DECRETO N.!? 72.856 - DE 27
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede à Mineração Sam-Minas Limitada o direito de lavrar minério
d ferro no Município de Itatuuuçu,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item TIl, da ConstituiçãO, nos
termos do Decreto-lei n.c 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto.lei
n.v 318, de 14 de março de 1007, decreta:
Art. 1.° ~ Fica outorgada a Mineração Sam - Minas Ltda. concessão
para lavrar minério de ferro em terrenos de propriedade dos herdeiros
de João Augusto de Oliveira, no lugar denominado Lagoa das Flores,
Distrito e Municipio de Itatíaíuçu,
Estado de Minas Gerais, numa área
de oito hectares noventa e oito 'Ires
e cinqüenta e três centíares (8.9353
ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a quinhentos metros (500 m) , no rumo vet.,
dadeirc de trinta e cinco graus trfnta minutos noroeste (35 30' NW.l.
da confluência dos córregos Damasco e Pedra Grande e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dez
metros (lO m) , norte (N); dez metros (10 m) , oeste (w); três metros
(3m), norte (N); quatro metros (4
m) , oeste (W); cinco metros (5 m) .
norte (N); cinco metros (5 m) , oeste (W); cinco metros (5) m) , norte
(N); cinco metros (5 m) , oeste (w);
cinco metros (5 m) , norte (N); seis
metros (6 m) , oeste (W); cinco metros (5 m) , norte (N); cinco metros
(5 m) , oeste (W); cinco metros (5
0

EXECUTIVO

m) , norte (N); seis metros (6 m)
oeste (W); quinze metros (15 mi
norte (N); dezesseis metros <16 In)'
oeste (W); vinte metros (20 m) norte (N); vinte e dois metros (22 m)
oeste (W); dez metros 00 m) norte (N); onze metros (11 m) , oes'e
(W); vinte metros (20 m) ,
norte
(N); vinte e dois
metros (22 m)
oeste (W); vinte metros (20 m) . norte (N); vinte e dois metros :22 m)
oeste (W); vinte metros (20 m) norte (N); vinte e dois metros 122 m) •
oeste (W); vinte metros (20 m) norte (N); vinte e um metros (21 m) .
oeste (W); vinte metros (20 m) norte (N); vinte e dois metros (22 m)
oeste (W); vinte metros (20 m) , norte (N);. vint~ e dois metros (22 m) ,
oeste (W); vinte metros (20 m) . norte (N); vinte e dois metros (22 m) ,
oeste (W); vinte metros (20 m) , norte (N); vint~ e dois metros (22 m) ,
oeste (W); vmte metros (20 m) . norte (N); vint~ e dois metros (22 m) ,
oeste (W); vmte metros (20 m) , ncrte CN); vinte e dois metros (22 m)
oeste (W); vinte metros (20 m<
norte (N); vinte e um metros (21 m)
oeste (W); vinte metros (20
norte (N); vinte e dois metros '22
m) , oeste (W); dez metros no m) ,
norte (N); onze metros (11 m) , veste (W); onze metros (11 m) , norte
(N); três metros (3 m) , leste (E):
três metros (3 m) , norte (N): dez
metros (10 m) , leste (E); onze metros (11 mr , norte (N); vinte metros
(20 m) , leste (E); vinte metro, (20m) , norte (N); vinte metros (20 m) ,
leste (E); vinte metros (20 m) norte (N); vinte metros (20 m),' leste
(E); vinte metros (20 m)
norte
(N); vinte metros (20 m) , leSte (E);
vinte metros (20 m) , norte CN);
vinte metros (20 m) , leste (E); vinte
metros (20 m) , norte (N); quinze
15m), leste (E); dez metros no mj ,
norte (N): dez metros (lO m) , leste
(E); dez metros (10 m) , sul (S);
quinze metros (15 m) , leste
:'E) ;
vinte metros (20 m) , sul (8); vinte
metros (20 m) , leste (E); vinte metros (20 m) , sul (8); vinte metros
(20 m) , leste (E); vinte metros (20
m) , sul (S); vinte e cinco metros
(25 m) , leste (E); vinte metros (20
m) , sul (S); vinte metros (20 m) ,
leste (E); vinte metros (20 rm > sul
(S); vinte metros (20 m) , leste 'E);
vinte metros (20 m) , sul (S); vinte e
cinco metros (25 m) , leste (E); vinte metros (20 m) , sul (S); vinte metros (20 m) , leste (E); vinte metros
j

j

m>:
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(20 m) , sul (S); vinte metros (20
mi , leste (E); vinte metros (20 m) ,
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Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional. da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6. 9 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publícaçào, revogadas as disposições em contrário.
(I}NPTha-7.716-57J.
Brasíha, 27 de setembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.

sul (S); vinte e cinco metros (25
m) , leste (E;); vinte metros (20 li),
sul (8); vinte metros (20 li), leste
(E); vinte metros (20 mi , sul ~8);
vinte e cinco metros (25 m) , jeste
(E); vinte e um metros (21 m) , sul
(S); vinte metros (20 m) , leste (E);
vinte e um metros (21 fi), sul (S,;
vinte metros (20 m) , leste (E); vinEMÍLIO G. Ml':DICI
te e um metros (21 m) , sul (S); vínAntônio Dias Leite Júnior
te e cinco metros (25 m) , leste (E);
vinte e um metros (21 m) , sul (S);
DECRETO N.9 72.857 - DE 27 DE
vinte metros (20 li). leste (E); vinte
SETEMBRO DE 1973
e um metros (21 zn) , sul (8); cinco
metros (5 mt , leste (E); onze mB~rOS
Torna sem efeito redistribuição de
UI m) , sul (S); dez metros (lO m) ,
cargos, cora os respectivos ocuoanoeste (W); onze metros (Ll mj , sul
tee, para o Quadro de Pessoal do
(S); vinte metros (20 mi , oeste (W);
Ministério da Bsiucação e Cultura,
vinte e seis metros (26 mr , sul (S);
e dá outras providências.
vinte metros (20 m) , oeste
(W);
vinte e um metros (21 m) , sul S) ;
O Presidente da República, usando
vinte metros (20 m) , oeste (W); vindas atribuições que lhe confere o arte e um metros (21 m) , sul (8); vintigo 81, item lII, da Constituição, e
te metros ~20 mi , oeste (W); vinte
tendo em vista o que consta do Prometros (20 mj , sul (8); vinte metros
cesso n,v 3.918, de 1973, do Departa,
(20 m) , oeste (W); vinte metros (20
menta Administrativo do pessoal .:;L
m) , sul (S);
cinco metros <5 mr ,
vil, decreta:
oeste (W); três metros (3 m! , sul
Art. 1.0 Ficam sem efeito as seguín,
(S): cinco metros (5 m) , oeste os»,
tes redistribuições de cargos, com os
Esta concessão é outorgada medranrespectivos ocupantes, do Quadro de
te as condições constantes dos ar-tigos
Pessoal do Ministério da Agrtcultura
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
para o do Ministério da Educação e
de Mineração, além de outras 00USCultura, efetuadas pelo Decreto nútantas do mesmo Código, não expresmero 71.030, de 28 de agosto de 1972,
samente mencionadas neste Decreto.
publicado no Diário Oficial de 1 de
Parágrafo único. Esta concessão
setembro seguinte:
rtce sujeita às estipulações ç10 Regua) um cargo de Trabalhador, códtlamento aprovado pelo Decreto núgo GLA02.1, ocupado por José con.,
mero 51.726, de 19 de fevereiro de
no Martins;
19'63, e da Resolução n.c 3, de 30 de
b) um cargo de Carpinteiro, códiabril de 19-65, da Comíssão Nacional
go A_601.8.A, ocupado Por José Perde Energia Nuclear.
reíra Filho.
Art. 2.º O concessionário fica cbrrArt. 2.° Fica, igualmente, retificado
gado a recolher aos cofres públi"éõ.s os
tributos devidos à União, em cumpri- o Decreto mencionado no artigo anterior, para considerar o cargo ocupa.
mento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969. do por Luiz Lopes Ferreira, também
redistrfbuído por
aquele Ato, COnJO
Art. 3.9 Se o concessionário não
sendo de Trabalhador. código
.
cumprir qualquer das obrigações que
GL-402.1. e não de Mestre Rural, có,
se lhe incumbem, a concessão para ' digo P-206.8.
lavrar será declarada caduca ou nula,
Art. 3.° Os efeitos deste Decreto re.,
na forma dos artigos 65 e 66, do Cótroagem a V' de setembro de 1972.
digo de Mineração.
Art. 4.9 Revogam.se as dlsposlçôea
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
em contrário.
estão sujeitas às servidões de solo e
Brasília, 27 de setembro de 1973;
subsolo para fins de Lavra, na forma
do artigo 509, do Código de Míne152." da Independência e 85.° da
República.
ração.
EMÍLIO 1. MÉDICI
Art. 5.'? A concessão de lavra terá
MOura Cavalcanti
por título este Decreto, que sorá
Contúcio Pamplona
transcrito no Livro C :...- Registro dos
I
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DE
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27 DE

SETEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão ad~

numstratroa, tcuaa ae cerra acstrna:
da à passagem ae unna de trens-

missão, no Estado de $10 T:Jaulo.

O Presidente da Repúolíca usando
da atribuição que Ih- confere o arügo 81, item lI! da Constituição, tendo em vista o disposto 'io artigo 151,
letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n 9 35.851, de
16 de julho de 1954, a o que consta
do processo MME 7G7.778-72. decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas ae utdlldade pública, para tins de constituí,
çâo de servidão administrativa,
as

áreas de terra situadas na faixa de 13
(treze) metros de largura, tende

C0~

mo eixo a linha de transmissão a ser
estabelecida anu-e c .amal Eucatex e
a subestação de Indatatuba, nos munícípíos de Salto e Indaiutuba, no Estado de São Paulo, cujo projeto e
planta de situação n.v 149.376 foram
aprovados por nto do Diretor da Divisa<J de Energia Elétrica e COll('ES~
sões, do Depar..·.a mentc Nacíona
ae
Aguas e Energi-, métrica. no processo
7?8_72.
MME n.s 707.
Art. 2.° Fica a.utorlzed-c a Lignt -Serviços de Eletrr.idade S. A. a promover a constíturcão de servidão administrativa nas referidas áreas ele
terra, na forma da. .egtslação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão re.,
ferida no artigo 1""
Art. 3.9 Fica reconhecida a conve,
níêncía da constituição de servidão
administrativa
necessária em favor
da Light .- Serviços de Eletricfdade
S. A., para o fim indicado, a qua
compreende o direito atribuído à em.
presa concessionária de praticar todos
os atos de construção, operação e ma,
nutenção da mencionada linha
do;
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem COulO
suas possíveis -fteracões ou recorta
truções. sendo-lhe assegurado, atnda,
o acesso à área da servidão através ie
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável.
§ 1.° Os propríetáríos UM áreas oe
terra atingidas .t;J'~lO ônus, "fmtarãc o
uso e gozo das n.esmas ao que for
compatível com ti exlst.ência âa servidão, abstendo-se, em conseouêncía, da

prática dentro -ías mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem
danos, incluídos ent-e ei-s os de er,
guer construções cu fazer plantações
de elevado porte.
§ 2. 9 A Light 3~.r -iços de Eletri_
cidade S. A. poder a promover. em
Juízo, as medidas -iecescárta.s a. ccns.
tttuíção da servidão administrativa
de caráter urge me. utdllzandn o pro.,
cesso judicial estab-lecídc no D2'cre~
to.Iei n.v 3.365, -re 21 de junho de
1941, com as modmcaçôes lntroúuaídas pela Lei n. 9 '2.. 78!) de 21 de tnaíc
de 1956.
Art. 4.° Este Decre<-,,) entrará em
vigor na data da ::.m publicação, revogadas as dísposíções err contrário.
Brasília 27 de setembro de 19i3;
152.9 da' Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Duis Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.859 DE
SETEMBRO DE 1973

27

DE

Concede à SAMBRA S. A. - Mármores Brasileiros o direito de Lavrar catcite no Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe con~er~ _o artigo 81, ítem III da Constituíçâo, nos
termos do Decreto.Iet n. 227. jf-' ?8
de fevereiro de 1967 (Código de Mlneração)
alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à
.
SAMBRA S. A. - Mármores Brasileiros concessão para lavrar calcita
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Fazenda Lagarto,
Distrito de Italva, Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro, numa
área de de? hectares -essenta are- ';
dezessete centiares (10,6017 ha.), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice no marco número um (n.v 1) da área do Decrete de
Lavra número doze mil quinhentos e
noventa e três (12.59.3) de dezesseis
(16) de junho de mil novecentos e
quarenta e três (1943), retificado pelo de número treze mil e noventa e
três (13.093) de quatro de agosto ';!e
mil novecentos e quarenta e três
(1943) (DNPM-7.805-41) e os lados a
partir desse vértice, os seguintes
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comprimentos e rumos verdadeiros:
quarenta e um metros e cínquenta
centímetros (41,SOm), leste (E); quarenta metros e dez centímetros
.
(40,10m), sul (8); trinta metros
.
(30m), leste (E); vinte e nove metros
e noventa centímetros (29,90m), sul
(8); quarenta e oito metros (48m),
leste (E); quarenta e sete metros e
oitenta centímetros (47,80m), sul
(8); setenta e seis metros (76m), leste (E); cento e oito metros e quarenta centímetros (108,40m), norte (NI;
trinta e oito metros e quarenta centímetros (38,40m), oeste (W); trinta e
cinco metros e setenta centímetros
(3S,70m), norte (N); vinte e nove metros e oitenta e um centímetros ....
(29,81m), oeste (W); vinte e nove
metros e setenta centímetros
.
(29,70m), norte (N); vinte e nove metros e oitenta e um centímetros .....
(29,81m), oeste (W); vinte e nove metros e setenta centímetros (29,70m),
norte (N); vinte e nove metros e oitenta e um centímetros (29,81m). oeste (W); vinte e nove metros e seteu..
ta centímetros (29,70m), norte (N);
vinte e nove metros e oitenta e um
centímetros (29,81m), oeste (W); vinte e nove metros e setenta centímetros (29,70m), norte (N); vinte metros e setenta centímetros (20,70 m) ,
oeste (W); dezenove metros e noventa centímetros (19,90m), norte (N);
quinze metros e cinquenta e cinco
centímetros (lS,5Sm), oeste (W); quatorze metros e oitenta e três centimetros (14,83m), norte (N); quinze
metros e cinquenta e cinco centímetros (lS,S5m), oeste (W) ; quatorze
metros e oitenta e três centímetros
(l4,83m). norte (N); quinze metros e
clnquenta e cinco centímetros
.
(l5,55m), oeste (W); quatorze metros
e oitenta e três centímetros 04,83m),
norte (N); quinze metros e clnquenta
e cinco centímetros (lS,5Sm), oeste
(W); quatorze metros e oitenta e três
centímetros (14,83m), norte (N); quinze metros e clnquenta e cinco, centímetros (15,55m), oeste (W); quatorze
metros e oitenta e três centímetros
(l4.83m), norte (N); quinze metros e
clnquenta e cinco centímetros (15,S5m)
oeste (W); quatorze metros e oitenta
e três centímetros (l4,83m), norte (N);
quinze metros e cinquenta e cinco
centímetros (15,55m), oeste (W); quatorze metros e oitenta e três centímetros (14,83m), norte (N); quinze metros e cinquenta e cinco centímetros
(l5,SSm), oeste (W); quatorze metros
e oitenta e três centímetros (14,83m),
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norte (N); quinze metros e cinquenta
e cinco centímetros (lS.55m), oeste
(W); quatorze metros e oitenta e três
centímetros (l4,83m), norte (N);
quinze metros e cínquenta e cinco
centímetros (l5,55m), oeste (W); quatorze metros e oitenta e três centímetros 04,83m), norte (N); quinze metros e cínquenta e cinco centímetros
(l5,55m), oeste (W); quatorze metros
e oitenta e três centímetros (l4,83m),
norte (N); quinze metros e cinqüenta
e cinco centímetros (l5,55m), oeste
(W); quatorze metros e oitenta e três
centímetros (l4,83m), norte (N);
quinze metros e cínquenta e cinco
centímetros (15,5Sm), oeste (W); quatorze metros e oitenta e três centimetros (l4,83m), norte (N); quinze
metros e cinquenta e cinco centímetros (15,5Sm), oeste (W); quatorze
metros e oitenta e três centímetros
(14,83m), norte (N); quinze metros e
cínquenta e cinco centímetros
.
(lS,55m), oeste (W); quatorze metros
e oitenta e três centímetros (l4,83m),
norte (N); quinze metros e cinquenta
e cinco centímetros (lS,S5m), oeste
(W); quatorze metros e oitenta e três
centímetros (14,83 m) , norte (N);
quinze metros e cinquenta e cinco
centímetros (l5,5Sm), oeste (W); quatorze metros e oitenta e três centímetros (14,83m), norte (N); quinze
metros e cinquenta e cinco centímetros (15,55m). oeste (W); quatorze
metros e oitenta e três centímetros
(14,83m), -norte (N); quinze metros
e cinquenta e cinco centímetros ....
(15,55m), oeste (W); quatorze metros
e oitenta e três centímetros (14,83m),
norte (N); quinze metros e cinquenta
e cinco centímetros (l5,55m), oeste
(W); quatorze metros e oitenta e
três centímetros (14,83m). norte (N);
quinze metros e cinquenta e cinco
centímetros (15,55m), oeste (W);
quatorze metros e oitenta e três centímetros (14,83m), norte (N); vinte
metros e oitenta centímetros
.
(20,80m), oeste (W); dezenove metros
e oitenta centímetros (l9,80m), norte
(N); vinte metros e oitenta centímetros (20,80m), oeste (W) ; dezenove
metros e oitenta centímetros
.
(19,80m), norte (N); vinte metros e
oitenta centimetros (20,80m), oeste
(W); dezenove metros e oitenta centímetros (19,80m), norte (N); vinte
metros e oitenta centímetros
.
(20,80m), oeste (W); dezenove metros
e oitenta centímetros (19.80m), norte (N); quarenta e sete metros e vinte centímetros (47,20m), oeste (W);
trinta metros (30m), sul (8); trinta
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e dois metros e oitenta centímetros
(32.80m), oeste (W); trinta e sete metros (37m), sul (8); trinta e oito metros e oitenta centímetros (38,80 mj.

oeste

(W);

setecentos e sete metros

e cinqüenta centímetros (707,50m),
quarenta e seis graus vinte e cinco
minutos sudeste (46°25'SE). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número

51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resolução n. o 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Ener..

gta Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
PC! titulo este Decreto, que será trans,
cnto no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral do
Ministério das Minas e Energia:
_Art. 6.0 Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário _
(DNPM-6. 748-64).

Brasília, 27 de setembro de 1973'
152.0 da Independência e 85.0 dá
República.
EMÍLIO G.

Mãnrcr

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 72.860 - DE 27
SETEMBRO DE 1973

DE

Concede à Agrícola Monte Carmelo
S.A. o direito de lavrar a:rgila e
areia nos Municípios de Jaçuaríuna
e Paulínia, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçãó que lhe confere o arti-

go 81, item 111, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.s 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Agricola
Monte Carmelo 8.4, concessão para
lavrar argila e areia em terrenos de
sua propriedade e da Cooperativa
Holambra Agro-Pecuária, nos lugares
denominados Fazendas Meia Lua e
Holambra, Distritos e Munícípíos de
Jaguariuna e Paulínia, Estado de São
Paulo, numa área de mil hectares ...
(1.000 ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
setecentos e trinta e nove metros e
cinqüenta centímetros (739,50m), no
rumo verdadeiro de sessenta e três
graus sudoeste (63.0 SW), do canto
norte (N) da sede da Fazenda Meia
Lua e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: mil seiscentos e cinqüenta metros (1.650m), norte (N); mil
setecentos e oitenta e cinco metros ...
(1. 785m), leste (E); novecentos e sessenta metros (960m), norte (N); mil
duzentos e setenta e nove metros , ..
1.279m), leste (E); setecentos e trinta
e cinco metros (735m), norte (N);
oitocentos e setenta e sete metros ...
(877m), leste (E); seiscentos e trinta
metros (630m), sul (S); cento e noventa metros e vinte centimetros .
(190,20m), leste (E); cem metros
.
(100m), sul (S); oitocentos e dezenove metros e cinqüenta centímetros
(819,50m), leste (E); cem metros ...
(lOOm) , norte (N); cento e noventa
metros e trinta centímetros (190,30m),
leste (E); seiscentos e trinta metros
(630m), norte (N); seiscentos e dez
metros (6iOm), leste (E); mil seiscentos e noventa e cinco metros ...
(L. 695m), sul (8); dois mil seiscentos
e oitenta e sete metros (2.687m), oeste
(W); mil seiscentos e cinqüenta metros (1.650m), sul (8); três mil e sessenta e quatro metros (3. 064m), oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
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51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n.s 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em -cumprimento do disposto no Decreto-lei número I.1J38, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nuia
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,' do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM - 814.084.681.
Brastlía, 27 de setembro de 1973;

152.° da Independência e
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

85.° da

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O 72.861- DE
NOVEMBRO DE 1973

27

DE

Concede à Mmeração Curimbaba Ltda.
o direito de lavrar bauxita no Município de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

O Presidente da Repúblíce, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.s 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número
318, de 14 de março de 1967, decreta.
Art., 1.0 Fica outorgada à Mineração' Curímbaba Ltda., concessão para
lavrar bauxita em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado
Barreira, Distrito e Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, numa área de sete hectares,
oitenta' -e cinco ares· e oitenta" e sete

5~1

centiares (7,8587 ha.), delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a sessenta e dois metros (62m) ,
no rumo verdadeiro oeste (W) J do
marco cravado na confluência dos
Córregos Barreira e Viúva Miller e os
lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trinta e quatro metros e cínqüenta centímetros (34,50m), norte
(N); cinqüenta e um metros (51m),
oeste (W); vinte e sete metros (27m),
norte (N) ; dezesseis metros (Iêm) ,
oeste (W); nove metros (9m), norte
(N); dezoito metros (18m), oeste (W);
dez metros (Iüm), norte (N); dezessete metros Cl7m), oeste (W); dez
metros ClO fi), norte (N); quatorze
metros Cl4m), oeste (W); oitenta e
nove metros (89m), norte (N); dezessete metros (17m), oeste (W); sessenta e sete metros (67m), norte (N);
doze metros (l2m) , oeste (W); setenta e dois metros (72m), norte (N);
duzentos e sete metros (207m), oeste
(W) : trezentos e dezoito metros e cinqüenta centimetros (318,50m), sul (S);
trezentos e cinqüenta e dois metros
(352m), leste (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições cons
tentes nos artigos 44, 47 e suas alineas, e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica
sujeita às estipulações do Regalamento aprovado pelo Decreto n.e 51.726,
de 19 de fevereiro de 1963, e da _Resolução n.« 3, de 30 de abril de 1965, da
Comissão Nacíonel de Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe Incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na. forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do art. 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terâ
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento Na-
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cíonal da Produção Mineral, do Minlstérío das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

2.747 de 1967).
Brasília, 27 de setembro de 1973;'
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.862
SETEMBRO

DE

27

DE

DE 1973

Dispõe sobre a autonomia admínts·,

trativa e financeira do Centro

de

Aperfeiçoamento criado pelo artigo
121, do Decreto-lei D.O 200, ae 25
de fevereiro de 1967. e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e tendo em vista o disposto no artigo
172, § 1. 9 , do Decreto-lei D.O 200, de
25 de fevereiro de 1967, com a redaçãc dada pelo Decreto-lei n,» 900, de
29 de setembro de 1969, decreta:

Art. 1.0 O Centro de Aperfeiçoamente (CENDAP), órgão autônomo
vinculado ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil, criado pelo
artigo 121, d-o Decreto-lei n.v 200, de
25 de fevereiro de 1967, tem assegurada sua autonomia administrativa
e financeira, nas termos do artigo
172, do Decreto-lei citado, com a redação dada pelo Decreto-lei n." 900,
de 29 de setembro de 1'969.
Art... 2.0 Ao CENDAP, órgão de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, compete:
a) recrutar, selecionar e aperfeiçccr pessoal destinado às funções de
Direção e Assessoramento Superiores
da Administração Direta e das Autarquias federais;
b) planejar, elaborar e executar
programas e atividades de aperfeiçoamento de caráter permanente ou
temporário, a .curto ou a longo prazo, destinados a pessoal de Direção
e Assessoramento Superiores;
C) criar uma consciência de obje.,
ttvo, ampliando o entendimento e a
cooperação entre os integrantes da 01reçao e Assessoramento Superiores e
esttmulando a adoção de pontos d",

EXECuTIVO

vista comuns em face da problemática administrativa do País;
d) criar uma reação Institucionalizada relativamente à conjuntura social e econômica brasileira para, em
termos do interesse do desenvolvimento e da segurança nacionais, dar
execução integrada aos planos de ação
do Governo.
Art. 3.° Para efeito de autonomte
financeira fica criado no CENDAP
um fundo especial de natureza contábfl, sob a denominação de Fundo
de Aperfeiçoamento de .Pessoal para
Direção e Assessoramento Superiores
(Fundo CENDAP), destinado a
centralizar
recursos e tínancíar a
Instalação e as atividades do órgão,
a cuj o crédito serão levados todos
os recursos destinados a atender as
suas necessidades.
§ 1.0 Constituirão recursos do Fundo CENDAP:
a)

dotações orçamentárias especí-

ficas;
b) importâncias recebidas em decorrência de convênios com outras
entidades;
c) doações, auxiltos e subvenções
públicas ou privadas,
de entidades
nacionais ou estrangeiras;
d) empréstimos de instituições financeiras
nacionais ou internacionais; e
e)
importâncias provenientes
de
prestação de serviços ou de outras
fontes.
§ 2." Constituem parcelas do Fundo CENDAP as dotações orçamentárias do exercício de 1974 destinadas a
atender despesas do CENDAP.
§ 3." Os saldos do Fundo CENDAP,
verificados no fim de cada exercício,
constituirão receita do exercício seguinte.
§ 4.0 Os recursos do Fundo .....•
CENDAP Ou a ele destinados serão
recolhidos ao Ba.r:.co do Brasil S. A.,
em conta especial sob o titulo. "Fundo de Aperfeiçoamento de Pessoal
para Direção e Assessoramento Supe-'
ríores", à conta e ordem do Centro
de Aperfeiçoamento (CENDAP).
§ 5,0 A movimentação da conta especial a que se refere o parágrafo
anterior caberá ao Diretor do ....
CENDAP, na forma do artigo 74, do
Decreto-lei n." 200-67, mediante cheques norrunatdvos ou ordens bancártas, assinados em conjunto com o
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encarregado da administração rtcen ~
ceíra do órgão.
§ 6.° O
Diretor-Geral do DASP
baixará o Regulamento do Fundo "
CENDAP.

Art. 4.° Os Ministérios e Autarquias
transferirão para a conta do Fundo
CENDAP importância correspondente
ao custo estabelecido, por curso, para
cada respectivo servidor matriculado
no Centro.
Art. 5.° O CENDAP poderá destinar vagas para programas de assís,
têncta técnica a países estrangeiros
que, para isso, tenham firmado acordo ou convênio com o GOverno brasileiro, ouvido o Ministério das Relações Exteriores.
Art. 6.° As despesas com alimentação, lavanderia, assistência médica
comodidades da vida comunitária
de natureza particular e pessoal correrão à conta do aluno.
Parágrafo úmco. O CENDAP poderá atender, nos casos específicados
neste artigo, parte dos
respectivos
custos.
Art. 7.° A proposta orçamentária
do Fundo Especial referido no artigo
3.° deste Decreto deverá ser submetida fi. consideração da Presidência
da República, observada a mesma 915.
temática do Orçamento Geral \h
União e a competência do órgão Central do Sistema de Planejamento.
Art. 8.° O pessoal docente do ..
CENDAP, bem como o pessoal a que
se refere o artigo 2.°, itens VII e
VIII, da Lei n.v 5.645, de 10 de setembro de 1970 (Grupo - Artesanato
e Grupo Serviços Auxiliares), será
admitido em função das necessidades
mediante contratos individuais
dê
trabalho.
Art. 9.° Caberá ao Diretor-Geral 10
Departamento AdministratIvo do Pessoal Civil promover a reorganização
do CENDAP, tomando as provtdênefaa
necessárias para sua regulamentação
e baixando o respectivo regimento.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vígor na data de sua- pubticação re.
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1973'
152°
da Independência e 85° dá
República.

ou

EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
João Pauto. dos Reis

vetzosc

DECRETO N9 72.863 - DE B8
SETEM:BRO DE 1973
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DE

Autoriza o Ministério da Fazenda a
contratar operação externa e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e de acordo com as autorizações das
Leis nv 1. 518, de 24 de dezembro de
1951, nv 4.457, de 6 de dezembro de
1964, nc 5.000, de 24 de maio de 1966,
e do Decreto-lei nc 1.245, de 6 de
novembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a contratar, em nome da
República Federativa do Brasil, empréstimo externo no valor de ...•.•.•
Y 10.000.000.000 (dez bilhões de Yens)
com um grupo de instituições ünanceiras japonesas lideradas por The
Nomura Securítdes Co. Ltd., The
Dalwa Securttíea Co. Ltd., The Nikko
Securities Co. Ltd. e Yamaichi Securities Co. Ltd., para os fins previstos rao artigo 19 da Lei nc 1.518, de
24 de dezembro de 1951, e no artigo 89
da Lei n 9 5.000, de 24 de maio de
1966.
§ 19 A autorlzaçâo dada por este
artigo abrange a negociação e celebração de convêntos, ajustes, acordos
ou contratos, bem como o estabelecimento de termos e condições para a
emissão, resgate e serviço dos títulos
representativos do empréstimo con.,
tratado.
§ 29 Os títulos da Divida Externa
emitidos em decorrência da contratação autorizada por este artigo serão
controlados pelo Banco Central do
Brasil.
Art. 29 Os valores dos juros e do
principal dos Títulos da Divida Externa emitidos para a formalização da
operação de crédito a que se refere
este Decreto serão pagos ou remetidos
livremente, sem quaisquer descontos,
inclusive de natureza tributária ou
cambial.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vígor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1973'
1529 da Independência e 859 dá.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio PéC{Jra

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores,
foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil do trí-.
mestre ao qual corresponder o volume.
As retificações e reproduções publicadas durante o
11 trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DECRETO

N.O

69.393 -

DE

21

promulga a Convenção para evitar a
Dupla rrunuaoao em Matéria de

Impostos Sobre o Rendimento entre
o Brasil e Portugal.

Parte I -

Seção

de 26 de outubro

Na página 8660, 2." coluna, no Capí-

tulo V,
Onde se lê:
1. Os nacionais de um Estado

.

Todas as pessoas singulares ou .
Leíe-se:
1. Os nacionais de um Estado ...
2. O termo "nacionais" designa:
a) Todas as pessoas singulares ou ...
a)

DE

1

DE

JUNHO DE 1973

Abre ao Ministério da eaucaoao e
Cultura o crédito suplementar de
Cr$ 10.993.000,00, para reforço de
dotações
consignadas no ·úige'flte

orçamento.
(Publicado no

Seção I -

Diário O ttctot
de 4 de junho

Parte I -

de 1973).
Retificação

Na página
5.359, ta coluna no
art. 27
Onde se lê:
Projeto 1518.09068.014.01
3.2.7.9 - Diversos - 887.300
Leia-se:
Projeto -

Projeto 4.000.000

5502.0904.1071.006.03 -

Na página 5359, 1" coluna, no artigo 2", onde se lê:

de 1971)

Icetitícaçõo

DECRETO N° 72.329 -

4.COO.000

Leia-se:

(Publicado no Diário Otíciat -

I -

Diversas - 887.300
Na mesma" página, 1~ coluna, no
art. av
Onde se lê:
Projeto - 5502.0904.1071.006.3

3.2.7.9 -

DE

OUTUBRO DE 1971

1518.0906.1068.014.01

Atrvldade - 1522.09093.2225
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceiros ... 950.000

Leia-se:
Atividade - 1523.0901.2208
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros .. '. 950.000
(") DECRETO

--N."

72.341 1973

DE 8 DE

JUNHO DE

Concede à empresa tmpreeit Girola
Lodigiani (lmpregilo) S.p.A. autorização para funcionar na República Federativa do Brasil.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 81, item lIl, da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei n.v 2.627, de 26
de setembro de 1940, decreta:
Art. L" E' concedida à empresa
Impresit Girola Lodígíaní r Impregílc)
S. p , A., com sede na Cidade de Milão,
Itália, cujo objetivo é o estudo, projeto, execução no exterior de obras de
construção de engenharia civil em
geral, construções de estradas, rodovias, aeroportos, instalações hidráulicas e hidroelétricas e obras de barragens, autorização para funcionar no
Brasil, com o capital de Ors 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros), mediante
'as clã usulas que a este acompanham,
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assinadas pelo Ministro de Estado da
da Indústria e do Comércio obrigando-se a mesma sociedade a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor, ou que venham a vigorar,
sobre o objeto da presente autorização.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilla, 8 de junho de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MtDIcr

Marcus Vinicius Pratini de
Moraes

DECRETO N9 72.381 - DE 19 DE
JUNHO DE 1973
Amplia a Area Prioritária de emergê1lcia para fins de Reforma Agrária, assim declarada pelo Decreto n 9
5i.79&, de 27 de agosto de 1005, com
as alterações previs+as nos Decretos
nQs 58.716, de 24 de [unno de 1966 e
66.034, de 31 de dezembro de 1969.
Retificação
Na publicação reíta no Dtário ottctal de 20 de junho de 1973, página

5.939, 1~ coluna, na ementa, no artigo 19 e no artigo 29,
Onde se lê:
58.717, de 24 de junho de 19~
Leia-se:
58.716, de 24 de junho de 1966
DECRETO N9 72.405 - DE 26 DE
JUNHO DE 1973
Abre ao Ministério da Aeronáutica o
Crédito Suplementação de
.
Cr~ 24.198.352,00, para reforço de
Dotações Consignadas
no vigeni e
Orçamento.

(Publicado no Diário Oficial
seção I - Parte I - de 26 de
junho de 1973)
Retificações

Na página 6.092, 1~ coluna, no
art. 1Q
Onde se lê:
... 200.1601.2333
Direção e
Coordenação do Sistema AerOYlárío

- 3. 1. 3.2 - Outros
Terceiros - 260.000

serviços

de

Leia-se:
... 1200.1601.2333
Direção e
Coordenação do Sistema Aezovíárío
- 3.1.3.2 - Outros serviços de Terceiros - 260.000
Na mesma página, no art. 29
Onde se lê:
. .. No vigente Orçamento a Subanexo 12.00 a saber:
Leia-se:
. .. no Vigente Orçamento ao Subanexo 12.00 a saber:

DECRETO N9 72.407 - DE 26 DE
JUNHO DE 1973
Aprova o Regulamento ao Departamento de Engenharia e Comunicações, do Ministério do Exército e
dá outras providências.

,(Publicado no jDiário Oficial seção I - Parte I - de 27 de junho
aMAR
3-10-73 Transcrição
Retificações

Na 1'10 página, 1'10 coluna, no artigo 29, item B, do Regulamento,
Onde se lê:
B) Execução de instalações e obras
decorrentes de convênios com outros
órgãos , ..
Leia-se:
B) Execução de instalações e obras
decorrentes de convênios com outros
órgãos ...
Na mesma página, 3. coluna, no
art. 89
Onde se lê:
conforme delegar
D) Despachar,
o ...
4) ... Chefe do Departamento pelos Diretores, ilegível ...
Leia-se:
2) Despachar,
conforme Ilelegar

o ...

4) ... Chefe do Departamento pelos
Diretores, opinando '"
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DECRETO N9 72.412 - DE 27 DE
JUNHO DE 1973
Concede à Companhia de Mineraçáo
São Lourenço direito de lavrar cassiterita, no Município de Porto pelho, Território Federal de Rondô-

nia.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - de 28 de junho
de 1973).
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Retificação

Na página 6.234, Sl!- coluna, no artí-

so 2 9

Onde se lê:
. " Decreto-lei n9 1. OSS, de 21 de
outubro de 1969.

Leia-se:
... Decreto-lei no 1.038, de 21 de

outubro de 1969.

---~--~~-
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ACORDO - ver Relações Exteriores.
AERONAUTICA ver Forças Ar-

madas.
AGUAS - Cursos de uso comum
(Decreto no 72.571, de 2 de agos-

to de 1973).

ALTh1ENTüS - Irradiação - Normas (Decreto nv 72.718, de 29 de
agosto de 1973).

Recursos do exterior

(Decreto nv 72.579, de 7 de agosto de 1973),
AUXíLIO FAMILIAR - Exterior -

Arábia saudita (Decreto nc 72.608,

de 14-8-73).

B
BATATA SEMENTE
Certificação
(Decreto no 72.580, de 7 de agosto
de ;.973) .

c
CASA DA MOEDA - Empresa PÚblica (Decreto nv 12.813, de 20 de
setembro de 1973).
CóDIGO NACIONAL DO TRANSI-

TO -

Alterações -

Arts. 146 e

236 (Decreto nv 72.752, de 6 de
setembro de 1973).
COMUNICAÇõES - Catarinense de

Telecomunicações (Decreto núme-

ro 72.722, de 30 de agosto de 1973).
-::-. Centro Brasileiro de TV Educativa - Guanabara (Decreto número 72.634, de 16-8-73).
- Angra dos Reis (Decreto
nv 72.804, de 14 de setembro de
1973) .

=_ CTB

Light -- Salto e Indaíatuba (D~
ereto ns 72.858, de 27 de setembro de 1973).
---.; Rádio Bragança - Anulação (D2ereto nc 72.473, de 13 de julho
de 1973).

-

A

AUDITORIA -

VI

Rádio Cultura de Monte Alto
Anulação (Decreto nv 72.474, de
14 de julho de 1973).
- Rádio Dífusora de Amparo
Anulação (Decreto- nv 72.471, de
13 de julho de 1973).
- Rádio Eldorado - Anulação (Decreto nv 72.472, de 13 de julho de
j973) .
- Rádio Guaiba (Decreto n? 72.732,
de 4 de setembro de 1973).
- Rádio Jornal do Brasil - Televisão (Decreto n? 72.567, de 1973).
_ Rádio Progresso de São Paulo
(Decreto nc 72.703), de 27 de agosto de 1973).
- Telefônica Brasilei:a - Desapropriação - S. Fidelis (Decreto número 72.509, de 23 de julho de
;973) .
-.:.: Telefônica de Minas Gerais. (Decreto ns 72 ..721, de 30-8-73) .
-

.:::. Telefônica de Minas Gerais
- Barbacena (Decreto no 72.802, de
14 de setembro de 1973).
~ Telefônica de Minas Gerais De. sapropriação Curvelo (Decreto
ns 72.504, de 20 de julho de 1973),
- Telefônica de Minas Gera's - De~
saproprlação - Ouro Preto (Decreto nc 72.511, de 23-7-73).
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- Telefônica de Minas Gerais Desapropriação - Ponte Nova (Decreto nc 72.510, de 23 de julho
de 1973).
- Telefônica de Minas Gerais - Desapropriação
Pouso
Alegre
(Decreto nv 72.505, de 20 de julho
de 1973).
- Telefônica de Minas Gerais Desapropriação - S. Sebastião do
Paraíso (Decreto- nv 72.508, de 23
de julho de 1973).

-

Embratel

-

Desaproprtação

-

Taubaté (Decreto nl? 72.503), de
20 de julho de 1973).

-

Telefônica de M'nas Gerais - FeIlxlãndia (Decreto n <,) 72.805, de

14 de setembro de 1973).
- TELESP - Caeiraa (Decreto número 72.803, de 14 de setembro
de 1973).
- TELESP - Desapropriação - São
Paulo. (Decreto n'' 12.430, de 5
de julho de 1973).
- Televisão 31 de Março - Aracaju.
Decreto nv 72.613, de 14 de agosto
de 1973).
- TV Educativa - Guanabara. (Decreto nc 72.634, de 16 de agosto
de 1973).

CONFISCO DE BENS - Companhia
de Cimento Portland Perus. (Deereto nc 72.523, de 25 .de julho de
1973) .
_ COPASE (Decreto no 72.561, de
31 de julho de 1973).
_ Estrad-a de Ferro Perus. (Decreto
nc 72.562, de 31 de julho de 1973).
:..- Fábrica de Papel Carioca. (Decreto ns 72.578, de 7 de agosto de
1973) .
- J. J. Abdalla . (Decreto nc 72.560,
de 31 de julho de 1973).
- J. J. Abdalla. (Decreto nc 72.587,
de 9 de agosto de 1973).
Lanifício Paulista. (Decreto número 72.577, de 7 de agosto de
1973) .
CRllDITO ESPECIAL
MAerDespesas discriminadas. (Decreto
nc 72.522, de 24 de julho de 1973).
- MJ - Justiça do Trabalho. (Decreto no 72.600, de 14 de agosto
de 1973).
-

CRÉDITO SUPLEMENTAR -

FA
Hospital das Forças Armadas
Reforço de dotação. (Decreto número 72.730, de 3 de setembro de
1973) .
- MA - Reforço de dotações. (Decreto nÇJ 72.433, de 9 de julho de
1973) .

-

MC Departamento de Administração - Reforço de dotação.
(Decreto no
72.606, de 14 de
agosto de 1973).
- MC - Reforço de dotação. (Deereto nÇJ 72.606, de 14 de agosto de
1973) .
-

ME - Reforço de dotação. (Decreto nÇJ 72.695, de 24 de agosto
de 1973).
- ME - Reforço de dotação. (Decreto nc 72.521. de 24 de julho
de 1973).
- MEC - Reforço de dotações. (Decreto nv 72.432, de 5 de julho de
1973) .
- MEC - Reforço de dotações .. (Decreto nÇJ 72.519, de 24 de julho de
1973).
~ MEC MTPS - Reforço. (Decreto nv 72.601, de 14 de março
de 1973).
- MJ ---:- Justiça Militar. (Decreto
no 72.431, de 25 de julho de 1973).
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - MJ - Reforço de dotação. (Decreto nv 72.604, de 14
de agosto de 1973).
- MJ - Tribunal Superior do Trabalho. (Decreto nÇJ 72.518 de 24
de julho de 1973).
.
-

MJ Departamento Federal de
Justiça - Reforço. (Decreto número 72.603, de 14 de agosto de
1973) .
- MJ - .ruatíca do Trabalho - Reforço de dotação. (Decreto número 72.604, de 14 de agosto de
de 1973).
- MJ - Justiça do Trabalho. (Decreto no 72.'198, de 14 de setembro
de 1973).
- MJ Departamento de Policia
Federal. (Decreto ns 72.825, de 24
de setembro de 1973).
- MME - DNAEE e DNPM - Reforço de dotação. (Decreto nú-
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mero 72.605, de 14 de agosto de

-

Eletronorte
Funcionamento.
(Decreto nv 72.548, de 30 de julho

-

Encampaçâo - Frei Paulo. (Decreto nc 72.671, de 21 de agosto de

-

mncampacões -

1973) .

mm -

Diversas unidades - Reforço de dotação. (Decreto número 72.723 de 31 de agosto de
1973) .

'

de 1973).

.

-

MPCG - Reforço de dotação. ( Decreto nc 72.731, de 3 de setembro

-

MRE - Reforço. (Decreto número 72.599, de 14 de agosto de
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1973) .

Sergipe, Alagoas
e Bahia. (Decreto no 72 .533, de 26
de julho de 1973).
Indústrias Wagner - Prazo. (Decreto nc 72.584, de 8 de agosto de

de 1973).

-

1973) .

1973) .

-

MRE - Reforço de dotação. (Decreto nc 72.824, de 24 de setembro de 1973).
- MT - Reforço de dotações. (Decreto ne 72.696, de 24 de agosto de

-

Light - Indaiatuba. (Decreto número 72.829, de 24 de setembro de
1973) .

-

Paulista de Força e Luz - Linha
de Transmissão
Bebedouro.
(Decreto no '72.482, de 17 de julho

1973) .

-

PR - Consultoria-Geral da República. (Decreto no 72.697', de 24
de agosto de 1973).
- PR - Reforço de dotação. (Decreto no 72.520, de 24-7-73).

D
DOCAS DA GUANABARA - Constituição. (Decreto nc 72.439, de 9
de julho de 1973).

E
EDIFICAÇ0E.S ESCOLARES -

de 1973).

-

Paulista de Força e Luz - Transmissão - Ribeirão Preto. (Decreto nc 72.481, de 17-7-73).
- Tecidos Santanense - Concessão.
(Decreto nc 72.554, de 31-7-73).
ENSINO - Amparo 'técnico e financeiro. (Decreto nc 72.495, de 19 de
julho de 1973).
- Centro Nacional de Educação Especial. (Decreto no 72.425, de
3-7-73) .

De-

saproprraçao ~ São Paulo. (Decreto nc 72.441, de 9-7-73) .

EDUCA'ÇAO - ver Ensino.
EMBAIXADA - ver Relações Exteriores.
EMPRÉSTIMO - BIRD. (Decreto
nc 72.475, de 16 de julho de 1973) .
- Projetos financiados com recursos
do exterior - Auditoria externa.
(Decreto nc 72.579, de 7-8-73).
- Siemens. (Decreto nc 72.470, de 13
de julho de 1973).
- The Nomura Securltiea. (Decreto
nc 72.863, de 28-9-73).
- USAID ~ Pernambuco, Paraíba e
Minas Gerais. (Decreto nc .72.500,
de 20-7-73) .

ENERGIA ELJtTRICA
Centrais
Elétricas de Goiás, Anápolis. (Decreto nc 72.830, de 24 de setembro
de 1973).

- Eletrobrás - 'I'ermelétrlcas de São
Jerônimo - Encampaçâo. (Decreto
nc 72.546, de 30 de julho de 1973) .

- Coordenação Nacional de Ensino
. Agrícola. (Decreto nc 72.434, de 9
de julho de 1973) .
- Diretoria de Ensino Preparatório
e ASSistencial
Regulamento.
(Decreto nc 72.550, de 30-7-73).
- Salário Educação - Apuração de
isenção. (Decreto nc 72.665, de 20
de agosto de 1973).
Escolas

»

-

Educação
Física
Funcionamento Novo Hamburgo. (De..
ereto nc 72.662, de 20 de agosto de
1973) .

-

Engenharia - Reconhecimento S. Luiz (Decreto nc 72-.544, de 30
julho de 1973).
- Engenharia Industrial - Curso S.
J osé dos Campos (Decreto número 72.488, de 18 de julho de 19-73).
- Federais Isoladas da Guanabara Pessoal (Decreto nc 72.71'6, de 29
de agosto de 1973).
Ginásio Agrícola - Cessão
Oaitíté (Decreto nc 72.814, de 21
""--o

de setembro de 1973).
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_ Técnica Federal Sergipe Pessoal (Decreto n? 72.57&, de 3 de
agosto de 1973).
_ Técnicas Federais - Alteração do
Decreto nc 65.070, de 27 de agosto
de 19-69 (Decreto nc '12.538, de 27
de julho de 19'73).

*

Faculdades

_ Administração

de

Erna»"esas

Funcionamento - São Paulo (Decreto no 72.530, de 2& de julho de
1973) .

_ Adventista de Educação -

Fun-

cionamento - santo Amaro (Deereto no 72.610, de 14 de agosto de
1973) .

_ Ciências Contábeis -

Curso

Guanabara (Decreto n? 72.613, de

15 de agosto de 1973).
__ Ciências Contábeis - Curso - Videíra (Decreto ns 72.4&6, de 11 de
julho de 1973).
- Ciências Contábeis Curso
Ijruguaíana (Decreto nv 72.585, de
9- de agosto de 1973).
_ Ciências Contábeis Funcícna-

mente - Guanabara (Decreto número 72. '19-3, de 13 de setembro
de W73).
_ Ciências Contábeis -

Funciona-

mento votuporamga (Decreto
nc 72.818, de 21 de setembro de

1973) .
_ Ciências Contábeis - Reconhecimen to '-- Novo Hamburgo (Decreto nc "12.835, de ,25 de setembro
de 1973).
_ Ciências Econômicas - Cursos
Marília (Decreto nv 72.517, de 24
de julho de 1973).
- Ciências e Letras - Cursos - Votuporanga (Decreto nc 7,2..491', de
18 de julho de 1973).
_ Ciências e Letras - Cursos - Votuporanga (Decreto 'll.Q '72.-646, de
17 de agosto de 1973).
_ Ciências Humanas - Curso - São
Bernardo do campo (Decreto número 72.61'7, de 15- de agosto de
1973) .
- Ciências Médicas Reconhecimento Santos (Decreto número 72.489, de 18 de julho de
1973) .

-

Comunicação
Funcionamento
- Moji das Cruzes (Decreto número 72.664, de 20 de agosto de
1973) .
- Desenho e Plástica
Funcionamento (Decreto nc 72.839, de- 25de setembro de 19'73) .
- Direito - Curso - Santa Cruz do
Sul (Decreto nc 72.569, de 2 de
agosto de 1973) .
- Professores - Enquadramento
Direito de Sergipe (Decreto número 72.485-, de 18 de julho de
1973) .
- Direito - Funcionamento - Crato
(Decreto nc 72.570, de 2! de agosto
de 19'73).
- Direito - Reconhecimento - Itu
(Decreto ns '12.'609, de 14 de agosto de 19'73).
- Direito - Reconhecimento - São
Carlos (Decreto nv 72.576, de 7' de
de agosto de 1973') .
-' Direito - Reconhecimento - Tupã
(Decreto nc 72.817, de 21 de setembro de 1973).
- Economia - Cursos - Passo Flln~
do (Decreto nc 72.836, de 25 de
setembro de 1973).
- Economia - Funcionamento - S.
Paulo (Decreto no 72.543', de 30 de
de julho de 1973).
- Educação - Curso S. Paulo
(Decreto n» 72.6i30, de 20 de agosto
de 1973).
- Educação - Funcionamento - São
Paulo. (Decreto nc 72.616, de 15 de
agosto de 1973).
Reconhecimento - Educação Novo Hamburgo. (Decreto número 72.815, de 21 de setembro
de 1973).
_ Filosofia - Administração de Empresas, Ciências Jurídicas e Sociais,
Educação Física, Instituto de Psicologia Funcionamento João
Pessoa. (Decreto nv 72.568, de 1 de
agosto de 1973).
- Filosofia - Cursos - Araxá. (Decreto n"" 72.832, dn 25 de setembro
de 1973).
_ Filosofia '-- Curso - cecscíro. (Decreto nc 72.644, de 17 de agosto
de 1973).

íNDICE REMISSIVO

-Filosofia - Cursos - Ijui, Decreto nv 72.668, de 21 õe agosto
de 1973).
- Filosofia - Curso - Itajubá . (Decreto nv 72.611, de 14 /l.e agosto
de 1973).
- Filosofia - Curso - Itu. (Decreto
nv 72.459, de 11 de julho de 1973).
-

Filosofia - Cursos - Itll. (Decreto nv 72.833, de 25 de setembro
de 1973).
Filosofia' - Curso '- Lins. r Decreto nc 72.834, de 25 de setembro
de 1973).
Filosofia - curso - Moji das Cruzes. (Decreto nc 72.663, de 20 de
agosto de 1973).
Filosofia - Curso - S. Caetano do
Sul. (Decreto nc 72.490, drt 18 de
julho de 1973).
Filosofia - Curso - Uberaba. (Decreto no 72.645, de 17 de agosto
de 1973).
Filosofia - Reconhecimento _. Alegrete. Decreto no 72.630, de J lii de
agosto de 1973).
Filosofia _ Funcionamento -

de julho de 1973).
Filosofia - Funcionamento - Araxá. (Decreto nv 72.688, de 24. de
agosto de 197$).

=-FilOSofia - Funcionamento - Resende. (Decreto no 72.563, de 1 de
agosto de 1973).
-

* Institutos
-

Ciências Sociais - Curso - Bra..
sília (Decreto nc 72.845, de 26 de
setembro de 1973).

-

Ciências Sociais - Curso _ Brasília (Decreto nv 72.844, de 26 de
setembro de 1973).
Universidades

r,

-

Disponível Anulação. (Decreto nc 72.807, de 14 de setembro
de 1973).

-

Estadual de Campinas - Cursos.
(Decreto nl? 72.487, de 18 de julho
de 1973).

-

Federal da Bahia - Disponível _
Anulação. (Decreto no n.566,de
1" de agosto de 1973).

-

Federal da Paraíba - Curso _
Reconhecimento. (Decreto número 72.451, de 11 de junho de 1973).

-

Federal de Alagoas - Pessüal , (Decreto n Q 72.429, de 4 de julho
de 1973).
Federal de Goiás - Pessoal. (Decreto nc 72.774, de 10 de setembro
de 1973).

-

Além

Paraiba , (Decreto nc 72.557, de 31

Folosofia - Reconhecimento - Cachoeira do Sul. (Decreto nc 72.615.
de 15 de agosto de 1973).

Filosofia - Reconhecímeutc --- rtu.
(Decreto nv 72.801, de 14 de setembro de 1~73).
.,... Filosofia - Reconhecimento - Palmas. (Decreto nc 72.452, de 11 de
julho de 1973).
- Formação de Professores - Funcionamento _ S. Gonçalo. (Decreto nv 72.525, de 25 de julho de 1973).

-

Estadual de Mato GrOS~D - Curso.
(Decreto nv 72.837, de 25 de setembro de 1973).

-

Federal de Mato Grosso ...- Faculdade de Cmcías Econômicas. (Decreto nc 72.647,' de 1'1 de agosto
de 1973).

-

Federal de Santa Maria - Curso.
(Decreto nc 72.612" de 14 de agosto
de 1973).
Federal de santa Maria - Disponível. (Decreto ns 72.734, de 12 de
setembro de 1973).
Federal do ceará - Alteração de
prazos. (Decreto nv 72.581, de 8
de agosto de 1973).

-

-

Medicina Reconhecimento
Taubaté. (Decreto nc 72.457, de
11 de julho de 1973).
_ Música - Funcionamento - São
Paulo. (Decreto nv 72.816, de 21
de setembro de 1973).
- Turismo ~ Funcionamento - Gua~
nabara.. (Decreto ns 72.586, de 9 de
agosto de 1973).
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-

-

Federal do Paraná
Pessoal.
(Decreto nc 72.717, de 29 de agos-

-

to de 1973).
Federal do Paraná - Reestruturação. (Decreto no 72.782, de 12
de setembro de, 1973) .

-

-

Federal do RIo de JaneirO
Aproveitamento - Anulação. (Deereto n'? 72.726, de 31 de agosto
de 1973).

-- Federal do Rio de Janeiro - Dis·
ponível . (Decreto nc 72.528, UC 25
de julho de 1973).
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-

Federal do Rio de Janeiro - Dísponível. (Decreto nc 72.885, de
13 de setembro de 1973).

-

Estado-Maior
Pessoal Civil.
(Decreto nc 72.706, de 28 de ages-

-

Federal do Rio Grande do Sul -

-

Redistribuição de cargos. (Decreto
nc 72.840, de 25 de setembro de

Pessoal. (Decreto nc 72.712, de 28
de agosto .de 1973).
Federal do Rio Grande do SUl Pessoal. (Decreto nc 72.812, de 18
de setembro de 1973).

-

-

Federal Fluminense

-

Pessoal.

(Decreto no 72.807, de 14 de setembro de 1973).

-

Regional do Nordeste - Funcionamento
Campina Grande.
(Decreto nc 72.458, de 11 de julho
de 1973).

-

Regional do Nordeste - Funcionamento
Campina Grande.
(Decreto nc 72.539, de 27 de julho de 1973).

Escolas - ver Ensino.
ESTRANGEIRO - Casa Latina 80-

cíetá - Anulação. (Decreto número 72.583, de 8 de agosto de
1973) .

-

"""7"

-' Desapropriação
São Roque.
(Decreto nc 72.781, de 11 de se~
tembro de 1973).
- Diretoria de Documentação e Hístórico - Alteração. (Decreto número 72.553, de 31 de julho de
1973) .

-

Diretoria de Documentação e Histórico. (Decreto nc 72.636, de 17
de agosto de 1973).
- Redistribuição de cargos. (Decreto
nc 72.565, de 1 de agosto de
1972) .

Exército

Key Intemational - Petrobrás.
(Decreto nc 72.684, de 23 de ages-

-

Bepanama - Mar territorial. (Decreto nc 72.466, de 13 de julho
de 1973).

Terrenos. (Decreto

nc

72.437, de

9 de julho de 1973).

-

Terrenos -

Aquisição.

-

1973) .

- Desapropriação - Cascavel. (Decreto nv 72.'596, de 13 de agosto
de 1973).

-

julho de 1973).

Diretoria de Assuntos Especia:Ls Regulamento. (Decreto nc 72.588,
de 10 de agosto de 1973).
- Diretoria de Assuntos Especiais.
(Decreto nc 72.620, de 15 de ageste de 1973).

(Decreto

nc 72.822, de 21 de setembro de
1973) .
Westem Geophysical - Aguas interiores. (Decreto nc 72.667, de 20
de agosto de 1973).

ver Ensino.
FORÇAS ARMADAS - Conselho Internacional do Esporte Militar.
(Decreto nc 72.659, de 20 de agos-

Faculdades -

-

de 1973).

Diretoria de Comunicações - Regulamento. (Decreto nv 72 .450, de
11 de julho de 1973).

-

Diretoria de Patrimônio - RegU...
lamento. (Decreto n9 72.590, de 10

-

de agosto de 1973).
Dstrlbuíçâo - Oficiais.
(Decreto
nv 72.720, de 30 de agosto de 1973).

-

Enquadramento
Retificação.
, (Decreto nv 72.672, de 21 de agosto
de 1973).

to de 1973).

Escola Superior de Guerra. (Decreto nc 72 ;699, de 27 de agosto

Cessão de terreno - Campo Grande. (Decreto nc 72.536, de 27 de

-

F

-

CONSAC. (Decreto ne 72.753, de
6 de setembro de 1973).

Impresiti Girola Lodigiani. (~
creto n« 72.341, de 8 de junho de

-

-

Aeronáutica

.z:

1973) .

Centre Nactional Pour L'Exploretion Des oceans. (Decreto número 72.780, de 11 de setembro de

to de 1973).
M. S. Drilling - Mar territorial.
(Decreto n9 72.467, de 13 de julho de 1973).

-

1973) .

Redistribuição. (Decreto nc 72.682,
de 23 de agosto de 1972).
Uniformes para os militares. (Decreto nc 72.515, de 23 de julho de

1973) .
~

to de 1973).

-

Enquadramento
Retificação.
(Decreto nc 72.673, de 21 de agosto
de 1973).

AIIOS

-

Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento - Regulamento. (Decreto
no 72.589, de 10 de agosto de
1973) .

-

Organização da Força Terrestre.
(Decreto ne 72.637, de 17 de agosto

H
HABITAÇAO - Banco Nacional ce
Habitação Empresa publica.
(Decreto no 72.512 de 23 de julho

de 1973).

-

I

Reclassificação.

(Decreto número

72.714, de 29 de agosto de 1973).

IMPOSTO SOBRE LUBRIFICANTES

- Redução de alíquotas. (Decreto
nv 72.705, de 28 de agosto de 1973).

Regimento de Carros de Combate
(59) sede. (Decreto nv 72.-549 de

-

30 de julho de 1973).

-

'

Revogação de regulamentos. (Decreto nv 72.796, de 13 de setembro
de 1973).

Marinha

-

Alteração de posto.

(Decreto nv

72.683, de 23 de agosto de 1973).

- Centro de Instrução e Adestramen,
to de Submarinos e Mergulho.
(Decreto ns 72.558, de 31 de julho
de 1973).

Centro Marcilio Dias. (Decreto nv
72.743,. de 4 de setembro de 1973).
- Direção Superior e Assessoramento
Superior. (Decreto nv 72.514, de
23-7-73) .

-

LAVRA Agalmatclíto Mateus
Leme. (Decreto n? 72.855, de 27
de setembro de 1973).
- Areia - Foz do Iguaçu. (Decreto
nv 72 .686, de 23 de agosto de 1973).
~ Areia quartzosa Brotas. (Decre..
to nv 72.658, de 20 de agosto de
1973) .

Argila - Araucáría.. (Decreto n 9
72.734, de 4 de setembro de 1973).
- Argila - Balsa Nova. (Decreto
nv 72.739, de 4 de setembro de
1973) .

-

Funções gratificadas. (Decreto n'"

-

72.461, de 12_7_73).

-

Inclusão de cargo - Anulação.
(Decreto nq 72.447, de 10 de julho

-

de 1973).

Projeto Cabo Frio. (Decreto n"
72.778, de 11 de setembro de 1973).
- Quadros Complementares de Oficiais. (Decreto nv 72.704, de 27

-

-

-

ver servidor Público.

G
Plano de Melhoramento da Alimentação (Deereto nc 72.492, de 19 de julho de

3ADO LEITEIRO
1973) .

Argila -

Cotia. (Decreto número

72.436, de 9 de julho de 1973).

Argila - Itabirito. (Decreto n 9
72.740, de 4 de setembro de 1973).
Argila - .Iacuplranga. (Decreto n 9
72.593, de 13 de agosto de 1973).
Argila
Jaguarluna (Decreto
Argila - Mogt das Cruzes (Decreto nc 72.649, de 17 de agosto de

-

Argila - Piçarras e Penha (Decre nv 72.729, de 3 de setembro

1973) .

de 1973).

-

Argila - S. Simão (Decreto número 72.735, de 4 de setembro de

-

Argila - S. Simão (Decreto nümero 72.653, de 17 de agosto de

1973) .

1973) .
~uncionário

Campa Alegre. (Decreto

nv 72.860, de 27-9-73) .

de julho de 1973).

- Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 72.783, de 12 de setembro de

~

-

de agosto de 1973).

- Redistribuição de cargos - Retificação. (Decreto n? 72.559, de 31

Argila

nv 72 .484, de 17 de julho de 1973).

Funções gratificadas. (Decreto n?
72.462, de 12 de julho de 1973).

-

L

-

-

-
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1973).

-Barita -

Seabra (Decreto núme-

ro 72.761, de 6-9·73).

-

Bauxita - Águas da Prata (De.
ereto nc 72.677, de 22 de agasto
de 1973) .
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Bauxita - Poços de Caldas (Deereto no 72.654, de 17 de agosto
de 1973) .

-

-Bauxita - Poços de Caldas (Decreto nc 72.861, de 27 de setembro

-

Cassiterita - São Tiago (Decreto nc 72.765, de 6 de setembro de

Caducidade - Diversos (Decreto
nc 72.794, de 13 de setembro de

-

Caulim - Mar de Espanha (Decreto nv 72.678, de 22 de agosto

Caducidade - Diversos (Decreto
nv 72.795. de 13 de setembro de

-

Cassiterita - Porto Velho (Decreto nc 72.597, de 13 de agosto
de 1973).

de 1973).

-

1973) .

de 1973).

-

de 1973) .

Caulim - Suzana (Decreto número 72.656, de 20 de agosto de 1973).
Caulím - S. Paulo (Decreto nú
mero 72.760, de 6 de setembro de

1973) .

-

calcário - Adrianópolis (Decreto
nc 72.762, de 6 de setembro de
1973) .

- Calcário -

Bocaiúva

(Decreto

nc 72.595, de 13 de agosto de 1973)
"- Calcário - Bocaiúva do Sul (Decreto no 72.754, de 6 de setembro
de 1973).

-

Calcário -

Capão Bonito (Decreto no 72.624, de 16 de agosto de

1973) .
-,Calcário Corumbá de Goiás
(Decreto n Q 72.670, de 21-8~73).

-

Calcário - Gaupíara (Decreto número 72.627, de 16 de agosto de
1973) .

-r-

Calcário :- Iporanga (Decreto número 72.792, de 13 de setembro

de 1973).

-

N

1973) .

-

Caulim - Treze de Maio (Decreto nc 72.657, de 20 de agosto de

-

Caulim e Argila - Santo André
(Decreto nc 72.623, de 16 de ages-

-

Cianita - Mateus Leme - (Decreto no 72.626, de 16 de agosto

-

Cromita -

1973) .

de 1973).

de 1973).

-

Alvorada, de Minas
(Decreto nc 72.755, def de setembro de 1973).
Dolomita - Bocaíúva do Sul (Decreto no 72.629, de 16 de agosto de
1973) .

-

Calcário - Matosinhos (Decreto
72.625, de 16 de agosto de 1973).
;.,.,.., Calcário - S. Francisco do Conde
'(Decreto nv 72.435, de 9 de julho
. de 1973) .

Dolomita - Canindé (Decreto número 72.594, de 13 de agosto de

-

Dolomito - Campo Largo (Decre.,
to nv 72.738, de 4 de' setembro de

-

Calcário - Vidal Ramos (Decreto
nc 72.483, de 17 de julho de 1973) .
Calcário - Vidal Ramos (Decreto
nv 72.769, de 6 de setembro de

-

Calcário dolomitico - Ouro Preto
'(Decreto nc 72.650, de 17-8-73).
- Calcário e dolomita - Salto de Pirapora (Decreto nc 72.799, de 14
de setembro de 1973).
- Calcita - Campo Formoso (Decreto nc 72.767, de 6 de setembro

-

-

.

1973) .

,D9

-

1973) .

-

de 1973).

-

Calcita - Campos (Decreto nú.. mero 72.859, de 27 de setembro
de 1973).

__ Cassiterita - Itinga (Decreto número 72.737, de 4 de setembro de
1973) .

;973) .

Dolomito
Laranjal Paulista
(Decreto nv 72.750, de 5-9-73).
- Diamante - Diamantina (Decreto n« 72.733, de 4 de setembro de
,973) .

Diatomita - -Iaguaruna (Decreto
no 72.763, de 6 de setembro de
:~973)

.

-

Feldspato - Governador Valadares (Decreto nc 72.831, de 24 de
setembro de 1973).
- Ferro - Itabirito (Decreto número 72.628, de 16 de agosto de 1973).
- Ferro Itatiaiuçu (Decreto número 72.856, de 27 de setembro de
;073) .

-, Ferro - Nova Lima (Decreto número 72.622, de 16 de agosto de
1973) .

ATOS
-

Fe:ro - Nova Lima. (Decreto número 72.651, de 17 de agosto de

-

Ferro - Ouro Preto (Decreto número 72.598, de 13 de agosto de

--: Quartzito - Delfim Moreira (Decreto nv 72.751, de 5 de setembro

1973) .

de 1973).

1973) .

-

Ferro - Ouro Preto (Decreto número 72.742, de 4-9-73).
---:- Ferro - &0 Piracicaba (Decreto
nv 72.791, de 13 de setembro de
1973) .

-

Ferro - Santa Barbara (Decreto nc 72.749, de 5 de setembro de
1973) .

-

Folheio -argilosc - campo Limpo
(Decreto nv 72.758, de 6 de setembro de 1973).
- Grafita Itapeceríca (Decreto
no 72.655. de 26 de agosto de 1973).
- Manganês Anulação, - Ouro
Preto (Decreto nc 72.427, de 4 de
julho de 1973).
-'Manganês - Dom Silverio e S.
Domingos do Prata (Decreto número 72.592, de 13 de agosto de

--:' Quartzito - Queluz (Decreto número 72.766, de 6 de setembro de
1973) .

-

Quartzo - Anulação - Galiléia
(Decreto nv 72.428, de 4 de julho de
1973) .

- Serpentinito - Sacramento (Decreto nv 72.768, de 6 de setembro
de 1973).

LUTO OFICIAL FiJinto Müller
rDecreto mc 72.460, de 11 de julho de 1973).

M
Marinha -

1973) .

-

Cessão de terreno - Aracaju (Decreto nv 72.806, de 1~ de setembro

-

Cessão de terreno - Barueri (Deereto nv 72.501, de 20 de julho de

J acarací (Decreto
72.756, de 6 de setembro de
1973) .
Manganês - Ladárío e Corumbá
(Decreto nv 72.679, de 22 de agosto de 1973) .

-

Desapropriação - Marabá (Decreto nc 72.524, de 25 de julho de

üe ,973).

Manganês

nv

-

,- Manganês - Licínio
(Decreto nv 72.757, de
bro de 1973).
. - Manganês - Licínio
(Decreto nc 72.759, de

,.973) .

de Almeida
6 de setem-

.1973) .

-

de Almeida

6 de eetem,

bro de 1973) .

-

Manganês - Rio Pardo de Minas
(Decreto no 72.736, de 4 de setembro de 1973) .
~ Manganês Santana do Pirapama. (Decreto nv 72.741, de 4 de
setembro de 1973).
- Mármore - Cachoelro do Itapemirim (Decreto nc 72.764, de 6 de
setembro de 1973) .
_ Mármore Jucurutu (Decreto
ns 72.621, de 15 de agosto de 1973).
i-- Mica Anulação - Galiléia (Decreto nv 72.426, de 4 de julho de

-

Permuta de terrenos - Brasílía
(Decreto no 72.513, de 23 de julho
de 1973).

-

Restauração de conjuntos - Ouro
Preto. (Decreto nc 72.448; de 11
de julho de 1973).
- Cessão de terreno - Recife. (Deereto nv 72.744, de 5 de setembro
de 1973).

-

Desapropriação - Rio de daneiro .
(Decreto nc 72.526, de 25 de julho
de 1973).

-

Cessão de terreno - S. Luiz. (Decreto nc 72.690, de 24 de agosto
de 1973).

-

Reversão de terreno - 'I'oríxoréu.
(Decreto .nv 72.502, de 20 de julho

-

Desapropriação - Alegrete. (De~
ereto nc 72.444, de 10 de julho de

Mariana
Ouro Anulação
t Lecreto nv 72.480, de 17 de ju-

-

Desapropriação - Santarém. {Duereto nc 72.445, de 10 de julho de

lho de 1973).

-- Doação de terreno - Belo Bori.
zonte . (Decreto nv 72.746, de 5 de
setembro de 1973).

1973) .

-

ver Forças Armadas.

MUNICíPIOS - Alienação de terreno Valença. (Decreto jnúmero 72.692, de 24 de agosto de

1973) .

-
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Duro - Viseu (Decreto nv 72.652,
de 17 de agosto de 1973).

ele 1973).

1973) .
1973) .
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ATOS

Doação de terreno

Canoas.

(Decreto uc 72.821, de 21 de setembro de 1973).

-

EXECUTIVO

DO PODER

Doação de terreno

Caucaía..

(Decreto nc 72.685, de 23 de agosto de 1973).

- Doação de Terrenos -

Manaus.

Decreto nc 72.698, de 27 de agosto
de 1973).

-- Doação de terrenos. -

Sete La-

goas. (Decreto no 72.691, de 21 de
agosto de 1973).

mero 72.496, de 19 de julho de
1973) .

-- Desapropriação - Magé. (Decreto nv 72.420, de 2 de julho de
1973) .

-

Desapropriação - Rio Paranaíba,
Campos Altos e São Gotardo.
(Decreto nv 72.786, de 13 de setembro de 1973).
- Extensão rural. (Decreto número 72.507, de 23 de julho de 1973).

RELAÇõES EXTERIORES -

-.:... Reversão de terras - Bom Jesus
do Itabapoana , (Decreto número
72 .442, de 9 de julho de 1973).

-

Reversão de terreno -

--<

Itambé.

(Decreto nc 72.438, de 9 de julho
de 1973).

Reversão de terras

(Decreto nc 72.443, de 9 de julho
de 1973).

o
OR1ENTADOR

-

Itaperuna .

EDUCACIONAL

Profissão. (Decreto nv 72-.846, de

30 de julho de 1973).

-

Costa do Marfim - -Consulado.
(Decreto no 72.789, de 13 de setembro de 1973).
- Espanha Convênio. (Decreto
nc 72.797, de 13 de setembro de
1973) .

26 de setembro de 1973).

-

p
PETROBRAS Desapropriação
S. Francisco do Sul e outros. (Decreto nv 72.770, de 6 de setembro
de 1973).

-

Desapropriação - Canoas. (Decreto nv 72.790, de 13 de setembro
de 1973).

PLANO NACIONAL DE DESENVOL-

VIMENTO - PBDCT - Aprovação. (Decreto nc 72.527, de 25 de
julho de 1973).
PREÇOS MíNIMOS - Algodão em
pluma, amendoim em casca, farinha de mandioca etc. (Decreto
ns 72. 64li, de 17 de agosto de
1973) .

-

Juta e Malva.. (Decreto nc '12.643,

de 17 de agosto de 1973) .

Mamona.

(Decreto n? 72.642,

17 de agosto de 1973).
PREVIDJ';NCIA SOCIAL -

de

~

Paraguai

Tratado.

(Decreto

nc 72.707. 'de 28 de agosto de

1973) .

-

União Postal Universal. (Decreto
nc 72.477, de 16 de julho de 1973).
- União Soviética - Acordo. (Decreto nv 72.675, de 22 de agosto de
1973).

S
SALARIO EDUCAÇAO -

Apuração

de empresas isentas. (Decreto n?
72.665, de 20 de agosto da 1973).
SALARIOS - Atualização - Julho.
(Decreto nv 72.463. de 13 de julho
de 1973).

-

REFORMA AGRARIA - Desapropríaçâo - Ceará. (Decreto nú-

-

R

GATT - Negociações Comerciais.
(Decreto TI'? 72.573, de 2 de agosto
de 1973).
Jeddah - índice de conversão.
(Decreto no 72.607, de 14 de agosto de 1973) .

-

Regula-

menta. (Decreto nc 72.771, de 6
de setembro de 1973).

Arábia

Saudita - Embaixada. (Decreto
nv 72.494, de 19 de julho de 1973) .
Auxilio familiar - Arábia Saudita. (Decreto no 72.608, de 14
de agosto de 1973).
Bélgica - Convenção - Imposto
de Renda. (Decreto no 72.542, de

Atualização Agosto. (Decreto
ne 72.602, de 14 de agosto de 1973).
- Atualização - Setembro. (Decreto
nv 72.779. de 11 de setembro de
1973).

Irrigação Vale do Fidalgo - Pais
Landim e Símplícío Mendes. (De-
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ereto no 72.788, de 13 de setembro

de 1973).
SERVIÇO PúBLICO -

MA -

MTPS - IPASE
Departamento
do Pessoal - Alteração. (Decreto
n"'n.582, de 8 de agosto de 1973).

-

PR -

-

PR - Plano Diretor de Medicamentos - Políticas e Diretrizes.
(Decreto nv 72.552, de 30 de julho

De-

partamento do Pessoal. (Decreto
nv 72.537, de 27 de julho de 1973).
- MA - Plano Nacional de Sementeso (Decreto nv 72.689, de 24 de
-

-

agosto de 1973).
MA - SUDEPE - Pessoal. (Decreto nv 72.424, de 3 de julho de
1973).
- MA SUNAB Alteração.

-

(Decreto nv 72.532, de 26 de julho

de 1973).
SERVIDOR PúBLICO -

-

de agosto de 1973).
-

-

MP -

MPCG -

Grupos-tarefa.

(Decreto n" 72.826, de 24 de setembro de 1973).
MI Alteração do Decreto n66.882, de 1970 - Art. 26. (Decre-

-

-

-

-

MI - Banco Nacional da Habitação - Empresa pública. (Decreto

nv 72.540, de 27 de julho de 1973).
Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 72.687, de 24 ele agosto de 1973).

-

Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 72.724, de 31 de agosto de 1973).

n? 72.512, de 23-7-73).
MI - Infra-estrutura urbana

Fundos federais especiais. (Decre..
to n? 72.800, de 14 de setembro
MI SUDECO. (Decreto número 72.777, de 11 de setembro
de 1973).
MI SUDENE. (Dlecreto nú,
mero" 72.776, de 11 de setembro
de 1973).
MI SUDESUL. (Decreto número 72.775, de 11 de setembro
de 1973).

-

MIC -

-

ns 72.632, de 16 de agosto de 1973).
MIC - Secretarla-Geral . (Dectmo
nv 72.633, de 16 de agosto de 1973).

-

MME - Companhia de Pesquisas
de Recursos Minerais - Alterações.
(Decreto nv 72.551, de 30 de julho
MS Centro Experimental de
Orientação Infanto-juvenil. (De,
creto n? 72.531, de 26 de julho de
1973) •

Agricultura

-

Enquadramento - Exclusão. (Decreto nv 72.661, de 20 de agosto

-

Estação

de 1973).

-

Experimental

de

Passo

Fundo. (Decreto ns 72.666, de 20
de agosto de 1973),

Enquadramento
RetificaçáO.
(Decreto ns 72.828, de 24 de setembro de 1973).

-

Estrutura Bãsica. (Decreto

de 1973).

-

Plano de Classificação de Cargos

- Recursos , (Decreto nv 72.719, de
30 de agosto de 1973).

1973) .

de 1973).

-

ser-

Diversos
- Redistribuição de cargos. (Decreto
n? 72.486, de 18 de julho de 1973).
- Redistribuição de cargos. (Decreto
ns 72.529, de 25 de julho de 1973).
- Redistribuição de cargos. (Decreto

to nv 72.506, de 20 de julho de

-

Grupo

viços Juridicos. (Decreto número
72.823, de 21 de setembro de 1973).
Nível Superior. (Decreto nv 72.493,
de 19 de julho de 1973).

-

de 1973).

- MEC - Estrutura Básica - Alte~
ração. (Decreto nv 72.614, de, 15

CENDAP. (Decre-

de 1973).

(Decreto nv 72.555, de 31 de julho

de 1973).
MEC - Centro Brasileiro de Construções e Bquípamentõs Escolares.

DASP -

to n" 72.862, de 27 de setembro

Enquadramento - Alteração. (Decreto nc 72.848, de 26 de setembro
de 1973).

-

INCRA - Direção Superior e Assessoramento. (Decreto nc 72.713,
de 29 de agosto de 1973).
- Reintegração. (Decreto no 72.449,
de 11 de jn1ho de 1973).

-

Reintegração.

(Decreto n? 72.455,

de 11 de jn1ho de 1973).

-

SUDEPE - Pessoal - Retificação.
(Decreto nc 72.773, de 10 de setembro de 1973).
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SUNAB
Redistribuição - AnuIacâo. (Decreto nc 72.810, de 149-73) .

-

Comunicações - Reintegração. (Decreto no 12.419, de 2-7-73).

-

Enquadramento - Re(Decreto nc n.547, de

-

Educação -

tificação.

30 de julho de 1973).
-

-

Redistribuição de cargos - Anulação. (Decreto TI? 72.464, de 13

de julho de 1973) .
Redistribuição de cargo. (Decreto

Redistribuição de cargo - Retifi~
cação. (Decreto no 72.638, de 17
de agosto de 1973).

-

Departamento de Policia
Federal Redistribuição. (Decreto no 72.700, de 27-8-73).

Justiça -

nc 72.516, de 23 de julho de 1973).

-

Redistribuição - Retificação. (Decreto no 72.843, de 26 de setembro
de 1973).

-

Redistribuição de cargos - Anulação. (Decreto nc 72.857, de 27 de

setembro de 1973).

. Fazenda -

Cargos em Comissão

Alteração. (Decreto UQ 72.591, de
13-8-73) .
_ Disponibilidade - Anulação. (De~
crcto nv 72.535, de 27 de julho de
1973) .
_ Disponível - EX-Combatente. (De-

creto TIQ 72.639, de 17 de agosto de
1973) .
Disponível. (Decreto no 72.675, de
21 de março de 1973).
_ Enquadramento
Retificação.
(Decreto no 72.440, de 9 de julho
de 1973).
.
.
' _ Enquadramento'-'Alteração. (Decreto nc 72.465, de 13 de julho de
1973) .
_ Enquadramento. '(Decreto nQ,72.702,
de 27 de agosto de 1973).
_

.-

Procurador da Fazenda Nacional Lotação. (Decreto no 72.545, de 30
de julho de 1973).
_ Redistribuição - Retificação. (Decreto nc 72.674, de 21 de agosto de
1973) .
Indústria e Comércio Enquadramento - Alteração. (Decreto número 72.849, de 26-9-73).

Interior DNER - Redistribuição
(Decreto nv 72.499, de 20 de julho
de 1973!..
- DNER - Redistribuição de cargos
,
(Decreto no 72.728, de 3 de setembro de 1973).

DNOCS - Redistribuição de cargo - Retificação. (Decreto número 72.564, de 1 de agosto de 1973).
órgãos de Deliberação Coletiva _
Alteração. (Decreto nv 72.423, de
3-7-73) .
Redistribuição - Retificação. (Decreto nc 72.421, de 3-7-73).

-

Departamento de Polícia Federal
- Enquadramento. (Decreto número 72.701, de 27 de agosto de
1973) .
' - Ministério Público Federal - Redistribuição. (Decreto ns 72.681, de
22 de agosto de 1973) .
-

Ministério Público Federal - Redistribuição de cargos. (Decreto
nÇ>72.748, de 5 de setembro de
1973) .
- Ministério Público Federal _ Redistribuição de cargos.
(Decreto
nc 72.809, de 14 de setembro de
1973) .
- Procurador do Trabalho - Alteraçâo do Decreto nc 40.359, de 1956
- art. 15~ (Decreto nc 72.619, de
15 .de agosto de 1973).
::':"""Quadto do Pessoal. (Decreto número 72.556, de 31~7-73).
-

T~T

- Redistribuição de cargos.
(Decreto no 72~'787,de 13 de setembro de 1973) . '

Quadro do Pessoal .z: Reorganização. (Decreto
no 72.841, de '26-9-73) .

Minas e Energia -

-

-

Quadro de
Pessoal Exclusão
(Decreto no 72.847, de 26 de se~
tembro de 1973).
Redistribuição Anulação (Decreto no 72.648, de 17 de agosto
de 1973).
Redistribuição de cargo (Decreto
n Q 72.725,' de 31 de agosto de 1973).

. Relações Exteriores

-

Diplomata
D1árias (Decreto
nv 72.534, de 26 de julho de 1973).

-

Redistribuição de cargos - Retificação (Decreto no 72..478, de 16
de julho de 1973).
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Saúde

Transportes

- Enquadramento (Decreto número

- Navegação CosteIra -

72.693, de 24 de agosto de 1973).

-

Enquadramento

(Decreto número

72.827, de 24 de setembro de 1973).
-

Nível Superior - Retifícaçâo (Decreto 72.497, de 20 de julho de
1973) .

Trabalho e Previdência Social

-

Aproveitamento - Anulação (IJeereto nc 72.747, de 5 de setembro
de 1973) .

-

Classificação e transformação de
cargos - Categoria Superior (Decreto nc 72.574, de 2 de agosto de
1973) .

-

Comissão do Imposto Sindical _

Enquadramento -

Alteração (De-

creto nc 72.680, de 22-8-73).

-

Direção Superior e Assessoramen-

to (Decreto nc 72.635, de 17 de

agosto de 1973) .

-

Enquadramento -

Alterações

de agosto de .1973) .
- Nível Superior - Enquadramento

(Decreto no 72 .446, de 10 de julho de 1973).
- SNBP - Enquadramento _. Retificação (Decreto n 9 72.498, de20 de julho de 1973).
- Supressão de cargos - Retificação (Decreto n'? 72.727, de 3 de se...
tembro de 1973).

T
. TRABALHO _.' Boregaard Celulose

- Domingos e feriados (Decreto
no 72.640, de 17-8-73).
- Ford Motors - Domingos e feriados (Decreto nc 72.468, de 13 de
julho de 1973).
_ Set-Fit 'I'exturízaçâo - Domingos
e feriados (Decreto nc 72.469, de
13 de julho de 1973) .
_ Diferenças de preços - Recolhi..
mento (Decreto nc 72.745, de 5 de
setembro de 1973) .

(Decreto ris 72.541, de 27 de julho de 1973).

-

IPASE - Aproveitamento (Decreto no 72.711, de 28-8-73) .
IPASE -

Disponível (Decreto nú-

mero 72.422, de 3-7-73).
-

IPASE -

Disponível -

Anulação

(Decreto nc 72.479. de 17 de ju ..

lho de 1973) .
-

-

IPASE - Disponibilidade (Decreto n? 72.669, de 21 de agosto de
1973) .
IPASE -

1973) .
-

Enquadramento (Decre-

to nc 72.708, de

~8

de agosto de

IPASE - Redistribuição (Decreto
ac 72.710, de 28 de agosto de 1973).

-

IPASE - Redistribuição de car~
gos (Decreto nv 72.811, de 14 de
setembro de 1973).

-

SAPS -

Distribuição -

Retifica-

li
UNIDADE DE NEGOCIAÇAO
- Alteração do Decreto nv 72.161, de
1973 -r- Art. 89 (Decreto número
72.476, de 16 de julho de 1973).
Universidades - ver Ensino.
UTILIDADE PúBLICA

- Diversas instituições (Decreto no.mero 72 .454, de 11 de julho de
1973) .

- Diversas instituições (Decreto.. número 72.453, de 11 de julho de
1973) .

-

1973) .

Diversas ínsttturcões (Decreto número 72.820, de 21-9-73) .
- Fundação Judith A. Buzaid (Decreto no 72.772, de 10 de setembro
de 1973).

v

setembro de 1973).
SAPS -

Enquadramento

(Decre-

to n 9 72.709, de 28 de agosto de
1973) .

Diversas instituições (Decreto número 72.631, de 16 de agosto de

-

ção (Decreto no 72.852, de 26 de
-

Enquadra-

menta (Decreto nc 72.715, de 29

VALE DO RIO DOCE

-

Desapropriações. (Decreto número
72.572, de 2 de agosto de 1973).

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

REPÚBLICA FEDERATIVA

DO BRASIL

COLEÇÃO DAS LEIS
DE 1978

-

ATOS 00

VOLUME

TOMO I

POOER EXECUTIVO

DECRETOS DE CUTUBRO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1974

VlI! -

A

DEZEII/.SRO

ÍNDICE
DDS

ATOS DO PODER EXECU nvn
VOLUME VIU

72.864 -

lPáus.
Decreto de lÇ1 de outu-

bro de 1973 -

'Páus.
72.868 - Decreto de 2 de outubro de 1973 - Revoga os Decretos que aprovaram o Regulamento da AFA. - Publicado
no D.O. de 3 de outubro de

Abre aos En-

cargos Geras da. União o crédito suplementar de
Cr$ 10.000.000,00 para reforço

de dotações consignadas no vigente orçamento. - Public-ado
no D.a. de 2 - de outubro de
1973 .. ,.......................

1973 .....................•...•
3

72.865 - Decreto de Io de outubro de 1973 - Fixa normas
para administração do Fundo Especial de Auditoria AUDIRE, criado pelo Decreto
nc 72.579, de 7 de agosto de
1973, e dá outras providên-

cias. -

Publicado no

õ.c.

de

2 de outubro de 1973 ........•

4

72.866 _ Decreto de Io de outubro de 1973 - Torna sem efeíto .
aproveitamento de disponível
e

cassa

mesmo. -

fi

disponibilidade do

Publicado no D.a.

de 2 de outubro de

~973

....

Decreto de lQ de outubro _de 1973 - Prorroga o prazo
da autorização concedida pelo
Decreto no 71.191, de 8 de outubro de 1972, à Companhia
norte-americana Astro Marine
Incorporated, - Publicado no
D.O. de 2 de outubro de 1973

4

72.867 -

4

72.869 - Decreto de 3 de outubro de 1973 - Retifica o Decreto no 60.455, de 13 de março
de 1967, que aprovou o Quadro
único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de J aneíro, e dá outras providências. - Publicado no D.O. de
4 de outubro de 1973
72.870-.- Decreto-de' 3 de outubro de 1973 - Dispõe sobre
assistência médico-hospitalar a
ser prestada aos contribuintes
do IPASE e a seus depen ~
dentes por Organizações Militares de Saúde do Exército.
Revoga os Decretos 40.026, de
26 de setembro de 1956 e 59.171
de 5 de setembro de 1966.
Publicado no D.a. de 4 de outubro de 1973
72.871 - Decreto de 3 de outubro de 1973 - Renova por 10
(dez) anos a concessão outorgada à Rádio Panamericana
S.A., para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda

5

5

6
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PÁGS.

média de âmbito regional, na
cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo. - Publicado no
D.a. de 4 de outubro de 1973
72.872 - Decreto de 3 de outubro de 1973 - Dispõe sobre a
estrutura básica do Departamento Nacional de Obras de
Saneamento (DNOS). - Publicado no D.a. de 4 de outubro de 1973
72.873 - Decreto de 4 de outubro de 1973 - Dispõe sobre a
reorganização da estrutura do
Conselho Nacional de Trânsito
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 5 du outubro de 1973
~....
72.874 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre à Presidência da República, em favor
do Gabinete da Presidência da
República, o crédito suplementar de Cr$ 1.955.000,00 para
reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.O. de 8 de outubro de 1973
72.875 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor de diversas Unidades orçamentárías, o crédito especial
de Cr$ 85.449.000,00, para os
fins que especifica. - Publicado no D.O. de 9 de outubro
de 1973
72.876 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério da Fazenda, em favor
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 50.000,00,
para reforço de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento.
Publicado no D.a. de 9 de outubro
de 1973
72.877 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - , Abre à Justiça
do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do Trabalho,
o crédito suplementar de ....
Cr$ 25.000,00, para reforço de
dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento.
- Publicado no D.O. de 9 de
outubro de 1973

6

7

11

12

Páys.
72.878 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério da Justiça, em favor
do Departamento de Polícia
Federal, o crédito suplementar
de Cr$ 22.517.900,00, para reforço de dotações consignadas
no vigente orçamento. - Publicado no D.a. de 9 de outubro de 1973
17
72.879 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério do Interior. em favor do
Gabinete do Ministro e Superintendência do Desenvolvimenta do Nordeste, o crédito suplementar de
.
Cr$ 11.426.000,00, para reforço
de dotações orçamentárias con·
sígnadas no
vigente Orçamento. _ Publicado no D.O.
de I) de outubro de 1973

18

72.880 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de
.
Cr$ 19.373-.'70(},00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no
de 9 e reto no
de 24 de outubro de 1973 ....

19

72.881 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre à Presidência da República em favor
do Estado-Maior das Forças
Armadas, o crédito suplementar de Cr$ 3(}7.000,00 para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. - Publicado no D.a. de 9 de outubro de 1973

21

72.882 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Abre ao Poder
Legislativo, em favor do Senado Federal, o crédito suplementar de c-s 7.100.000,00
para reforço de dotações orçamentárias consignadas no
vigente Orçamento. - Publicado no D.O. de 9 de outubro
de 1973

22

72.883 - Decreto de 8 de outubro de 1973 - Autoriza o Ministro da Fazenda a conceder
a garantia da União à operação externa que especifica.
- Publicado no D.O. de 9 de
outubro de 1973

22
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Págs.'

Cr$ 30.800.000,00, para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de 10 de outubro

72.884 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o cré.
dito suplementar de
Cr$ 11.000.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 10 de outubro
de

1973

de

23

72.885 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre à Justiça
do Trabalho em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho
da 2" e da 6" Região, o cré.
dito suplementar de
Cr$ 748.500,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 10 de outubro
de 1973

Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério das Minas e Energia, em
favor de diversas Unidades
Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 840.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.a.
de 10 de outubro de 1973 ....
72.887 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor da
Coordenação do Desenvolvimento de Brasília - CODEBRAS, o crédito suplementar
de Cr$ 200.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente orçamento.
Publicado no D.a. de 10 de outubro

23

72.886 -

de 1973

24

26

Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre à Justiça
Militar, em favor do Superior
Tribunal Militar e das Auditorias da Justiça Militar, o
crédito suplementar de
.
Cr$ 3.484.800,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D.a. de 10 de outubro de

72.888 -

1973
72.889 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Minis-

tério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
.

1973

27

Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em
favor do Departamento Nacíona! de Estradas de Ferro, o
crédito suplementar no valor
de Cr$ 3.200.000,00, para reforço de dotação consignada
no vigente Orçamento. - Publicado no õ.O, de 10 de outu-

72.890 -

26

bro de 1973
72 .891 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de ....
crs 4.080.000,00 para reforço
de dotação consignada no vigente Orçamento.
Publícada no D.a. de 10 de outubro
de 1973
72.892 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao .Ministério da Educação e Cultura
o crédito suplementar de ....
crs 3.031.800,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento.
Publicado no D.a. de 10 de outubro
de 1973
72.893 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério das Relações Exteriores
o crédito suplementar de ....
c-s 60.000,00 para reforço de
dotação consignada no vigente
Orçamento. - Publicado no
tio. de 10 de outubro de 1973
72.894 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação. total ou parcial, ou instituição de servidão
em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. _ PETROBRAS, imóveis
constituídos de terras e benfeitorias, situados no Município de São José dos Campos,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 10 de outubro de 1973
72.895 - Decreto de 9 de outubro de 1973 Autoriza o
funcionamento da Faculdade
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de Educação, _Ciências e Letras
"Marechal Castelo Branco",
mantida pelo Centro Educacio-

nal de Realengo, com sede na

Cidade do Rio de Janeiro,'
Eatado da Guanabara. ~ Pu-

blicado no D.a. de 10 de outubro de 1973

32

72.896 - Decreto de 9 de outubro de 1973 - Dispõe sobre a

designação de comissão para
rever inventário e levantamento dos bens, direitos e
ações pertencentes à União,
destinados à constituição do
capital inicial da Empresa. Bra-

sileira de Correios e Telégrafos, e dá outras providências.
- Publicado no D.O, de 10 de
outubro de 1973

72.897 -

34

Decreto de 9 de outu-

bro de ,1973 -

Aprova o Esta-

tuto da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT.
- Publicado no D.a. de 10 e
reto no de 16 e no de 25 de
outubro de 1973
72.898 - Decreto de 9 de outubro de 1973 _ Regulamenta
a concessão ou autorização de
serviço aéreo de transporte regular e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 10 e
reto no de 24 de outubro de
1973
72.899 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Concede permissão, em caráter permanente.
à empresa EQUIPESCA
Equipamentos de Pesca S.A.,
com sede em Campinas, no
E..stado de São Paulo, para funcionar, aos domingos e nos
dias feriados civis e relígtoSOS, na Divisão de Fibra-sSintéticas dos seus estabelecimentos fabris. Publicado no
D~O.
de 11 de outubro de
1973
72.900 - Decreto de 10 de" outubro de 1973 - Concede permíssâo, em caráter permanente, à empresa Produtos Alimentícios Pleíschmann e Royal
Limitada, com sede no município de Becada no Estado de
Pernambuco, para funcionar,
em sua. fábrica de fermentos
biológicos, aos domingos e nos

34

38
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l'ágs.
dias feriados CIVIS e religiosos.
- Publicado no D.a. de 11
43
de outubro de 1973
72.901 - Decreto de lO de outubro de 1973 - Autoriza o funcionamento da Faculdade de
Ciências Econômicas e Administrativas de Guaratdnguetá,
m a n t i d a pela Organização
Guará de Ensino, com sede
na cidade de Guaratdnguetá..
Estado de São Paulo. - Publicado no o.o. de 11 de outubro de 1973
43
72.902 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Concede recotnhecímento à Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Santo Amaro, mantida pela
Organização Santamarense de
Educação e Cultura, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 11 de outubro de 1973
44
72.903 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Concede reconhecimento do curso de Direito, ministrado pela Faculdade de Direito do Distrito
Federal, mantida pelo Centro
de Ensino Unificado de Brasília - CEVB, com sede na
cidade de Brasília, Distrito Federal. - Publicado no D.a.
de 11 de outubro de 1973 .. 44
72.904 - Decreto de lO de outubro de 1973 .,...- Exclui do relacionamento constante do Decreto no 51.907, de 19 de abril
de 1963. funcionário incluído
no Quadro de Pessoal do exDepartamento dos Correios e
Telégrafos.
Publicado no
D.a. de 11 de outubro de 1973 44
72.905 _ Decreto' de 10 de outubrode 1973 ....:... Declara de utilidade pública, para fins de
constltuícâo de servidão administrativa, faixa de terra
destinada a passagem de linha
de transmissão. no Estado de
Mato Grosso . ....:... Publicado no
D.a. de 11 de outubro e reto
no de 14 de novembro de" 1973 45
72.906 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Declara de utilidade pública, para nns de
desapropriação, áreas de terra
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providências. - Publicado no
D.a. de 11 de outubro de 1973 51
72.913 - Decreto de 11 de outubro de 1973 - Declara de utilidade pública a instituição que
menciona.
Publicado no
D.a. de 15 e republícado no
45
17 de outubro de 1973
53
72.914 - Decreto de 11 de outubro de 1973 - Abre à Pres!dêncía da República, em favor
do Gabinete da Vice-Presidência da República, o crédito
suplementar de CrS 30.000,00,
46
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamenta. _ Publicado no D.a.
de 15 de outubro de 1973 .. 54
72.915 - Decreto de 11 de outubro de 1973 - Autoriza a encampacâo dos bens e Instalações vinculados aos servlcos
'públicos de energia elétrica
no Município de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais.
- Publicado no D.a. de 15
47
de outubro de 1973
54
72.916 - Decreto de 11 de outubro .de 1973 - Cria funções
gratificadas no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 15 de outubro de 1973
55
47
72.917 - Dpcreto de 15 de outubro de 1973 - Transfere cargo,
com a resoecttva ocuoante, do
Quadro de 'Pessoal extinto do
antigo Conselho Nacional de
Estatística, para o Quadro de
Pessoal das Secreta-rias do Ministério Público Federal. Publicado no D.a. de 16 de outubro de 1973
55
49
72.918 - Decreto de 15 de outubro de 1973 - Altera, em cumprimento de decisão judlcíàl,
enquadramento de funcionário
do Ministério da Agricultura
e dá outras providências. Publicado no D.a. de 16 de
outubro de 1973
~ ..
56
72.919 - Decreto de 15 de outubro de 1973 - Aprova alte50
ração introduzida nos Estatutos da Petróleo Brasileiro

lf'ág3.)

destinadas à bacia de acumulação do aproveitamento de
energia hidráulica de um trecho do Rio Tietê entre os Municípios de Promissão e José
Bonifácio, no Estado de São
Paulo. - Publicado no D.a.
de 11 de outubro de 1973 .'

72.907 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - outorga concessão à Empresa Elétrica Bra-

gantina S.A. e dá outras providências.

Publicado

rio

D.a. de 15 e reto no de 24 de
outubro de 1973

72.908 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Concede reconhecimento à Faculdade de
Medicina de Campina Grande,
mantida pela "Sociedade Man-

tenedora da Faculdade de Medicina de

Campina Grande",

com sede na cidade de Campina Grande, Estado da Pa-

raíba. -

Publicado no D,O. de

1\1 de outubro de 1973
72.909 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Cria, no Mi-

nistério da Aeronáutica, o
Grupo de Apoio dos Afonsos
(GAPAF), aprova seu Regulamento e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
11 de outubro de 1973
72.910 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Abre ao subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União - 28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito
especial de crs 25.000.000,00,
para o fim que especifica. Publicado no D.a. de 11 de outubro de 1973
72.911 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Publica os coeficientes de atualização monetária dos salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses, na
forma estabelecida na Lei número 5.451, de 12 de junho
de 1968, e dá outras providências. - publicado no no.
de 11 de outubro de 1973 .,.
72.912 - Decreto de 10 de outubro de 1973 - Dispõe sobre o
Grupo - Direção e Assistência Intermediárias e dá outras

S.A. -

PETROBRAS. -

Pu-

blicado no D.a. de 16 e reto
no de 19 de outubro de 1973
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"12.920 -

PágS·1
Decreto de 15 de 0:ut.u-

bro de 1973 -

Abre ao MInIS-

téríc da Justiça, em favor
da Inspetoria G;e~al d,e ~an
ças, do Ministéno PublI~o do
Distrito Federal e Terntónos
e da Divisão de Segurança
e Informações, o crédito suplementar de Cr$ 1.291.300-,00,

para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado no D.O.
de 16 de outubro de 1973 ....

72.921 -

57

Decreto de 15 de outu-

bro de 1973 - Abre em favor
do Tribunal de Contas da
União o crédito suplementar
de Cr$ 460.000,00 para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. - Publicado
no D.a. de 16 de outubro de
1973
58
72.922 - Decreto de 15 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar de
.
Cr$ 250.000.000,00, para rereforço de dotações consignadas no vigente Orçamento. _
Publicado no D.O. de 16 de
outubro de 197359
72.923 -- Decreto de 15 de out.ubrc de 1973 _ Abre ao Mimstérío da Fazenda em favor da
Inspetoria Geral de Finanças
o crédito suplementar de ....
Cr$ 3.800.000,00, para reforço
de dotação consignada no VIgente Orçamento. __ Publicado
no D.O. de 16 e reto no 24 e
26 de outubro de 1973
60

Decreto de 15 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério dos Transportes, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
o crédito suplementar de ....
Crs 86.geO.000,OO, para reforço
de dotação consignada no v~
gente Orçamento. -- Publicado no D.O. de 16 de outubro

72.924 -

de 1973 ..

Decreto de 15 de outubro de 1973 - Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de
.

Cr$

113.100.000,00,

para

re-

Págs.
forço de dotações consignadas
no vigente Orçamento. _ Publicado no D.a. de 16 de outubro de 1973
63
72.926 - Decreto de 15 de outubro de 1973 -- Abre ao Ministério da Agricultura o credito suplementar de
.
Cr$ 46.319.800,00, para reforço
de dotações consignadas no vigente Orçamento. Publicado no D.a. de 16 e reto no
de 24 de outubro de 1973 .... 67
72.927 -- Decreto de 15 de outubro de 1973 - Dispõe sobre o
capital do Serviço Federal de
Processamento de Dados (SER.PRO). -- Publicado no D.a.
de 16 e reto no de 24 de outubro de 1973
72.928 - Decreto de 15 de outubro de 1973 -- Concede à Ita-

minas Comércio de Minérios
S.A. o direito de lavrar minério de ferro, no Município
de Ibirité, Estado de Minas
Gerais. -- Publicado no D.a.
de 16 de outubro de 1973 ..
72.929 - Decreto de 16 de outubro de 1973 - Declara de uhlidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada a passagem de linha
de transmissão, no Estado de
Goiás. - Publicado no D.a.
de 17 de outubro de 1973 ....

74

74

75

72.930 -- Decreto de 16 de out~
bro de 1973 -- Declara de utd-

lidade pública, para fins de
desapropriação, área de terra
necessária à construção de
subestação, no município de
Santa Bárbara d'Oeste _ Estado de São Paulo. _ Publicado no D.a. de 17 de outubro

de 1973

61

72.925 -
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76

72.931 -- Decreto de 16 de outubro de 1973 - Declara de utilidade pública, para fins de
constituição de servidão administrativa, áreas de terra
em diversos municípios do Estado de Goiás. - Publicado
no D.a. de 17 de outubro de
1973 ......... ....... ..........
72.932 -- Decreto de 16 de outubro de 1973 - Altera enqua-

76
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dramento de servidor do antigo Departamento dos Correios e Telégrafos e dá outras
prcvidêndías . -

Publicado no

Ir.O, de 17 de outubro de 1973

72.933 -

77

Decreto de 16 de outu-

bro de 1973 -

Dispõe sobre o

Grupo - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, a que se
refere o art. 2<:', da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências.
Publicado no
n.o. de 17 de outubro de 1973

72.934 -

77

Decreto de 16 de outu-

bro de 1973 -

Concede auto-

rização à Empresa Oceanic
Contractors, rnc.. de naciona-

lidade norte-americana, para
realizar, no mar territorial do
Brasil, os serviços que especi-

fica. - Publicado no D.a. de
,.
17 de outubro de 1973

83

72.935 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede reconhecimento da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
"Dom Bosco", mantida pelo
Instituto Educacional "Dom
Bosco", com sede na cidade de
Santa Rosa, Estado do Rio
Grande do Sul, - Publicado
no D.O. de 18 de outubro de
1973

72,936 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede reconhecimento aos cursos de
Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis e de Administração,
ministrados pela Faculdade de
Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração, do
Centro de Ensino Unificado
de Brasília - CEUB, com sede
na cidade de Brasília, Distrito
Federal. - Publicado no D.O.
de 18 de outubro de 1973 .",
72.937 - Decreto de 17 de outu~
bro de 1973 - Concede reconhecimento aos cursos de Química Industrial e Engenharia
Q1.Úmica, ministrados pela Escola Superior de Química "Oswaldo Cruz", mantida pelo Instituto Educacional "Oswaldo
cutnno''. com sede na cidade
de São Paulo. Estado de São
Paulo, - Publicado no D.O.
de 18 de outubro de 1973 ..

83

84

84

Págs.

72.938 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede reconhecimento à Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda,
com sede na Cidade de Volta
Redonda, Estado do Rio de
Janeiro. - Publicado noD.O.
de 18 de outubro de 1973 ....
72,939 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede reconhecimento ao curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso, com sede
na Cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso, Publicado no D.O, de 18 de outubro de 1973
72.940 - Decreto de 17 de ouConcede
tubro de 1973
reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de Mandaguart, mantida
pela Fundação Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de
Mandaguarí, com sede na Cidade de Mandaguari, Estado
do Paraná. - Publicado no
D.O. de 18 de outubro de 1973
72.941 _ Decreto de 17 de outubro de 1973 - Declara de utilidade pública as instituições
que menciona. - Publicado
no D.O. de 18 de outubro de
1973

72.942 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Aproveita, no
Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura,
servidores em disponibilidade,
e dá outras providências. Publicado no D.O. de 18 de
outubro de 1973
72.943 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Aprova tabela
discriminativa de funções gratificadas do Quadro de Pessoal
do Ministério das Relações
Exteriores e dá outras providências. - Publicado no D.O.
de 25 de outubro de 1973 ....

84
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85

85

86

87

72.944 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Transfere, com
o respectivo cargo, para o Quadro de Pessoal do Ministério
da Fazenda, servidora do Quadro de Pessoal em extinção
da Fazenda servidora do Quacado no D.O. de 18 de outubro
de 1973
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Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede permissão, em caráter permanente,
à COCELPA - Companhia de
Celulose e Papel do Paraná,
para funcionar aos domingos
e nos dias feriados civis e religiosos, no seu estabelecimento
industrial, situado na Rodovia
do Xisto - Km 5, no Municipio de Araucária, no Estado
do Paraná. - Publicado no
D.a. de 18 de outubro de 1973 88
72.946 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede permissão, em caráter permanente, à Companhia Jauense
Industrial, para funcionar, aos
domingos e nos dias feriados
civis e religiosos, na Divisão
Industrial de Plásticos do seu
estabelecimento fabril, situado
no Município de Jaú, no Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 18 de outubro

72.945 -

de 1973
72.947 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede per-

missão, em caráter permanente, à empresa CAULISA Indústria de Caulim S. A.,
para funcionar, aos domingos
e nos dias feriados civis e religiosos, no seu estabelecimento
fabril, situado no Distrito Industrial de Campina Grande,
Estado da Paraíba. - Publicado no D.a. de 18 de outubro de 1973
72.948 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Torna sem efeito
aproveitamento de disponível
do Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro e dá outras providências. - Publicado no D.a.
de 18 de outubro de 1973 ....
72.949 - Decreto de 17 de outubro de 1973 - Concede permissão, em caráter permanente, à empresa IPLAC Indústria Plástica Cearense
Sociedade Anônima, para funcionar aos domingos e nos dias
feriados civis e religiosos, no
seu estabelecimento fabril, situado na Rua Almirante Rufino nc 1.100, em Fortaleza,
Estado do Ceará. Publicado no Ir.O, de 18 de outubro de 1973

88
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Págs.!
Decreto de 17 de outubro de 1973 - Dispõe sobre
o Grupo-outras Atividades de
Nível Médio, a que se refere
o art. 29, da Lei nc 5.645, de
10 de dezembro de 1970, e dá
outras providências. - Publicado no D.a. de 19 e reto no
de 25 e 26 de outubro de 1973 90
72.951 - Decreto de 18 de outubro de 1973 - Redistribui cargos com os respectivos ocupantes, e dá outras providências.
- Publicado no D.a. de 19 de
outubro de 1973
101
72.952 - Decreto de 18 de outubro de 1973 Declara sem
efeito o Decreto nc 25.162, de
30 de junho de 1948. - Publicado no D.a. de 19 de outubro

72.950 -

de 1973

Decreto de 18 de outubro de 1973 - Concede a Vicente Antônio de Oliveira, firma individual, o direito de lavrar feldspato, caulím e quartzo, no Município de Socorro,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 19 de outubro de 1973
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11 de dezembro de 1\9'713 •.•••• 434-

73.268 - Decreto de 7 de dezembro de 197'3 - Dispõe 50 bre o
restabelecimento de um cargo
de Tesoureiro Auxiliar de 1'-'
categoria do Quadro de Pes...
soal - Parte Suplementar do ex-Denartamento dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos.
Publicado no
D. O. de 10 de dezembro de
1973· •..............•.........•
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73..269 - Decreto de 7 de dezembro de 19:73 - Concede reconhecimento à Universidade Estadual de Ponta Grossa, com
sede na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. - Publicado no D. O. de 110 de dezembro de 1'$373,
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73.,270 - Decreto de 7 de dezembro de 1973
Promulga o
Acor:do de Cooperação Científica e o Acordo Cultural e
Educacional entre o Brasil e a
iRepúbUca. da Costa do Marfim. - Publicado no D. O. de
10 de dezembro de 19173
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73.271 - Decreto de 10 de dezembro de 1973 - Promulga o
Acordo de Intercâmbio Cultutural e o Acordo de Cooperação Técnica entre o Brasil e o
Quênia. - Publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1973 .. 457

Págs.
73.272 - Decreto de 10 de dezembro de 1'973 _ Dispõe sobre
a competência para o processamento e o pagamento da pensão militar devida a beneficiários dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros do antigo Distrito
Federal, transfer'dos para o
Estado da Guanabara ou neste
reíncluidos.
Publicado no
D. O. de 1\1 de dezembro de
1973
13. 2~:5 - Decreto de lO de dezembro de 11973 - Abre em favor de diversos órgãos o crédito sunlementar de Cr$ ....
12.216.500,00, para reforço de
-õotações consignadas no vi-·
gente Orçamento. - Publicadono D. O. de 11 e republicado no
de 12 de dezembro de 1973 .,.
"73.274 Decreto de lü de dezembro de 1973 - Abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria. Geral Entidades Supervisionadas, o
crédito suplementar de Crg
1. ():Ol(L 001):00:, para reforço de
dotação consignada no vigente
Orçamento.
Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
1'973
'l3.2'75 - Decreto de 10 de dezembro de 19n - Retifica o
Decreto nc 72.889, de 9 de outubro de 119'73. que abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da Secretaria Geral _
Entidades 'Supervisionadas, o
crédito sunlementar de Cr$
30.8{l,O.OOü,OO Publicado no
D. O. de 11 de dezembro de
1973
73 .:n6 - Decreto de 10 de dezembro de 197'3 - Abre ao Ministério da Justiça. em favor
do Ministério Público da União
crédito suplementar (l~ Cr$
6119.100,00. para reforço de dotacões consignadas no vigente
Orçamento. Publicado no
D. O. de 1'1. de dezembro de
19'113
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73.277 - Decret-o de 10 de dezembro de 1973: _ Retifica o
Decreto n (I 73'.012, de 29 de
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Ministério da Indústria e do
Comércio, em favor de diversas
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U TI i d a d e s Orçamentárias, o
crédito suplementar de Cr$
3.77:9.9:00,00. -

Publicado no
O. de 11 de dezembro de
1973
'13.278 - Decreto de lO de dezembro de 19'73 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
em favor do Departamento de
Assuntos Universitários o crédito suplementar de Cr$ ....
2.0(}(}.o.OO,QO, para reforço de
D.
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Decreto nv 7'2..875. de 8 de OU~
tubro de 1973, que abre ao Ministério das Minas e Energia,
em favor de diversas Unidades

Orçamentárias, o crédito especial

de Cr$ 85-.449.(JIOO,OO.

-

Publicado no D. O. de 1<1 de
dezembro de 197'3
'
1'3.280 - Decreto de 10 de devembro de 1973: - Abre ao Ministério das Relações Exte'rtores o crédito suplementar de
'Cr$ 2.601}.OOO,OO. para reforço
'de dotação consignada no vigente Orcamento .
Publicada no D. O. de 11 e retificado no de 13 de dezembro de
1973
73.281 - Decreto de 19 de dezembro de 119'73 - Abre ao Ministério da Educação e Cultura
e ao Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar de crs 4.300.000,no,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamente. - Publicado no D. a.
de 11 de dezembro de 1973- .. '
73.282 - Decreto de 10 de dezembro de 1973 Abre, ao
Senado reeõerai.. o crédito especial de crs 6.270.000,00. pa~a
o fim que especifica. - Publícado no D. O. de 11 de dezembro de 1973
73.283 - Decreto de 10 de dezembro de 1973 - AutoriZa o
Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação do terreno
que menciona situado no Estado de Goiás. - Publicado no
D. a. de 11 de dezembro de 1973

·463

464

464

·}Nigs.

73.284 - Decreto de 10 de dezembro de 1973 - Aprova o
Plano Nacional de Informações.
- Publicado no D.a. de 11 e
ret. no de 12 de dezembro de
1973 .
467
73.28-5 - Decreto de 10 de dezembro de 1973 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da União
a aceitar a doação de terreno
que menciona, situado no Municíplo de Santarém, Estado do
Pará. Publicado no D.O.
de 11 de dezembro de 1973 .... 467
73.286 - Decreto de 11 de dezembro de 1973 Aprova o
Regulamento da Diretoria de
Armamento e Munição, do Departamento de Material Bélico
do Ministério do Exército, e dá
outras providências. - Publtcado no Is-O, de 12 de dezembro de 1973
467
73.287 - Decreto de 11 de dezembro de 1973 - Aprova o Regulamento do Centro de Documentacâo do Exército da Secreta-ria-Geral do Exército do
Ministério do Exército, e dá
outras providências. - Publicado no li. O. de 12 de dezembro de 1973
469
73.288 - Decreto de 11 de dezembro de 1973 - Concede indulto 'a sentenciados primários
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 12 de
dezembro de 1973
~ . . . 471

73.289 -- Decreto de 11 de dezembro de 1973 - Concede autorizacâo para functonamento
no Brasil da The Yasuda Fire
and Marine Insurance C ompanv Limited. - Publicado no
Da. de 12 de d-ezembro de
1973 .
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73.290 -
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Decreto de 11 de deAutoriza o
Ministro da Fazenda a contratar operações externas que especifica. - Publicado no D. O.
de 12 de dezembro de 1973 ..
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Abastecimento e Preços e retifica o Quadro de Pessoal da
Superintendência Nacional de
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Abastecimento. - Publicado no
D. O. de 12 de dezembro de 1973
73.292 - Decreto de 11 de dezembro de 1973 - Extingue o
Grupo Executivo Para as Terras do Sudoeste do Paraná GETSOP ~ e dá outras providências.
Publicado no
D.O. de 12 de dezembro de
1973 .
73.293 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Regula a
isenção e a suspensão de tributos para bens e equipamentos de construção importados
para utilização em obras a
cargo de concessionários de serviço público, nas condições que
específica, e dá outras prOVIdências. - Publicado no D, O.
de 12 de dezembro de 1&73
73.294 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Concede à
empresa Société Anonyme de
Télécommunications
autorização para funcionar na República Federativa do Brasil. publicado no D.a. de 17 de
dezembro de 1973
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73.295 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre o Quadro 'trinco de Pessoal
da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 13 de dezembro de 1973
474
73.296 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Retifica reM
lacão anexa ao Decreto número- 71. 208. de 5 de outubro de
1972 e dá outras providências.
_ Publicado no D.O. de 13 de
dezembro de 1973
474
73.297 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre
o enquadramento de servidor
do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas e dáoutras providências. - Publicado no D. O. de 13 de dezembro de 19-73 . . . . . . . . . . . . 475
73.29.8 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Fixa os preços mínimos básicos para financiamento ou aquisição de
ce-n de carnaúba da safra de
1973-74 produzida nos Estados
de Alagoas, Bahia, Ceará. Maranhão, paraíba, Pernambuco,
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Piauí, Rio Grande do Norte e'
Sergipe. - Publicado no D. O.
de 13 de dezembro d'e 1973 .. 475
73.299 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Fixa os preços mínimos líquidos para financiamento ou aquisição de
algodão em plume, amendoim
em casca arroz, farinha de
mandioca. feijão. gergelim, girassol, milho. saia, e sorgo da
safra de 1974-1975 produzidos
nos Estados do Amazonas. Pará.
Maranhão, Piaui Ceará, Rio
Grande do Norte, Paraíba
Pernambuco. Alagoas. Sergipe:
parte do Estado da Bahia e
nos Territórios do Amapá e
Roraima.
Publicado
no
D.O. de 14 de dezembro de
1973
476
73.300 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Publica os
coeficientes de atualizacâo monetárta elo" salários dr),<; últimos 24 (vinte e quatro) meses. na forma estabelecida na
Lei nv 5.451, de 12 de junho
de 1966, e dá outras provi..t ências . - Publicado no D.O.
de 13 de dezembro de 1973 .. 478
73 .301 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Altera o Decreto n? 65.518, de 21 de outubro de 1969, que autoriza a
constituição de uma sociedade
de economia mista para construção e exploração de terminal sallnelro. - Publicado no
v.O. de 13 e reto no de 18 de
dezembro de 1973
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73.302 - Decreto de 12 de dezembro de 1973 - Encampa os
bens e instalações vinculados
às concessões dos servtcos públicos de energia elétrica nos
municípios de 'vírgolándia e
São Sebastião do Maranhão. no
Estado de Minas Gerais. - Publicado no D.O. de 13 de dezembro de 1973
479
73.303 - Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede à
Mineração Faisca Ltda. o direito de lavrar pedras semipreciosas no Município de
Teófilo Otoní - Estado de Minas Gerais. Publicado no
D.O., de 14 de dezembro de
1973 .
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Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede à
ARMT8A Arditti Minérios
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D.O. de 14 de dezembro de
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Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede à
Canaan Material de Construção Comércio. Indústria e Representacões Limitada o direito de lavrar ealcárto. no Muntcínlo de Sete Laaoae - Estado de Minas Perais. - Publicado no D.O. de 14 de dezembro de 1973
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73.306 - Decreto de 13 de dezembro de lqn - Concede a
Indústrtaa Brasileiras de Arti-
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Refratâ.rlos
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A.

!BAR () direito de lavrar argila refratária. no Município de
:M"0g;i daa Cruzes - F,<;t-::tdo de
São Paulo .
Publ'cado no
Ir.O, de 14 de dezembro de
1973 .
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Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede a
Marialn-::t. Gomes Mattos firma índ'vtduaI. o direito de lavrar diatomito no Munlcínío
de Mncllq"p F,~tan'1 da Bahia.
- Pubttcado no no. de 14 de
dezembro de 19:731
483
73.308 - Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede a
Jndúst-ias Brasileiras de Artigos Refratários S. A. - IBAR
o direito de lavrar arsrlla, no
Munícípío de Salesópofís, Estado de São Paulo. - Publicado no D a. de 14 de dezem-
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Salles Andrade Mineração Limitada o direito de lavrar
baux'ta. no Município de Ouro Preto Estado de Minas Gerais. - Publicado no Da. de
14 de dezembro de 1973 .... 484

73 .310 - Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede a
Aeenor Roschel Schunk, firma
industrial, o direito de lavrar
caulim no Município de Embu-
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Guaçu, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 14
de dezembro de 1973
73.311 - Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede a
Arthur Sanchez e Cia. Limitada o direito de lavrar feldspato quartzo e argila. no Município de Vargem Grande Estado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 14 de dezembro de 1973
73.312 - Decreto de 13 de dezembro de 1973 - Concede a
Caollm Itabirito Ltda. o direito de lavrar areia quartzosa, no Município de Itabírfto,
Estado de Minas Gerais.
Publicado no D.O. de 14 de
dezembro de 1973 . . . .. . . . . . .
73.313 - Decreto de 17 de dezembro de 1973 - Redtstrfbui
cargo,
com
o
respectivo
ocupante. do Ouadro de Pessoal do Ministério dos Transportes para o do Ministério
da Educacão e CUltura e dá
outras providências. - Publicado no D.O. de 18 de dezembro de 1973
73.314 - Decreto de 17 de dezembro de 1973 - Retifica o
Decreto nv 62.416. de 15 de
marco de 196'8, alterado nela de
nv 64.298, de 19 de abril de
1969. que classlftcou 00: cargos
de nível superior da Universidade Federal de Pernambuco.
- Publicado no D. a. de 18 de
dezembro de 1973
73.315 - Decreto de 17 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre
o enquadramento de runctonãrio da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e dâ outras
providências. - Publicado no
D.O. de 18 de dezembro de
1973 .
73.316 -
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Decreto de 17 de dezembro de 1973 - Autoriza estrangeiros a adouirtrem direitos sobre os terrenos que mencíona . - Publicado no D.O.
de 18 de dezembro de 1973 .. 4-89
Decreto de 17 de dezembro de 1973 - Dtsnõe sobre
a reorganização do Quadro de
Pessoal da Aaêncla Nacional.
- Publicado no D. a. de 19 de
dezembro de 1973
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'13.318 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Transfere
da Prefeitura Municipal de
Mineiros para a Centrais Elétricas de Goiás S.A. a concessão para produzir transmitir e distribuir energia elétrica
no Município de Mineiros. Estado de Goiás. - Publicado no
D. a. de 20 de dezembro de
1973
'13.319 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Declara de
Utilidade Pública, para fins de
desapropriação em favor de
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Publicado no
D. a. de 20 de dezembro de
1973
73 .320 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Declara de
utilidade pública para fins de
constituição de servidão administrativa, uma faixa de terra
destinada à passagem de linhas de transmissão, no Estado de São Paulo. - Publicado no D.a. de 20 de dezembro de 1973
,
73.321 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 Encampa
bens e instalações que constituem a linha de transmissão
que estabelece a interconexão
dos sistemas da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
e da Espírito Santo Centrais
Elétricas S .A. através das subestações de Governador Valadares e Mascarenhas. nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. - Publicado no
D. a. de 20 de dezembro de
1973
'13.322 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Declara de
utilidade pública para fins de
desapropriação, área de terra
necessária à construção da subestação de Porto do Cerro, no
município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro. - Publicado no D. a. de 20 de dezembro de 1973
73.323 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Declara de
utilidade pública para fins de
constituição de servidão administrativa, faiXa de terra destinada à passagem de linha
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Empresa de Mineração Wissmann Ltda , o direito de lavrar
argila no Município de !tu,
Estado de São Paulo. - Publ c-vto no D n. de 20 de dezembro de 1973
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73.325 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Concede à
CERAMINA - Indústria Cerâmica e Mineração Limitada o
direito de lavrar quartzito, no
Município de Campo Largo,
Estado do Paraná. - Publicado no D. a. de 20 de dezembro de 1973
494
73.326 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Concede à
Companhia de Cimento Portland Barroso o direito de lavrar argila no Município de
Barroso, Estado de Minas oeraís , - Publicado no D.O. de
495
20 de dezembro de 1973
73.327 - Decreto de 18 de dezembro de 1973 - Dispõe sobre
a estrutura administrativa do
Ministério Público Federal, do
Ministério Público da União e
dá outras providências. Pub~i
cada no D.a. de 19 de dezembro de 1973
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do Departamento Administrativo do Pessoat Civil - DASP.
e dá .outras providências. Publicado no D. O. de 19 de
dezembro de 1973
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73.329 - Decreto de 19 de dezembro de 1973 - Abre em favor do Ministério dos 'I'ransportes o crédito suplementar
de Cr$ 12.000.000,00 para reforço de dotações orcamentários no vigente Orçamento, -
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.
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fim que especifica. _ Publicado no D. O. de 20 de dezembro de 1973
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Polícia Federal e dá outras
providências. - Publicado no
D. a. de 20 e republlcado no
de 31 de dezembro de 1973 .. 500
73.333 - Decr-eto de 19 de dezembro de 1973 - Retifica o
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de 23 de abril de 1965, através do qual foi concedido ao
cidadão brasileiro Jacob AIgaver concessão para lavrar
água mineral no Murrlcfnío de
Cornélio Procóuío. Estado do
Paraná. - Publicado no D.a:
de 21 de dezembro de 1973 .. 503
73.334 - Decreto de 19 de dezembro de 1973 - Concede permissão. em caráter permanente. à agência do Banco do Brasil S.A. a ser instalada no
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do
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,........ '503
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e religiosos. - Publicado no
D. O. de 20 de dezembro de
1973 .
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73.33$ - Decreto de 19 QB dezembro de 1973 Concede
permissão, em caráter permanente. à Companhia de Papéis
e Papelão "Yazbek", sediada
no município de Embu, no
Estado de São Paulo, rara
funcionar aos domingos e nos
dias de feriados civis e -,religtosos. - Publicado no Is.O,
de 21 de dezembro de 1973 .. 504
73.337 - Decreto de 19 de dezembro de 1973 Concede
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1973
505
73.338 - Decreto de 19 de dezembro de 1973 - Cria runcões
gratificadas no Quadro de Pessoaj do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. - Publicado no
D. a. de 20 de dezembro de
1973
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73.339 - Decreto de 19 de dezembro de 1973 - Aproveita, no
Quadro de Pessoal do Ministério da Agricultura servidor
em disponibilidade,
dá outras providências. - Publicado
no D. o. de 20 de dezembro
de 1973
506
73.340 - Decreto de 19 de dezembro de 197'3 - Aprove a
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Indu-strializados. - Publicado no D. 0,
de 26 de dezembro de 197.3.
(Suplemento) ... , .... , .. , ... , 507
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993

XLI

íNDICE

Págs.
73.342 - Decreto de 20 de dezembro de 1973 - Aprova enquadramento de servidores do
Departamento de
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dezembro de 1973 • . . . . . . . . . .

73.344 - Decreto de 20 de dezembro de H.l73 - Autoriza o
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DECRETO N° 72.864 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1973

Abre aos Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$
10.000.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orça-

menro,

v Presidente da República, usando da atrtbutcão que

lUC

confere o ar-

tigo 31, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Art. 1° Fica aberto aos Encargos Gerais da União, o crédito suplemen-

tar no valor de Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para reforço

de dotações orçamentárias consignadas ao Subanexo 2800, a saber:
Cr$
2800 -

2801 -

2801.0101.2154 4.3.3. O 4.3.4.0 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério

Fazenda
Atendimento
Incorporadas
Auxílios para
Auxilios para

da

de Encargos com Empresas
ao Patrimônio Nacional
Obras Públicas
.
Equipamento e Instalações ..

8.000.000
2.000.000

Total .

10.000.000

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao Subanexo 2800, a saber:
Cr$
2800 2801 -

Atividade

-

3.1.5. O -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério
Fazenda

da

2801.0308.2121

Despesas de Exercícios Anteriores

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na daüa
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1973;
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

152 0

da

10.000.000

de sua publicação, re-

Independência

e

850

da

ATOS DO PODElt

DEDREITO N.Q 72.865 - DE
OUTUBRO DE 1973

1 DE

Fixa normas para administração ào
Puauio Especial de Auditoria
AUDIRE, criado pelo Decreto numero 72.579, de 7 de agosto de
1973, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artdgo 81. itens III e V, da Constituição,
decreta:
Art. V,I O Fundo Especial de Audítorta - AUDIRE, criado pelo Decre..
to n.c 72.579, de 7 de agosto de 1973,
será constituído de recursos alocados
no Orçamento Monetário Nacional,
repassados pelo Banco Central do
Brasil, segundo propostas do Mtnístro
da Fazenda, e por doação ou contnbuíções de outras origens.
Art. 2.9 O Fundo Especial de que
trata este Decreto será administrado
pela Inspetoria Geral de Finanças do
Ministério da Fazenda, cabendo sua
representação ativa e passiva ao titular do referido órgão.
Art. 3.9 A conta bancária aberta
em nome do Fundo Especial de nudítona - AUDIRE será movimentada por meio de ordem bancária ou
cheque nominativo assinados pelo Inspetor-Geral de Finanças juntamente
com o responsável pelo setor financeiro do referido fundo.
Art. 4.9 O Fundo Especial de Audítona - AUDIRE. terá contabilidade
própria, devendo a respectiva tomada de contas obedecer as normas fixadas nos artigos 81 e 82. do Deoreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro de
19"67.
Art. 5.9 Os contratos porventura
firmados diretamente pelas entidades
mutuárias até a data da publicação
do Decreto n.c 72.579, de 7 de agosto
de 1973, para a realização das audítortas que trata o referido Decreto,
serão mantidos pelo prazo esuuuieoo,
não sendo admitidas prorrogações.
Art. 6.~ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q da
República.
EMÍLIO G.

:MÉDICI

Antônio Delfim Netto

ExECUTIVO

DECRETO

N.O

72.866 1973

DE

1

DE

OUTUBRO DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível e cassa a disponibilidade do mesmo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67, da Lei n,« 1. 711, de 28 de outubro de 1952, e o que consta do Processo n.s 5.067, de 1973. do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escriturário, código AF-202. 8. A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Marinha, de walter Oantermí, disponível do Quadro de Pessoal do Hospital dos Servidores do Estado, constante do Decreto n.v 69.860,
de 30 de dezembro de 1971, publicado
no Diário Oflcial de 31 seguinte.
Art. 2.° Fica cassada, a partir de 30
de janeiro de 1972, a disponibilidade
do servidor a que se refere o artigo
anterior.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1 de outubro de 1978;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros Nunes
Júlio Barata

DECRETO N.o 72.867
OUTUBRO DE 1973

DE

1

DE

prorroga o prazo da autorização concedida pelo Decreto n.O 71.191, de 3
de outubro de 1972, à Companhia
norte-cmericana Astro Marine In"
corporated.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o IU"tigo 81, ítem lII, da Constituição, de
acordo com o Decreto n.v 63.164, de
26 de agosto de 1968, e tendo em vista
o que consta do Processo n," 000.650,
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de 1968 do Ministério das Minas e
Energia, decreta:
Art. 1.0 Fica prorrogado até 3de
outubro de 1974 o prazo da autorização concedida pelo Decreto n.v 71.191,
de 3 de outubro de 1972, à Companhia
Astro Martne Incorporated para operar no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei número 1.098, de
25 de março de 1970, a embarcação
M/V "Dorado' de nacionalidade americana, a serviço da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, mediante
contrato entre as mesmas celebrado,
na perfuração de poços na plataforma
continental.
Art. 2.° A prorrogação de que tra-

ta este Decreto é concedida sem pre-

juízo de sua caducidade, em qualquer
tempo, se ocorrer a conclusão dos trabalhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma da
lei, ou do contrato.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO NQ 72.868 - DE· 2 DE
OUTUBRO DE 1973

Revoga

o

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item :iII, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam revogados os Decretos ncs 30.698, de 1f;1 de abril de
1952; 3B.355, de 20 de outubro de
1954; 37.688, de 3 de agosto de 1955;
38.815, de 5 de março de 1956; 39.494,
de 3 de julho de 1956; 40.352, de 14
de novembro de 1956; 40.550, de 12
de dezembro de 1956; 43.904, de 16
de junho de 1958; 47.584, de 4 de
janeiro ae 1960; 48.982, de 19 de outubro de 1960; 55.092, de 30 de novembro de 1964; 55.799, de 24 de fevereiro de 19B5; 1:;'8.352, de 4 de maio
de 1966; 61.2'Ü1, de 22 de agosto de
1967 e o de n.c 33.053, de 15 de junho de 1953, na parte relativa ao Regulamento da então Escola de Aeronáutica.
Art. 2.9 Este decreto entrara em
viga!' na data de sua publicação.
Brasília,
2 de outubro de 1973;
152Q da Independência €I 851i1 da
República.

Adalberto de Barros Nunes
Benjamin Mârio Baptista

DECRETO N." 72.869 -

cs Decretos que aprovaram
Regulamento da AFA.

EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe M acêdo

DE

3

DE OUTUBRO DE

1973

tcenuca o Decreto n» 60.455, de l;~ de ma.rço de 1967, que aprovou o Quadro
ünico de Pessoal da Unioereuuuie Federal do Rio de Janeiro, e dá tJUtras provuiencius,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 56,
da Lei n.' 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:

Art. 1.0 Fica retificado, na forma dos anexos, o Decreto número 60.455,
de 13 de março de 1967, cue aprovou o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a fim de atender às Reformas Universitária e Administrativa, consubstancíadas nos respectivos Estatuto e Regimente Geral.
Art. 2.° Os Centros previstos no artigo 25. do Plano de Reestruturação
aprovado pelo Decreto n.v 60.455, de 13 de março de 1967, passam a constituir as novas Unioades Universitárias, ficando, em conseqüência, classificados corno de direção intermediária. os cargos de Diretor das atuais Unidades (Escolas, Faculdades e Institutos) integrantes dos referidos Centros.
Art. 3." A Divisão de Pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em decorrência da aplicação do artigo 5.° do Decreto número 67.326,
de 5 de outubro de 1910, que dlspôe sobre o SIstema de Pessoal Civil da
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Administração Federal (SIPEC), fica transformada em Superintendência de

pessoal, diretamente subordinada ao Reitor, integrada da Divisão de Legislação, Direitos e Deveres, Divisão de Controle de Cargos e Empregos e da
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento, conforme consta do anexo.
Art. 4.° A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos recurses próprios da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Art. 5:' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 3 de outubro de 1973; 152.° da
Rej-ública ,

Independência

e

85.'" tia

EMíLIO G. 1·iÉDICI

Ccmtucio Pamplona

Os anexos mencionados no art. 1<:> foram publicados no D. O. de 4 de
outubro de 1973.

DECRETO

N.o

72.870 1973

DE

3

DE

OUTUBRO DE

Dispõe sobre assistência méüica-hospitala:r a ser prestada aos contribuintes do IPASE e a seus dependentes por Organizações Militares
de Saúde do Bxércíto • Revoga os
Decretos 40.026, de 26 de setembro
de 56 e 59.171, de 5 de setembro de

66.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 A assistência médico-hospitalar a ser prestada aos contribuintes
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado e a
seus dependentes por Organizações
Militares de Saúde do Exército, será
regulada por meio de convênios a serem estabelecidos entre aquela Autarquia e o Ministério do Exército.
Art. 2.° Ficam revogados os Decretos n.« 40.026, de 26 de setembro de
1956, e o de n." 59.171, de 5 de setembro de 1966, que dispõem sobre o assunto.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
Júlio Barata

DECRETO N.O 72.871 OUTUBRO DE 1973

DE

3

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Rádio Panamericana
S.A., para executar serviço de radiodifusão sonOra em onda média
de âmbito regional, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, combinado com o artigo
8.°, item XV, letra "a", da Constituição, e nos termos do artigo 1).0, da
Lei n." 5.785, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Me n.v 6.957-73, decreta.
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o art. 33, § 3.°, da Lei n.« 4.117.
de 27 de agosto de 1962, c artigo 2.°, do
Decreto n.v 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto número 10.708, de 26 de outubro de
1942, à Rádio Panamerícana S.A.,
para executar, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, sem direito de
exclusividade, serviço de radíodífusão sonora em onda média de âmbito
regional.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos
e,
cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto n." 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a entidade aderiu, mediante termo.
ê
2.° O Departamento Nacional da
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o' serviço
objeto desta renovação, bem como, 56
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necessário, o prazo para adaptação às
características estabelecidas.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor a partir de 1.0 de novembro ce
1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
'República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hervé Berlanâez Pedroza

DECRETO N." 72.872 -

DE

3

DE

OUTUBRO DE 1973

Dispõe sobre a estrutura básica do
Departamento Nacional de Obras
de Saneamento (DNOS).

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, itens 111 e V, da Constituição, decreta:
CAPíTULO I

f) sistemas de abastecimento de
água, de esgotos pluviais e sanitários;
g) combate à poluição na orla marítima e em massas e cursos de
água.
11 - opinar, na qualidade de órgão
técnico, sobre estudos, projetos, obras,
servícos ou outros empreendimentos
relacionados com os assuntos de sua
competência;
IH - desenvolver atividades de
saneamento geral e básico em regime
de cooperação com os Estados, Distrito Federal, Territórios, Municípios
e entidades da Administração Indireta;
IV - conceder, controlar e fiscalizar, direta ou indiretamente, permissão para a extração de areia em rios,
canais e outros cursos de água;
V - zelar pelo cumprimento da
legislação. dos regulamentos, normas
e especificações relacionados com as
atividades compreendidas no âmbito
de seus objetivos.

CAPíTULO II

Natureza e Finalidade

Estrutura

Art. 10 O Departamento Nacional
de Obras de Saneamento (DNOS) é
uma Autarquia criada pela Lei número 4.089, de 13 de julho de 1962,
vinculada ao Ministério do Interior
e com personalidade jurídica de direito público interno. autonomia administrativa, operacional, financeira e
patrimonial.
Art. 20 Ao DNOS, como órgão encarregado de executar a política nacional de saneamento. geral e básico.
em harmonia com a programação do
Governo, compete:
I - estabelecer normas e especlficações para a elaboração de projetos, a realização de obras e a operação e conservação de serviços, bem
COmo promover ou elaborar estudos
e projetos, orientar, fiscalizar, executar e controlar, direta ou indiretamente. obras. serviços e outros empreendimentos de saneemento geral e
básico. tanto rural como urbano, compreendendo fundamentalmente:
a) proteção contra secas e inundações;
b) regularização
de regimes de
cursos de água;
c) recuperação de áreas e melhoria das condições naturais;
d) controle de erosão;
e) irrigação e valorização hldroa-

Art. 30 O DNOS é dirigido por um
Diretor-Geral sob a orientação de um
Conselho de Administração.
Art. 40 A Diretoria Geral do DNOS
tem a seguinte estrutura básica:
Diretoria Geral
Gabinete
Procuradoria Geral
Assessoria de Segurança e Informações
Diretoria Adjunta de Planejamento
Coordenação de Informática
Coordenação de Planejamento
Coordenação de Orçamento e Acompanhamento
Coordenação de Modernização Administrativa
Diretoria Adjunta de Estudos e
Projetos
Divisão de Estudos e Pesquisas
Divisão de Projetos
Diretoria Adjunta de Saneamento
Divisão de Saneamento Geral
Divisão de Saneamento Básico
Diretoria Adjunta de Administração
Divisão Financeira
Divisão de Serviços Gerais
Divisão de Pessoal
Diretorias Regionais
Parágrafo único. A estrutura operativa das unidades constantes deste
artigo será estabelecida em Regímen-

grfccla ;
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to Interno. aprovado pelo Ministro de

Estado do Interior, nos termos do
art. 6°, do Decreto n'' 68.885, de 6
de julho de 1971.
CAPITULO

rn

Competência
SEÇÃO I

Diretor-Geral
Art. 5 Compete ao Diretor-Geral:
exercer a direção geral do
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento;
n - fiXar as diretrizes de atuação
da Autarquia;
III - propor ao Ministro de Estado do Interior o Regimento Interno
Q

I -

do DNOS;
IV - representar o DNOS, em juí-

zo ou fora dele;
V - firmar acordos, contratos e
convênios com entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais;
VI - prover cargos e funções, admitir, requisitar, dispensar e praticar
todos os atos de admintstracão te
pessoal;
VII - submeter ao Conselho de Administração as matérias que dependam da apreciação ou aprovação daquele COlegiado;
VIII .:....- delegar competência para a
prática de atos admmístratívoa.
§ 19 Ao Gabinete incumbe assistir ao Diretor-Geral nas ativíoades de
representação social e pclíulca, comunicação social, bem coma no preparo
de despachos do expediente.
S 29 A Procurador ia -Geral prctuciará assessoramento jurídico ao Diretor-Geral e a defesa dos interesses
do DNOS em juízo ou fora dele.
Art. 3.0 Compete à Assessoria de Segurança e Int'ormaçôea exercer as
atividades próprtas de órgão seccronm
do Sistema de Segurança e Informações em ligação com a Divisão de Segurança e Informações do Ministério
do Interior.
SEÇÃO

n

Diretoria Adjunta de Planejamento
Art. 69 Compete à Diretoria Adjunta, de Planejamento supervisionar,
dirigir e coordenar as atividades relativas a:
I - apoio técnico ao Diretor-Geral
no exercíclo das runçõas de cooruenaçâo e controle;

II - planejamento, crcamento e
modernização admmtstratrva;
§ 19 Compete a Coordenação de
Informática coletar, selecionar, classificar, armazenar, analisar e divulgar informações técnicas em ligação
com o órgão central do sistema de informática no âmbito do Ministério do
Interior.
2. 0 A Coordenação de Planejamento incumbe;
I - propor dlreb-Izes para a ejaooração de planos nacionais de saneamento;
II - coordenar a elaboraçâo dos
planos nacionais de saneamento;
lU - colaborar com os Estados e
Municípios visando à compatibilização dos planos estaduais e muníctpaie
com o plano :1a0Jl1Dal de saneamento;
IV - acompanhar, analisar e avaliar a execução do plano nacional de
saneamento;
V - desenvolver atividades de cooperação externa.
§ 39 A Ccordenaçao de Orçamento e, Acompanhamento compete;
I - estabelecer diretrizes para elaboração, controle e avaliação 60 Programa de Trabalho, Orçamento-Programa e Orçamento Plurianual de Investimento do DNOS;
II - promover a elaboração, acompanhamento, controle e avaliação do
Programa Anual e do Orçamento Plurianual de Investimento do DNOS;
lU - acompanhar a execução de
projetos e atividades a cargo do órgão;
IV - propor e rever a sístemáttca
de avaliação e atualização de outros
projetos e ativida-Iea.
§ 4.° Compete à Coordenação de
Modernização Admínistrativa desenvolver estudos e projetos de mcdernízação de estruturas, sístemas e métodos.
ê

SEÇÃO ITr

Dtretorta Adjunta de Estudos e
Projetos
Art. 7. Compete à Diretoria Adjunta de Estudos e Projetes planejar,
organizar, dírtgtr, coordenar e controlar as atividades relativas a estudos e
pesquises necessários à elaboração e
desenvolvimento de anteprojetos e projetos para a execução de obras e serviços de saneamento geral e básico.
S 19 A Divísãc de Estudes e Pesquisas incumbe:
0
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I - elaborar ou promover a atualizaçãu de normas, Instruções e especificações para a realização de estudos técnicos de engenharia e de viabilídede econômica visando ao desenvolvimento de projetos de saneamento
geral e básico;
II - promover ou realizar estudos,
pesquisas e ensaios no campo da engenharia hidráulica ~ sanitária;
Hl - organizar e programar a instalação e operação de redes para a
coleta e análise J~ dados hldrológtcoe:
IV - pesquisar, levantar, processar,
analisar e Interpretar dados para o
conhecimento e acompanhamento do
desenvolvimento demográfico e sócioeconômico das áreas e bacias hidrográficas;
V - manter Intereâmbíc com msütutcões nacionais e -nternacionaís de
pesquisas objetivando a sua participação em programa." de estudos para o
desenvolvimento de suas atívtdades ;
VI - prestar apolo técnico as Diretorias Regtonaas.
§ 2.° A Divisão de Projetos, incumbe:
I - elaborar ou promover a 'atualização de normas, instruções e espeetficações para a elaboração de projetos
de obras de saneamento geral e básico;
II - promover ou elaborar projetos
de saneamento geral e básico, de e-struturas hidráulicas e correntes, bem
como os de arquitetura e urbanismo
necessários à execução de obras da
competência do DNOS;
III - promover I) levantamento sistemático do custo das obras implantadas e dos seus elementos constitumtes,
bem como as pesquisas necessárias à
composição de preços unitários para
a quantificação orçamentária dos es·
tudos, projetos e obras a serem desenvolvidos;
IV - prestar apoio técnico às Dlretorias Regionais,
SEÇÃO IV

Diretoria Adjunta de Saneamento
Art. 8.0 Compete à Diretoria Adjunta de Saneamento planejar organizar, coordenar e controlar as atãvídades e os empreendimentos relaüvos
a execução de serviços e obras de $Uneamento geral e básico.
§ 1.0 A Divisão de Saneamento
Geral, incumbe:
I - estabelecer normas e diretrizes
técnicas para a realização de obras,
I
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a operação e conservação de serviços
e outros empreendimentos de saneamento geral, tanto rural como urbano;
II - promover e coordenar as medidas necessárias à implantação e
construção de obras de saneamento
geral, objetivando fundamentalmente:
a) proteção contra secas e inundações em áreas rurais e urbanas;
b)
regularização de regimes de
cursos de água;
c) recuperação de áreas alagadas e
melhoria das condições naturais;
d) controle de erosão;
e) irrigação e valorização hldroagrícola;
III - integrar os projetos de sistemas de drenagem e de irrigação com
os planos gerais de obras contra inundações em bacias hidrográficas;
IV - opinar sobre os projetos de
saneamento geral que lhe forem submetidos a exame;
V - reunir e coordenar elementos
experimentais para novos projetos de
obras de saneamento;
VI - controlar o custo e o andamento das obras e serviços de saneamento geral;
VU - promover a aquisição. do
equipamento de dragagem e opinar
sobre a baixa e alienação do mesmo;
VIII - fixar normas para a concessão de extração de areia em rios,
canais e outros cursos de água;
IX - prestar apoio técnico às Diretorias Regionais.
§ 20 A Divisão de Saneamento Básico, incumbe:
I - estabelecer normas e diretrizes para a execução de obras, operação e conservação de sistemas de
abastecimento de água, de esgotos sanitários e pluviais;
II - promover e coordenar as medidas necessárias à implantação e
construção de obras e serviços e de
sistemas de abastecimento de água,
de esgotos sanitários e pluviais;
lU - fiscalizar, na qualidade de
órgão técnico, obras, serviços e outros empreendimentos relacionados
com saneamento básico que lhe forem
submetidos a exames;
IV - promover, em regime de
cooperação com os Estados, Distrito
Federal, Territórios, Municípios e entidades da Administração Indireta, o
estudo para a organização, administração, operação e conservação de

10

ATOS DO .pODER EXECUTIVO

sistemas de abastecimento de água
e de esgotos sanitários e pluviais;
V - promover ou estimular o planejamento de sistemas interurbanos
ou intermunicipais de abastecimento
de água, tendo em vista o

melhor

aproveitamento dos mananciais

dis-

poníveis;
VI - examinar, fiscalizar e controlar, direta ou indiretamente, o projeto, a execução e a operação de obras
e serviços públicos ou privados, inclusive instalações industriais, objetivando o controle de poluição e a
preservação das condições naturais

na orla marítima, em massas e cur-

sos de água
VII - colaborar na fiscalização do
cumprimento da legislação e de normas administrativas ou técnicas apli-

cáveis ao controle de poluição;
VIII - controlar o custo e o andamento das obras e serviços de saneamento básico
IX - prestar apoio técnico às Diretorias Regionais.
SEÇÃO

Diretoria

v

Adjunta de Administração

Art. 9° Compete à Diretoria Adjunta de Administração prestar apoio administrativo necessário à consecução
dos objetivos do DNOS.
Parágrafo único. Compete às Divisões da Diretoria Adjunta de Administração planejar, organizar, dirigir
e controlar as atividades de seu âmbito, como segue:
a) Divisão Financeira, as atividades
relativas à administração financeira
e contábil;
b) Divisão de Serviços Gerais, as
atividades relativas à administração
de material, património, transportes,
zeladoria e registro e controle de processos e papéis.
SEÇÃo VI
Divisão de Pessoal
Art. 10. Compete à Divisão de Pessoal planejar. organizar, dirigir, coordenar, controlar e executar as atividades relativas à administração de
pessoal.
SEÇÃO VII

Diretorias Regionais
Art. 11. As Diretorias Regionais
compete planejar, dirigir e controlar
todas as atividades relativas à construção, fiscalização, operação e manu-

tenção de serviços e obras de saneamento geral e básico, dentro de suas
respectivas áreas de jurisdição.
Parágrafo único. As Diretorias Regionais, em número de 12 (doze) terão
jurisdição sobre uma ou mais Unidades da Federação.
CAPíTULO IV

Orqanieaçõa Sistémica

Art. 12. As atividades relativas ao
planejamento, orçamento,
moderni.,
zaçâo administrativa, pessoal, admí ,
nistração financeira, oontabtlidade e
serviços gerais, são organizadas opcrativamente sob ao forma de sistemas.
§ 1.0 Os órgãos centrais de sistemas
exercerão a orientação normativa e o
controle técnico dos respectivos or.,
gãos setoriais.
§ 2.° Os órgãos dos sistemas, de que
trata este artigo, vinculam-se aos correspondentes órgãos sístêmicos do Ministério do Interior. para efeitos de
orientação normativa e controle técnico.
CAPÍTULO v
Disposições Gerais

Art. 13. A nomeação do DiretorGeral é da competência do Presídente da República por indicação do Mi.~
nistro de Estado do Interior, escolhido dentre engenheiros civis de notória capacidade e idoneidade, além de
comprovada experiência no campo do
saneamento.
Art. 14. Nos seus impedimentos o
Diretor-Geral será substituído por um
dos Diretores
Adjuntos, mediante
prévia designação do titular, da Autarquia.
Art. 15. Até a expedição do nova
Regimento do DNOS e a consequente
implantação da estrutura operativa
referida no parágrafo único do art.
4.° deste Decreto, permanecerão em
vigor as disposições contidas nos Deeretos n-a 1.487 e 51.676, de 7 de novembro de 1962 e 22 de janeiro de
1963, respectivamente, _em tudo que
não colidir com o disposto no presente Decreto.
Art. 16. Este Decreto entrará em
vleor na data de sua publicação, rev;'gadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de outubro de 1973:
152.° da Independência e 85.'" da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti
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DECRETO N° 72.873 -

11

DE 4 DE OUTUBRO DE 1973

Dispõe sobre a reorganização da estrutura do Conselho Nacional de Trânsito e dá outras providências.
o

Presidente da República, usan do da atribuição que lhe conferi"

o

artigo 81, incisos IH e V, da Constítulção, e tende em vista o disposto no
Decreto-lei ns 237, de 28 de fevereiro de 1967, e Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 62.127, de 16 de janeiro de 1968, decreta:
Art. P O Conselho Nacional de Trânsito - (CONTRAN) é órgão central e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito.
Art. 2° O Conselho Nacional de Trânsito será administrado por um
Presidente, especialista em Trânsito, de nível superior, nomeado em comissão pelo Presidente da República.
Art. 3° Ao Conselho Nacional de Trânsito, órgão com autonomia administrativa e técnica, sediado 110 Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministro da Justiça, compete estabelecer normas, controlar, coordenar, orientar e executar a política do Sistema Nacional de Trânsito em
todo o território nacional.
Art. 4" O Conselho Nacional de Trânsito compor-se-á dos seguintes
órgãos:
I - Plenário
II - Gabinete do Presidente
[11 Coordenação Técnica
IV - Coordenação Geral de Trânsito
1 - Secretaria
2 - Coordenação de Orientação e Controle
2.1 - Divisão de Engenharia e Orientação
2.2 - Divisão de Pesquisa e Controle
2.3 - Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento de Trânsito
3 - Coordenação de Apoio Administrativo
3.1 - Serviço de Orçamento e Finanças
3.2 - Serviço Administrativo
Art. 5" A Coordenação Geral será administrada por um CoordenadorGeral; as Coordenações por Coordenadores; as Divisões· e o Centro, por
Diretores; o Gabinete, por Chefe-de-Gabinete, todos nomeados em comtssão pelo Presidente da República.
§ 10 O Presidente terá como auxiliares diretos um Chefe de Gabinete,
um Secretário, e Assessores; o Coordenador-Geral, um Secretário e Assessores; cada Coordenador, um Secretário e Assessores; cada Diretor, um Secretário e dois Assistentes.
§ 2" 05 componentes da Coordenação Técnica serão especialistas nas
áreas de atuação do CONTRAN.
§ 3° Os titulares dos cargos em comissão e os assessores serão escolhidos dentre pessoas cuja especialização profissional relacionada com as finalidades do órgão esteja comprovada.
Art. 60 E' considerado extinto, por transformação, o Departamento
Nacional de Trânsito, passando a integrar a Coordenação Geral de Trânsito com a absorção do respectivo acervo, documentação e atribuições.
Art. 7" O Ministro da Justiça aprovará o Regimento Interno do Conselho Nacional de Trânsito. no qual serão definidas as finalidades, organização, competência e atribuição do pessoal das unidades que o integram,
respeitado o disposto na Lei nv 5.108, de 21 de setembro de 1966, com as
modificações do Decreto-lei n'' 237, de 28 de fevereiro de 1967.
.
Art. 8° A Carteira de Identidade Funcional, expedida pela Coordenação Geral de Trânsito, confere ao seu portador franco acesso aos locais
sob fiscalização de trânsito e tem fé pública em todo o território nacional.
Art. 9" Fica o Ministro da Justiça autorizado a expedir atos que se
fizerem necessários à aplicação do presente Decreto.

12

ATOS DO PODER, ExEcUTIVO

Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de outubro de 1973;
República.

1520

da

Independência e 85<> da

EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaiâ

DECRETO N.o 72.874

~ DE

8

DE OUTUBRO DE

1973

Abre a Presidência da República, em favor do Gabinete da Presidência da
Repú7;l:ca, o credito suplementar de Cr$ 1.955.000,00 para reforço de
dotações cOnszgnadUs no -orçenie Orçamento.

O Presiciente da República, usando da atribuição que lhe confere o

::;'I_

tígo 81, item IH, da Constituiçào, e da autorização contida no artigo 65' da
Lei n." 5.847, de 6 de dezembro ôe 1972, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto à Presídéncla da República, em favor do Gabinete
da. Presidência da República, o crécuto suplementar no valor de Cr$
.
l.H55.000,OO (um milhão, novecentos e cínquenta e cinco mil cruzeiros), para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 11.00, a saber:
c-s 1,00
11.00 - PRESIDJ!;NCJA DA REPUBLICA
lLO~ Gabinete da Presioência da República
1101.0104.2001 ~ Assessorumer.ro Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
35.000
01 - 'vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.1.2 - pessoal Militar
02 - Despesas vartávels
.
120.0ÓÜ
3.1.3.2 - Outros Servíçc. ae 'I'erceíros .............•
1. 790.000
3.1.5.0 - Despesas de Exer cícíos Anteriores
.
10.0')(1
TOTAL.
1. 955.000
Art. 2.'" Os recursos necessái-ios à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações crçamentãrtas consignadas no vigente or.
çamento aos subanexos 11.00 e La.GO, a saber:
c-s 1,00
11. 00 - PRESIDE..l>lCIA DA REPúBLICA
11.01 - Gabinete da Presídêncía da República
Projeto ~- ,1] 01 n04 .1002.00610
4.1.1. O - Obras Púbbícas
.
projeto 1101.0104 .1120.005
100.0üD
4.1.3.0 ~ Equipamentos e Instalações
.
Atividade- -- 1101.0104.2001
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
200.000
Atividade -- 1101.0104.2391
3.1.3.2 - Outros Servíços de Terceiros
.
500.001.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAQ
28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2tstJ2. 1800.2029
3.2.6.0 _. Reserva de Contingência
TOTAf.. •

•

.

155.0(1)

••••••• .••••.•.•... •••.•.•.

1.955.00;)

Art. 35' Este Decretn entrará em vigor na data de sua publicação, ter»gadas as dísposíçâes em contrária
Brasília, B de outubro de 1973; 152.9 da Independência e 85." la
República.
EMíLIO G. MÉDICJ

Antônio Delfim Netto
João Paulo aos Reis venoso
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DECRETO NQ 72.875 -

DE 8 DE OUTUBRO DE 19'73

acre ao savnuieno aas Minas e Energia, em favor de diversas Unidades
orçamenuuías, O' crédito eepecuu de Cr$ 85.449.000,00, para os fins que
especifica.

O Presidente da. República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IrI, da Constituição e da autorização contida na Lei número
5.912. de 31 de agosto de 1973, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao :rvIlmatérto das Minas e Energia, em favor da
Secretarfa.Gerae - .gntidaôes Supervisionadas, Conselho Nacional do Petróleo, Departamento de Admimstr açâo e Departamento Nacional da Produçâo snnerar. o crédito especial no valor de Cr$ 85.449.000,00 (oitenta.
e cinco milhões e quaurocentce e quarenta e nove mil cruzeiros), para atender despesas a segtür discriminadas:

crs 1,00

2200 2203 -

MINI6Th'R.I0 DAS MINAS E ENERGIA
Proqromui de rrocoino e natureza da despesa
Secretaria-Gerai Entidades Supervísío-

nadas
Z203.0401.2893 3.2.7.2
03
4.3.7.1
03
2203.0402.2893

-

4.3.7.104 2200 220ô 1008.1235 -

Atividades a Cargo da Comissão

Nacional
de Energia Nuclear
Entidades Federais
Outros .Custeíos
Entidades Pederaís
Vinculações 'I'ríbutárías
'
Atividades a. Cargo da Comlssâc Nacional
de Energia Nuclear
Entidades Federais
Outras Contribuições
Conselho Naclonaí do Petróleo
Reorgamzaçâc co Setor de Mineração do

12.240.000,
12.160.000

14.421".000

Carvão Nacíonat

Programação Especial . .
2207 - Departamento de Administração
2·207.0101.1002 - Edifícios Públicos
001 - Construção e Instalação
51 - Sede do Departamento Nacional da Pro;
duçãc Minera, - DNPM
4.1.2.0 -

41.1.0 2207 0101.1035 00l. -

01 4.1.1. O 2207.1105.1011 001 01 4.1.2.0 -

Serviços em Regime de

Obras Públicas
Bibliotecas e Museus

12.950.000

Construção e Instalação
Museu da Terra
Obr>1S Públicas
Residências
Construção e Instalação
Residências, em Brasília
Serviços em Regime de Programaçâc Especial . .

2209 -

4.000.000

50.000

25.622.000

Departamento Nacional da

Produção Mi-

nerat

Reorganização do Setor de Mineração do
Carvão Nacíonat
4 1 ~. O - Serviços em Regime de Programação Es-

2209.1008.1235 -

pecía!

.

.

TOTAl. . .

4.000.000
85.449.000

Detalhamento do programa de Trabalho à Conta de Recursos -omcutaaoo
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Cr$

2203 ~ Secretaria.Gerar das
2203.0401.28.93 -

04 2203.0402.2,893 -

05 2206 -

2206 1008.1235 -

1,00

Entidades Supervisíona.,

Atividades n Cargo da Comissão

de Energia Nuclear

Nacional

.

24.400.000

.

24.400.000

Comissão Nacional
.

14.427.000

Imposto único sobre Lubrificantes e
bustíveis Líquidos e Gasosos
Atividades a Cargo da
de Energia Nuclear

---Com-

Imposto ún).cn sobre Energia Elétrica .....
Conselho Nacional do petróleo
Reorganização do setor de Mineração do

Carvão Naeíona, . .

14.427.000

.

4.000.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
220'7 .- Departamento de Admínístração

4.000.000

04 -

2207.0101.1002 -

001 51 -

05 2207 .0101.1035 -

001 -

OI -

Edifícios Públicos

.

12.9'50.000

Construção e Instalação

.

12.950.000

Sede do Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM
.

12.950.000

Imposto único sobre Energia Elétrica
Bibliotecas ~ Museus

12.950.000
50.000

Construção e Instalação
Museu da Terra

05 .- Imposto único sobre Energia Elétrica
Residências

2207.1105.1011 -

001 -

01 -

.
.

--50.000
--..
50.000
.

.
.

50.000
25.622.000

Instalação

25.622.000

Residências, em Brasília

25.622.000

Construção

f'

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Com.
bustíveis Líquidos e Gasosos
05 - Imposto único sobre Energia Elétrica
.
2209 - Departamento Nacional da Produção Mí.,
nerat
2209.1008.1235 _. Pzeorganizaçâo do setor de Mineração do
Carvão Nacional . .
.
04 -

Imposto tjníco sobre Lubrificantes e Com,
bustívels Líquidos e Gasosos
.

24.195.000
1.427.000

4.000.000
4.000.000

85.449.000
TOTAL
,
.
Q
Art. 2 OS recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão da
anulação parclul de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subancxo 22.00> tendo em vista a aplicação do disposto no artigo
2·Q do Decreto-lei nv 1.264, de 19 de março de 1973, a saber:

ATOS
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crs

1,00

2200 - MINISTIlRlO DAS MINAS E ENERGIA
Proçramo. de Trabalho e Natureza fia Despesa
2206 - Conselho Nacional do Petróleo
Projet~ -- 2206.1007.1043.013.02

Participação em Constdtutçâo ou Aumento
de Capital de Empresas OU Entidades Industríaís OU Agrícolas

56.59"5.000

Departamento Nacional de éguas e Energia
Elétrica
Pl'ojeto -- 2203.1008.1086.000.00
4.1.5.0 - Partícípaçâo em constituição ou Aumento de
Capital de Empresas OU Entidades Indua,
triais ou Agrícolas .

28.854.000

4.1.5.0 -

2208 -

TOTAL.

2206 -

Projeto -

85.449.000
crs 1,00

Detalhamento db Programa de Trabalho à
conta de Recursos Vinculados
Conselho Nacional do Petróleõ
2:lO6 .1007 .1043.013.02
.

56.595.000

Imposto Unico sobre LUbrificantes e
Comoustíveís Líquidos e Gasosos . . ..
Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica
04 -

2208 -

Projeto -

2208.1009.1086.000.00
05 -

56.595.000

.

28.854.000

Imposto Unico sobre Energia Elétrica

28.854.000

Total . .
.
85.449.000
Art. 3." O presente crédito no Orçamento próprio da Comissão Nacional de Energia Nuclear. obedecerá a seguinte programação:
c-s
6200 -

1,00

MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA
Entidades Bupervísionadas
SUPLEMENTANDO

Programa de Trabalho
6201 - Comissão Nacional de Energia Nuclear
6201.0401.1029 -- Modernização e Reforma Administrativa
3201.0402.2025 - Pesquisas Técnicas e Cientificas

031 -

.

24.400.000
14.427.000

----

Desenvolvimento da Tecnologia de Combustíveis Nucleares - Convênio com a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear .
CBTN

Total . . .

..

14.427.000

----

.

38.827.000

Detalhamento do Programa de Trabatho à
conta de Recursos Vinculaàos

6201 - Comissão Nacional de Energia Nuclear
ô201.0401.1029 - Modernização e Reforma Administrativa

24.400.000
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Cr$

04 -

Imposto trnlco sobre Lubrificantes e Com-

ã201.0402.2025 -

bustíveis Líquidos e Gasosos • • .....••••..•
Pesquisas Técnicas e Oíentãfrcas
.

031 -

Desenvolvimento da Tecnologia de Combus-

05 -

1,00

24.400.000
14.427.000

tíveis Nucleares - Convênio com a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - ..
CBTN ........•..........................

14.427.000

Imposto trnrco sobre Energia Elétrica . . ..

14.427.000

Total . . .
38.827.000
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrérío.
Brasília, 8 de outubro de 1973; 152." da Independência e 85.0 da
0.0

•••••••••••••••••••••••

República.
EMíLIO G. MÊDICI
Antonto Delfim Netto
Benjamim Mário Baptista
J eco Paulo dos Reis penoso

DECRETO N." 72.876 -

DE

8 DE. OUTUBRO DE 1973

Abre ao Ministerio da Fazenda, em favor da Prccurtuicma Geral da Fazenda
Nacional, o crédito suplementar de Cr$ 50.000,00, para retorço de dotação orçamenuuía consignada no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artd[[.0 81, item IlI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da
Lei n.s 5.847. de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional o crédito suplementar de Cr$ 50.000,00 temquente mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao
subanexo 1700, a saber:
1700 -

MINISTI:RlO DA FAZENDA

1713 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1713.0107 _2003 - Assessoramento Jurídico
3.2.3.3 - Salário Família. .
50.000
Art. 2.° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão de
anutaçao parciaj de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento
ao subanexo 1700, a saber:

c-s
1700 -

1,00

MINISTI:RIO DA FAZENDA

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
1713.0107.2003
3.1.1.1 - Pessoal Civil
50.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
Art. 3.'" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
1713 -

l\tivid~e --

EMÍLIO G. MEDICI

Antânto ueinm. Netto
João Paulo dos Rezs venoso
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DECRETO N." 72.87'7 -

DE 8 DE OUTUBRO DE 1973

Abre à Justiça do Trabalho, em javor ao Tribunal Superior do Trabalho, o
crecuto suplementar de Cr$ 25.000,00, para retorço de dotação orçcmentária consignada no vigente Orçamento.
O Prestden.e da Repúbnca, usando da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Consttturção, e da autorização contida no artigo 6.°. da
lei n.v 5.847. de 6 de dezembro de 19n, decreta;
Art. LO Fica acerto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Superior do 'I'raca.ho G crédito suplementar de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
OSOO, a saber:
0800 -

crs

JUSTIÇA DO TRABALHO

1,00

0801 - Tribunal Superior do Trabalho
01:;01.0106.2161 - Processamento de Causas
001 - Causas Trabalhistas
3.1.4.0 - Encargos Diversos. .
25.000
Art. 2.° Os recursos necessários á execução deste Decreto decorrerão de

anureçâo parcial ce dotação orçamentàrta consignada no vigente orçamento
ec: subanexo 0800, a saber:
Cr$

1,00

'800 -- JUSTIÇA DO TRABALHO
0801 -

Tribunal Superior do Trabalho

Atcvidaue -. 0801. 0106.2161. 001

3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores .
25.000
Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtsposíçóes em conta-arte.
Brasília, 8 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
fVepUblica.
EMíLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaid

Ant6mo oeuvm Netto
João Paulo dos Reis Venoso

DECRETO N." 72.878 -

DE 8 DE aU'lUBRO DE 1973

Abre ao Ministério da Justiça, em tooor do Departamento de Polícia Federal,
o crédito suplementar de Cr$ 22.517.900,00, para retorço de dotações
ccnsíçruuuis no vigente orçamento.
O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da

Lei n." 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1,° Fica aberto ao Mmísterto da Justiça. em favor do Departarnento de Policia Federal, o crédito suplementar no valor de crs 22.517.900,00
~ vinte e doi", rrulnões, quinhentos e dezessete mil e novecentos cruzeiros),
para retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a
saber:
Cr$

20.00 20.14 2014.0812.2203 3.1.1.1
01
02
3.2.5.0

-

1,00

MINI8TE:RIQ DA JUSTIÇA

Departamento d.e Polícia Federal
Coordenação e Manutenção do Policiamento
Federal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas . . .. ,
.
Despesas Variáveis
.
Contribuições de Previdência Social
.
Total . . .

,

.

17.983.400
3.946.700
587.800

----

22.517.900
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Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:

c-s

,".00 -

ENCARGOS GERAIS DA UN!AO

28.02 -

Recursos Sob Supervisão do Mmístertc do

Atividade 3.2.6.0 -

Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029
Reserva de Contingência. .

1,00

22.517.900

Art. :3.<' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoganas as disposições em contrário.
Brasilia,
República.

8 de outubro de 1973;

152.° da

Independência e 85.0

da

EMíLIO G. MÉDICI

Attreoo Huzaid
Antônto Delfim Netto
João Paulo dos Reis v euoso

DECRETO N° 72.879 -

DE

8

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao Ministério do Interior, em favor do Gabinete do Ministro e Supenntenaencza ao lJesenvotvzmento do Nordeste, o crédito suplementar

de Cr$ 11.426.000,00, para retorço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei ns 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Interior, em favor do Gabinete 00
Ministro e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o crédito
suplementar no valor de crs 11.426.000,00 (onze milhões, quatrocentos e
vinte e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consigdas ao subanexo 19.00, a saber:
Cr$

19.00 -

1,00

MINISTÉRIO DO INTERIOR

19.01 - Gabinete do Ministro
1901.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
19.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
1903.0101.1885 - Projetos a Cargo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
4.3.3.0 - Auxilias para Obras públicas
.
1903.1212.2885 - Atividades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
.
TOTAL.

.

220.000
2.450.000
230.000

8.000.000
526.000
11.426.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subanexo 19.00, a saber:
19.00 -

19.01 Atividade 4.1.3.0 19.02 Atividade 4.1.2.0 -

MINISTÉRIO DO INTERIOR

Gabinete do Ministro
1901.0104.2001
Equipamentos e Instalações
.
Secretaria Geral
1902.0108.2006
Serviços em ·Regime de Programação Especial . .
.
19.03 - Secretaria Geral
Entidades Supervi-

c-s

1,00

1.100.000

1.800.000
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Cr$ 1,00

skmadas
Projeto
-3.2.7.2 03 4.3.3. O 4.:3.7.1 02 _

1903.0108.1885

Entidades Federais
Outros Custeios
,
,
.
Auxilias para Obras Públicas
.
Entidades Federais
Auxilios para Amortização da Dívida Externa
.

- 1903.0206.2885
4.3.7.1 - Entidades Federais
02 _ Auxílios para Amortização da Dívida

2.260.000
1.100.000
1.500.000

Atividade

terna . .

Ativtoade
3.2.7.2
08
Projeto
4.3.3.0

--

Ex.

1.500.000

.

526.000

.

1.640.000

1903.1212.2885

Entidades Federais
Diversas.
.
19ITJ.1509.1885

Auxilios para Obras Públicas
TOTAL • .

11.426.000

Art. 30 O presente crédito no Orçamento próprio da Superintendência
do Desen vorvímento do Nordeste - SUDENE, obedecerá à seguinte programação:
a) Suplementação:

5905.0101.1002 001 26 -

Administração
Administração
Edifícios Públicos
Construção e Instalação
Sede da Superintendência

8.000.000

TOTAL
b)

.

8.000.000

.
.
..

4.860.00a
1.500,0001
1.640,0001

Anulação

p~( jeto 5905.0108.1041
Atividade - 5905.0206.2041
Projeto
- 5905.1509.1175.001

,

"

TOTAL . .

8.000.0001

Art. 4 0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de
República.

1973~

152.0

da

Independência e 85.<1 da

EMÍLIO G. MÊDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DEC!RETO N9 72.880 -

DE 8 DE OUTUBRO DE 1973

Abre ao lVf?nzstério da Aeronautsca CJ crédito suplementar de Cr$
19.373.700,00, para reforço de dotações consignadas na vigente Orçamento,

O Presidente da. República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ITI, da Constituirão, e da autorização contida no artigo 69 ,
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. J_~ FiC'~ aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 19.373. 700,(J0 tdezenove milhões, trezentos e setenta e três mil e setecentos 'cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1200, a saber:
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Cr$ 1,00
1200 - MINIS'rnRIO DA AERONAUTICA
1200 {1í307.1149 - Organizações da FAB
006 - Melhoramentos e Obras Diversas
O? - 1-70 serviço de Proteção ao Vôo
4.1.1. O - Obras Públicas
.
1200.0807.2S82 - Manutençâo do Serviço de Estatística da

756.300

Aeronáutica

4.1.3.0·~

4.1.4.0 1200.1607.1192 -

Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Suprimentos e Equipamentos de Proteção

80.000
20.000

2.0 Vôo

004 -

01 -

3.1.2.0 -

Equipamento

Aprimoremento Técnico
Materíal de Consumo

.
Públicas .••........................

1.300.000
1.695.000

Manutenção e Funcionamento da Rede Aeroportuária
3.l.Z.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1200.160.9.1110 -- Projeto Especial de Proteção ao Vôo - Projeto CONTRAP
4.1.1.0 - Obras Públicas
.

1. 399. 9{)0

4.1.1.0 1200.1607.2'353 -

.1200.1609.1149 006 -

02 4.1.2. O 1200.1609.1.192 -

Obras

1.190.800

Organizações da FAB
Melhoramentos e Obras Diversas
No Serviço de Proteção ao Vôo

Programação Es.
Equipamentos de Proteção

Serviços em Regime
pecial . .

de

898.200

Suprimentos e
ac Vôo
0(14 - Equ'parnento
{}~ Segurança da Navegação Aérea
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
4, J .3.0 - Eq"ii.i.pamelltos e Instalações
.
03 - Znr..as de Aeródromos e Terminais
3.1.3.2 -- Outros Servlçoc de Terceiros
.
4.1 L O -- Obrao Públicas .
.
4.1.2.0 _. Servicos em Regime de Programação Especíal
"
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

7.300.000
3.225.000
500.000
80.000
398.200
501.800
28.000
19.373.700

To"',a.l •..........••......••...•.......

Art. L,9 Os re('l~1'SOS necessários à execução deste Decreto decorrerão
.de anula-ção parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente 01'-çamento ao subanexo 1200, a saber:

õ

crs

1200 -- MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
tívxíade -- 1200.0807.2382

3.1.4.0 -- Encargos Diversos
l'rcjetA) -- 1200.11ü5.1011.003.02
4.3 3.1 - Amortização da Dívida Pública
{H Fundada Int-erna
Prejeto -- 1200.1607.1192.004.01
1:.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
Atividade -- 1200.1607 _235J
3.1.4.0 -- Encargos Div-ersos
Projeto -- 1200.1609.1110
3.2·.4.1 - Juros da Divida Pública
112 - Fundada Externa
-- 12fQ'.1609.1149.006.02
4.2.1.0 -- Aquisição de Imóveis

1,00

..

100.000

.

756.800

.

2.995.000

.

1.399.900

.

1.190.800

..

898.200

~X'Jeto
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P1Djeto -- 12~~.16ü9.1192.004.02·
4.l.ii.'J -- Eqmpamentos e Instalações
4.1.4.(\ -- Material Permanente

Cr$ 1,00
5.525.000

.
.

Projeto -- 1200.1609.1lfl:2.004.03
3.1.2.(' -- Mat.eriai de Consumo
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações

.

Total

.

.

5.5-00.000

4{)0.000
608.000

--19.373.700

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antl>nio Delfim Netto
J. Arartpe Macêdo
João paulo dos Reis velloso

DE'CR,ETO N9 72. 88i. -- DE 8 DE OUTUBRO DE 1973
Abre a Preeiaencui da República, em favor do Estado-Maior das Forças
Armadas, o crédito suplementar de cr$ 307.000,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69,
da Lei n.s 5.a';'7, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art
1.0 Frr.a aberto à Presidência da República, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, o crédito suplementar no valor de Cr$
307.000,00 (trezentos e sete mil cruzeírosj , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo tf .üo, a saber:
11.00 - PR.ESJDÉNOIA DA REPúBLICA
11.0'6 -- Estado-Maíoi das Forças Armadas

1l06.0SÜ4.2190 -- Administração do Estado-Maior das Forças
3.1.1.1 01 02 -

Armadas
PeSS(Jal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas variáveis

Total

224.000
83.000

.

307.000

Ar! 2." Ci: recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
o-s 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos S(Jb Supervisão do Ministério do
Planejamento- e Coordenação Geral

2802.1800.2029
3.2.6. O - Reserva de Contdngêncla
307.000
Art. 39 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogedas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
Atcvtcade -

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
JOtio Pa!~lo dos Reis VelZoso

ATOS
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DECRETO N," 72.882 -

DE

8

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao poder Legislativo, em favor do Senado Federal, o crédito suplementos: de Cr$ 7.100.000,00 para reforço de dotações orçamentárias eonsia-

naaas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

trgo 81, item IH, da Constituição, e da autortzaçâc contida no artigo 6.°, da

Lei n." 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. L" Fica aberto ao Senado Federal
crédito suplementar de Cr$
ô

7.100.000,00 (sete milhões e cem mil cruzeiros), para reforço de dotações or-

çamentárias consignadas no subanexo 0200, a saber:

crs

1,00

0200 - SENADO FEDERAL
0200.0105.2011 -- Atividades Legislativas

3.1.1.0 -- Pessoal

3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas ." •.......
02 -- Despesas vae.õvcís . .
.

2.000.000
5.100.000

Total. .
7.100.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcía, de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 2800, a saber:
crs 1,00
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Ativida-de - 2802.1800.2029
3.2.6. O - Reserva de Contingência . .
7.100.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N." 72.883 9VTUBRO DE 1973

DE

8

DE

autoríea o Ministro

da Fazenda a
conceder a garantia da União à operação externa que especifica.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 E' o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia da
União ao financiamento da Importação, no valor de até SFr 40.258.447,00
(quarenta milhões, duzentos e cínquenta e oito mil e quatrocentos e
quarenta e sete francos suíços) de
principal, conte-atada pela "TV - Rádio Nacional de Brasília" com a firma "Brown, Bovery & Company Ltd.'
(Baden, Suíça) para a implantação
de seu Sistema de Alta Potência.

Art. 2.0 E' o Ministro da Fazenda
igualmente autorizado a convalidar,
através da Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional, o contrato fírmado pela "TV
.:- Rádio Nacional de Brasília".
Art. 3. 0 Os Ministérios da Fazenda
e do Planejamento e Coordenação Geral providenciarão a inclusão nos orçamentos da Superintendência das
Empresas Incorporadas ao Patrimônio
Nacional dos recursos necessários ao
pagamento do custeio da referida dívida e amortização de seu principal.
Art. 4. 0 Este Decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dettim: Netto
João Paulo dos Reis VeUoso
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DECRETO N.O 72.884

~ DE 9 DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao Ministério da Aeronáutica o credito suplementar de Cr$ 11.000.000,00
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da Republíca, usando da atrIbuiçao que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autcrtzaçâo contida no as-tígo 6.°. da
Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 19'72, decreta:
Art. P Fica aberto ao Ministério da Aeronáutica, o crédrto suplementar
no valor de Crâ 11.000.000,00 (onze milhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentártas consignadas ao subanexo ]2.00, a saber:
12.00 1200.0807.1149 006 02 3.1.3.2 4.1.1. O 4.1.2. ~

°

4.1. 3. O ~

crs

MINISnRIO DA AERONAUTICA

Organizações da FAB
Melhoramentos e Obras Diversas
No Serviço de Proteção ao Vôo
outros Serviços de Terceiros
.
Obras Públicas . .
".""
.
Serviços em .Regime de Programação Especial
.
Equipamentos e Instalações . .
..

1,00

319.500
885.500
1.150.000
8.645.000

----

Total . .
11.000.000
Art. 2.° Os recursos necessários a execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 28.01 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Bupervísão do Ministério da
Fazenda

Atividade - 2801.0107.2070
3.2.4.1 - Juros da Divida Pública
02 - Fundada Externa . . "." ....... "........
11.000.000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlçôes em contrário.
.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85." da
Pepúblíca..
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõtuo Dettvm. Netto
J. Ararzpe Macédo
João Paulo dos Reis venoso

-----

DECRETO N° 72.885 -

DE

9

DE OUTUBRO DE

1973

Abre à Justiça do Trabalho em tavor dos Tribunais Regionais do Trabalho
da 2" e da 6" Região, o crédito suplementar de Cr$ 748.500,00>, para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2" e da 6" Região, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 748.500,00 (setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0800, a
saber:
0800 0803 0803.0106.1120 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região
Modernização dos Serviços Técnicos e Administrativos

Cr$

1,00
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Cr$
005
4.1.3.0
0803.0106.2161
001
02
3.1.3.2
0807

-

0807.0106.1120 005
4.1.3.0
4.1.4.0
0807.0106.2161
001
06

-

3.1.3.2 3.1.4.0 -

1,00

Reequipamento

Equipamentos e Instalações
.
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Em São Paulo, Paraná e Mato Grosso
Outros Serviços de Terceiros
.
Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região
Modernização dos Serviços Técnicos e Administrativos
Reequípamentos
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
'
.
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte
Outros Serviços de Terceiros
_..
Encargos Diversos
.
Total . .

72.000

526.500

40.000
55.000

40.000
15.000
748.500

Art. 20 Os reCUTWS necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 0800, a saber:
0800 0803 Projeto
4.2.1. O Projeto
-

4.1.4.0 Atividade

-

3.1.2.0 -

JUSTIÇA DO TRABALHO
Tribunal Regional do Trabalho da 28 Região
0803.0106.1002.003.05
Aquisição de Imóveis
.
0803.0106.1120.005

Material Permanente

200.000

.

80.000

.

260.000
28.500
30.000

0803.0106.2161. 001. 02

Material de Consumo

3.1.4.0 3.1.5. O 0807 -

Encargos Diversos
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional do Trabalho da 6'"' Região
Projeto
- 0807.0106.1002.003.07
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
.
Projeto
-- 0807.0106.1002.003.11
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
.
0.0

••••••••••••••••••••

98.000
52.000

Total . .
748.500
Art. 3<) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüía, 9 ce outubro de 1973; 152,° da Independência e 85.<) da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 72.886 -

DE 9 DE

OUTUBRO

DE 1973

Abre ao tâínistemo das Minas e Energia, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 840.000,00, para reforço de
dotações ccmsunuuias no vigente Orçamento.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
arttg-, 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei nv 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor da
Inspetoria Geral de Finanças, Divisão de Segurança e Informações, Oonse-
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lho Nacional do Petróleo e do Departamento de Administração, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22.00,
ta, saber:
Cr$ 1,00
2200 2204
2204.0107.2005
3.1.1.1
01
3.2.3.3
2205

~205.0809.2008 3.1.1.1
01
02
2206

-2206.1001.2~"67 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

2207 2207.0101.2004 3.2.5.0 -

MINISTÉRIO DAS

MINAS E

ENERGIA

Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família .
....••.......
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado a Segurança
Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantag-ens Fixas
Despesas Variáveis
Conselho Nacional do Petróleo
Coordenação da Política. Nacional do Petróleo e do Carvão
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família • .
Departamento de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Contribuições de Previdência Social.......

200.000
10.iJOa

120.000
20.000

460.fJOO
20.000

10.UOO

840.00')

TOTAL .

Art. 2° Os recursos necessários
execução deste Decret-o decorrerão fie
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento aos subanexos 22.00 e 28.00, a saber:
crs 1,00
à

2200 2206 -

Atividade 3.1.1.1 02 2207 Attvídade -

3.1.1.1
02
2800
2802

-

Atividade 3.2.6.0 -

MINISTÉRIO DAS

MINAS E

ENERGIA

Conselho Nacional do Petróleo
2206.1001.2267

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Departamento de Administração

.

200.000

.

10.000

2207.0101.2004

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029

Reserva de Contingência
TOTAL

.

.

630.0Qi)

840.000

Art. 3° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 152° da Independência e 85° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antónto Delfim Netto
Benjamim Mario Baptista
Joáo Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N,o 72.887 -

DE

9 DE OUTUBRO DE 1973

Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,em favor da coordenação do Desenvolvimento de Brasília - CODEBRAS, o crédito suplementar de Cr$ 200.000,00, para retorço de dotaçao conszgnada no vigente

Orçamento.
O Presidente da República, usando da atríbuíção que lhe confere o artigo 81, item IH, da Ccnstituíção, 0 da autorização contida, no artigo 6,°, da
Lei

5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. L° Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Ge-

D.O

ral, em favor da Coordenação do Desenvolvimento de Brasília -

.

CODEBRAS, o crédito suplementar no valor de Crs 200.000,00 (duzentos mil

cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexc

2300, a sabes':
2300 -

2307 -

õrs

1,00

MINISnRIO DO PLANEJAMENTO
E COORDENAÇAO GERAL

coordenação do Desenvolvimento de Brasília
CODEBRAS

-

Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.2.0 - Material de Consumo. .
200.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2300, a saber:
2307.0101.2004 -

crs

2300 -

2307 -

Atividade -

1,00

MINISnRIO DO PLANEJAMENTO
E COORDENAÇAO GERAL

Coordenação do Desenvolvimento de Bras1l1a
-

CODEBRAS
2307.0101.2004

3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais. .... ...
200,000
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 9 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõnio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO NQ 72.88& -

DE

9

DE OUTUBRO DE

1973

Abre à Justiça Militar, em favor do Superior Tribunal Militar e das ,4uastonae da Justiça ,Militar. o crédito suplementar de Cr$ 3.484.800,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item II! da Constituição, e da autorização contida no artigo 69,
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 19 FIca aberto à .rusuca Militar, em favor do Superior Tribunal
Militar e das Auditorias da Justiça Militar, o crédito suplementar no valor
de c-s 3.184.800,00 (três milhões. quatrocentos e oitenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
suoanexo 0600, a saber
0600 -

JUSTIÇA MILITAR

0601 -

Superior Tribunal Militar
Processamento de Causas
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas vanávejs
Audítorías da Justiça .Militar

G601. 0106 .2161 -

3.1.1.1 -

01 02 060-2 -

Cr$

.
.

1,00

1. 300 ,000
484.500
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1,00

Cr$

Processamentc de Causas
Pessoal Civil
()l Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Familia .. ,
.
0602.0307.2007 - A'tendímentc de Encargos COm Inativos e
Penslonlstas
3.2.3.1 - Inativos
.

06(}2.0106.2161 3.1.1.1 -

3.2.3.3 -

Salário-Família

.

1.200.000
280.000
8.200
207.400
4.700

----

Total
3.484.800
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
0600 0601 -

JUSTIÇA MILITAR
Superior Tribunal Militar
Atividade - OUOI. 01Ou.2161
3.2.5.0 -- Contribuições de Previdência Social.......

.Atividade '3.2.3.1 2800 28(}2 -

169.800

0601.0307.2007
Inativos

440.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e COordenação Geral

.Altividade - 2802.18Ü"Q.2029
:3.2.6.0 - Reserva de Contingência

.

2.875.000
3.484.300

Total

Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôea em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Aureaa Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis verzoec
DECRETO N° 72. 8k9 -

DE 9 DE OUTUBRO DE 1973

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Sv.pervisionadas, o créáito suplementar de Cr$ 30.800.000,00,
para reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atrfbuíção que lhe confere O artigo 81, item rn, dR Constdtuicâo, e da autorização contida no artigo 69,
'da Lei ns 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica. aberto ao Mlnístérío dos Transportes, em favor da Se-cretaría-Geral - Entddadee Supervisionadas, o crédito aupiementer mo
valor de Cr$ 30.800.000,00 l trinta, milhões e oitocentos mil cruzeiros), para
reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexc 27.00, a saber:
Cr$

2700 2703 -

1,00

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria-Gera) -

Entidades Supervisiona-

das

2703.1605.1903 4.3.3.0 -

Projetos a Cargc do Departamento Nacional
de Estradas de Ferro
Auxílios para Obras Públicas
.

30.000.000

=====
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Art. âv Os recursos necessários à execução deste Decrete decorrerão'
de anulação parcial de dotacáo orçamentária consignada no vigente Or-·
çamento ao subanexo 27.00, a saber:
c-s 1.00
2700 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES

2703 -

Secretaria-Gera, -

Entidades Supervisiona-

das

P1'ojeto -- 2703.1605.190~
4.3.6.0 - Auxtüos pa,ra Inversões Financeiras ..

0

•••

30.800.000'

====

_

Art. 3Ç1 O presente crédito. no Orçamento próprio do Departamento.
Nacional de Estradas de Ferro, obedecerá à seguinte programaçâo:
6700 -

MINISTlre-JO DOS TRANSPORTES -- Entidades Supervisionadas

6703 -

Departamento
Ferro

Nacional

de

Estradas

de

Suplementando

6703.1605.1020 001 -

Trechos, Variantes, Ligações e Acessos Fer-

roviários

30.800. aoo'

... .... ... ...... .......... ....

Construção e Instalação

.

30.800.000'

---

01 - Trecho Itapeva-Ponta Grossa..............
30.800.000
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-vogadas as disposiçôes cIP contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 1529 da Independência e 859 de,
República.
EMíLIO G.

MÉDICi

Antônto Delj2m Netto
M ârio DaVid Ana:reazza
João paulo dos Rei~ venoe«

DECRETO N9 72.l:::flO -

DE

9

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao Mírusterio dos Transportes - Entidades Supervisionadas,
em;
favor do Departamento Nacumat de Estradas de Ferro, o crédito suplementar no valor de. Cr$ '3.200.000,00, para reforço de dotação consignada no mçetite Orçamento.
.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-:
tigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 69,
da L("Í ::'." 6.'H7, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministério dos 'I'ransportea - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Ferro,
o crédito suplementar no ralo!' de Cr$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao
subanexo 6700, a saber:
6700 6703 6703.1605.1020 001 -

MlNISTÉR1C DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas
Departamento Nacional de Blstradas de

Ferro

Trechos, Variantes, Ligações e Acessos Ferroviários
.
Construção e Instalação

.

crs

1,00

3.200.000
3.200.000

----

ATOS

DO
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eis
01 -

Trecho Itapeva-Ponta Grossa..............
Total

. . . . . . • . • . . ••• . . . . . •. . . . . . . . . . .

1,00

3.200.000

3.200.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
.de anulação parcial de dotacâo orçamentária consignada no vigente 01'-çamento ao subanexo 6700 a saber:
6700 -

MINISTf,'RlO DOS TRANSPORTES tidades Supervisionadas

6703 -

Departamento
Ferro

Projeto -

Nacional

En-

de Estradas

de

6703.1605.1213.009.00

3.200.()OO

Total

3.200.000

Art. 39 Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, re·
wogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EM:íLIO G.

MÉDICI

Antônio Delftrn Netto
Mário David Anctreazza
João Paulo aos Reis velloso

DECRETO N? 72 091 -

DE

9

DE OUTUBRO

DE

1973

Abre ao Ministério das Relaçôe~ Exteriores o crédito suplementar de Cr$
4.080.000,00, para reforço de dotaçã o consignada no vigente Orçamento

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6",
da Le: 11." 5 847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. l° Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores, o crédito
suplementar de CrS 4.080.000,00 (quatro milhões e oitenta mil cruzeiros),
para atend-er reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo ..
'2400, fi, saber'
2400 -

MINISTÊRlO DAS RELAÇõES EXTERIORES
2400.1304.2285 - Execucão da Politica Exterior
3. 1. 1. 1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e vantagens Fixas............

crs

1,00

4.080.000

Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2400, a saber:

crs 1.00

2400 -

MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
Pl'ojeto -- 2400.1301.10C2.001.03
4.1.1.0 - Obras Públicas
,
.

4.080.000

Art. 3V Este Decreto entrara em vigor na data de sita publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 9 de outubro de 1973; 1520 da Independência e 859 ôa
Re-pública.
G. MÉDICI
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
João paulo aos Reis VfOllOso
EMÍLIO

A TOS
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DECRETO N° 72 .82z -

DE

9 DE OUTUBRO DE 1973

Aore ao MzniStério da Educação c Cultura o crédito suplementar de ..... ~
Cr$ 3.031.8CJ,OO, para reforço de dotações consignadas no vZgente Or-

çamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo Sí., item IH. da Constituição, e da autorização contida no artigo 6",
da Lei n'' 5 . .R47, de

I) de óezembr.. de 1972, decreta:
Art. I" Fica aberto ao Mmístérío da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valer de ('r$ 3.031.800,00 (três milhões, trinta e um mil e

oitocentos cruzeiroc) , Pá,13, reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 25.00, a saber'
15.00 -

M1NIS~"'RlO

Cr$ 1,00

DA EDUCAÇãO E CULTURA

15.02 - Secretaria-Geral
1502.0108.2006 - Planejamento E' Coordenação Setorial
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
15.15 - Departamento de Apoio
1515.0901.20C'1: - Coordenação e Manutenção de Serviços 'récntcoa e Admmísbrativos
3. í. 2. O Material de Consumo
.
3.; .4. O - Encargos Diversos
.
1515.0910.2106 - Assistência Financeira a Entidades
019 - Entí.Iades Educacionais, Assistenciais e Co-

40.000'

50.000
60.000

munitárfas

3.2.1.0 15i5.0910.2250 -

3.1. 3.2 -

15.1s:j 1518.0402.2025 017 -

3.1.3.2 -

1518.0906.2105
OU5 3.2.1.0 4.3.7.4 -

04 -

15.19 1519.0906.2815 -

3.2.7.5 oa 1519.1505.2835 -

4.3.4.0 4.3.5.0 -

Subvenções Sociais
.
Assistência a Educandos e Incentivos a Ativrcades Extra-Escolares
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento de Assuntos Uníversítáríos
Pesquisas Técnicas e Científicas
Astronomia e Geofísica
Outros Sezvrcos de Terceiros
.
Assisrêncía Pmanceíra a Entidades
Jnst-tulçôes Umversítárias não Federais
Subvenções Sociais
.
Diversas
Outras Contribuições
.
Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Diversas . . .......•........................
Atrvídades .a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Material Permanente
.

1.192.000

TOTAL

3.031.800

350.000

34.000
400.000
287.200

266.200
200.000
152.400

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Ormenta ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$ 1.00
15.00 15.02 -

MINIST"'RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
Becretarfa-Geral
Projeto - 1502.0901.1029.008
4.1. 2. O - Serviços em Regime de programação Especíal "'. . ............•...................... ,
15.15 - Departamento de Apoio
Atividade - 1515.0901.2004

3.1.3.1 -

Remuneração de Serviços Pessoais

.

40.000
260.000
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o-s
Atividade
4.1.3.0
4.1.4.0
Atividade

-

3.2.7.9 -

15.18 -

Atividade -

1,00

1515.0910 .2106.019

Equipamentos e Instalações
Material Permanente

.
.

34.000
350.000

Diversas
.
Departamento de Assuntos Universitários

1. 008. 000

1515.0910.2250

1518.0402.2025.017

3.1.3.1 3.2.7.6 -

Remuneração de Serviços Pessoais
Pessoas

.
.

24.000
10.000

3.2.7.9 15.19 -

Diversas
.
Departamento de Assuntos Universitários
- Entidades Supervisionadas

687.200

Projeto -

Atividade -

3.2.7.5 02 -

Atividade 3.2.7.2 03 -

1518.0906.1068.014:01

1519.0906.2815

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.

266.200

1519.1505.2835

Entidades Federais
Outros Custeios ....••.....................

352 AOO
3.031.800

TOTAL.

Art. 3.° A13 alterações orçamentárias ora procedidas não modificarão
a programação constante do anexo III da Lei Orçamentária em curso.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973; 152° da Independência e 85° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antónto Delfim Netto
Jarbas G. Poãsarmno
João Paulo dos Reis v euoe«

DECRETO

NQ 72.893 -

DE 9 DE OUTUBRO DE 1973

Abre ao Ministério das Relações Exteriores o crédito suplementar de Cr$
60.000,00 para reforço de etoiaçâo consignada -no vigente Orçamento.
O Presidente da República usando da atribuicão que lhe confere o artigo 81, Item IIl, dn Constdtuíçâo, e da autorízaçâo contida no artigo 69,
da Lei TI,O 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério das Relações Exteriores o crédito
suplementar no valor de CrS eo.ooo,OO (sessenta mil cruzeíroe) , para reforço de dotacãe orçamentária consignada ao subanexo 2400, a saber:
C:r$

2400 -

1,00

MINISTlW,IO DAS RELAÇõES EXTERIORES

24<JO.1303.2013.- Administração de Pessoal
003 ~ Capacitação de Recursos Humanos
3.2.7.~ Pessoas .
60.UOO
Art. 2.° Oa recursos necessárros à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orça-

mento ao subanexo 2400, a saber-:
2400 -

MINIST<:RJO DAS RELAÇõES EXTERIORES

ATOS

32
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2400.1303.2013,003
Remuneração <:te Serviços Pessoais .... ....

60.000

Art. 3Q Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcgadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 9 de outubrc de 1973; 1529 da Independência e S5!,l da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

MáriO Gibson Barboza.
Antônio Delfim Netto
João Puulo dos Reis VellosC'

DECRETO

N.O 72.894 DE
OUTUBRO DE 1973

9

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, total ou parcial,
ou instituição de servidão em favor
da Petróleo Brasileiro S. A. ....
PETROBRAS, imóveis constituídos
de terras e benfeitorias, situados no
Município de São José dos Campos,
Estado de São paulo.

o Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o :::1,1'tigo 81, item IH da Constituição, tendo em vista o artigo 24, da Lei número 2.004, de 3 de outubro de 1953, de
conformidade com o que dispõe o Deereto-lei n,» 3.365, de 21 de junho de
1941,· com as alterações constantes da
Lei TI.O 2.786; de 21 de maio de 1956,
e atendendo à necessidade que a Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS
tem de construir um complexo industrial no quel se Incluí uma refinaria
de Petróleo, localizada no Município
de São José dos Campos, Estado de
São Paulo, decreta:
Art. 1.0 Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação total ou parcial, ou instituição de servidão de passagem em iavor da Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS, os imóveis constituídos
de terras e benfeitorias, de propriedade de quem de direito, encontrados
em uma área de 8.129.131,87 m2 (oito
milhões cento e vinte e nove mil cento e trinta e um metros quadrados e
oitenta e sete decímetros quadrados),
situados na margem direita da Rodovia Presidente Dutra, no sentido
São Paulo-Rio de Janeiro, mumcípio de São José dos Campos, delimitada por uma linha que principia no
ponto O, formado pela interseção dos
alinhamentos da faixa da "Líght" e
do "D.N .E.R. ", representado pelas

coordenadas Uni ver s a I Transversal
Mercator (U. T. M.) E-412.728J4 e
N-7.435.607,41; deste ponto segue em
linha reta, medindo 503,lOm no azimute 242° 34' 18", confrontando-se
com a Rodovia Presidente Dutra
(D.N.E.R.) até o ponto 1 de coordenadas U.T.M. E-412.281,59 e .....
N-7.435.375,66. Deste ponto no rumo
AZ-162° 53' 47" em linha reta medindo 833,34m, confrontando com terrenos da Bund Tubing S.A. eté o ponto 2 representado pelas coordenadas
U.T.M. E-412.526,65 e N-7.434.579.17.
Do ponto 2 segue em linha quebrada
com 3 segmentos medindo 455,56m
mitando com a propriedade de José
Ferreira de Almeida até o ponto 5
representado pelas coordenadas U.T.M.

».

E-412.6D5,69 e N-7.434.14D,73. Do pon-

to 5 segue em linha quebrada de 10
segmentos, medindo 554,71m, oonfrontando com terreno da rtesaoropriante (PETROBRAS), até o ponto
15 de coordenadas U.T.M
.
E-413.068,28 e N-7.434.445,86; deste
ponto segue em linha quebrada e linha.
sinuosa de 41 segmentos medindo
1. 320,04m até o ponto 56 de coordc ...
nadas U. T. M. E-413. 910,24 e .... '"
N-7.433.471,43 limitando ainda com a
propriedade da PETROBRÁS. Do
ponto 56 segue em linha quebrada
com 18 segmentos medindo 541,54m
até o ponto 74 de coordenadas U.TM.
E-414.369,03 e N-7 .433. 759,16 confrontando com a Granja "Shibata"; deste ponto segue em .linha quebrada. de
três segmentos medindo 186,38m, confrontando com a Faz-enda "Haras
Ipaú", até encontrar o ponto 77' caracterizado pelas coordenadas U. T . M.
E-414.537,90 e N-7.433.8ü2,43. Do
ponto 77 segue em linha irregular de
29 segmentos na extensão de 1. 065,Olm
confrontando com terreno da
.
PETROBRÁS até o ponto 106 -Ie coordenadas U.T.M. E-414.804,53 e ..
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N-7.434.584,86. Deste ponto segue em
linha quebrada de 20 segmentos de
teta medindo 2.512,99m confrontando
também com terreno de propriedade
da PETROBRAS, até encontrar o ponto 126 representado pelas coordenadas
U.T.M. E-416.812,12 e N-7.433.139.81;
deste ponto segue em linha irregular
de 5 segmentos até o ponto 131 medindo 248,60 metros limitando com
terras de Toru Sanefugí e outros. dai
seguindo até o ponto 147 em linha de
16 segmentos. na extensão de 685,82m
confrontando com a propriedade de
José Riskaliah Nemi; continuando
deste ponto em linha de 21 segmentos
com 1.082,25m de comprimento confrontando com o terreno de Vital Simões Ladeira, até o ponto 168 caracterizado pelas coordenadas U. T . M.
E-416.898,73 e N-7.434.798,54. Do ponto 168 segue em linha de 5 segmentos
medindo 215,49m até encontrar o ponto 173 representado pelas coordenadas
U.T.M. E-416.916,66 e N-7,435.013,28,
confrontando com o terreno de Jorge
de Campos Mesquita; deste ponto segue em linha de 6 segmentos na extensão de 283,55m, confrontando com
a propriedade de Geraldo Leite até
encontrar o ponto 179 de coordenadas
U.T.M. E-416.980,16 e N-7,435.284,92.
Do ponto 179 segue em linha quebrada
de 10 segmentos, com a extensão de
478,42m confrontando com o terreno
da Liga de Assistência e Combate à
Tuberculose até encontrar o ponto 189
de coordenadas U.T.M. E-417.166.73
e N-7.435.706,94; deste ponto segue
com o azimute 01° 45' 30", medíndo
26,27m confrontando com uma estrada existente até encontrar o ponto
190. Do ponto 190 continua em linha.
de 7 segmentos na extensão de 435,88m
limitando-se com terrenos de Isao e
Shínobu Matsubayashi até encontrar
o ponto 197 representado pelas coordenadas V.T.M. E-416.752,71 e ....
N-7.435.605,23; deste ponto segue com
o azimute 355° 38' 58", medindo ....
217,13m confrontando ainda com Isao
e Bhínobu Matsubayashí até o ponto
198. Deste ponto segue em linha de
dois segmentos de reta na extensão
de 114,17m confrontando com o terreno Jardim Três José até encontrar
o ponto 200; continuando deste ponto
em linha de 5 segmentos medindo
445,14m confrontando com o loteamento Jardim Americano até encontrar o ponto 205 representado pelas

coordenadas

U.T.M. E-416.740,Oõ e
N -7 .436.380,83. Do ponto 205, segue
com o azimute 244° 20' 50", medindo
1.331,52m confrontando com a faixa
da "Líght", até encontrar o ponte
205, representado pelas coordenadas
E-415.539,78 e N-7.435.804,39. Do
ponto 206 segue com o azimute ....
259°04'59", medindo 332,86m, até encontrar o ponto 207 representado pelas
coordenadas E-415. 212,94 e
.
N-7 .435. 741,35, confrontando também
com a faixa da "Líght.". Do ponto
207, segue com o azimute 266° 55' 00",
medindo 2 .488,41m confrontando aínda com a faixa da "Light", até encontrar o ponto inicial, tudo conforme
demarcação constante da planta per.imetral PETROBRAS n." 848.010.101
ATM-001 que com este baixa.
Art. 2.° Fica a PETROBRAS autorizada a promover e executar com "eM
cursos próprios, amigável ou judícle.lmente, as desapropriações 0:.1 lnatltuiçâo de servidões a que se refere o
artigo 1.0 deste Decreto.
Art. 3.° A expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são
asseguradas por este Decreto, poderá
alegar, para efeito de imissão provisória na posse, a urgência a que se
refere o art. 15 do Decreto-lei número 3..365, de 21 de junho de 1941. alterado pela Lei n.v 2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973~
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Benjamim Mario Baptista

DECRETO N5' 72.895 OUTUBRO DE 1973

DE

9

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Educação. Ciências e Le!ras
"Marechal Castelo Branco". mantida pelo
Centro
Educacional de
Realengo, com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de
acordo com o .artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
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tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.c

1.289~73,

conforme consta d<JS processos números 1.440-72-(;.F~ e 227.245-72 do ~i
ntstérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Educação,
Ciências e Letras "Marechal Castelo
Branco", com os cursos de pedagogia,
nas habíhtações de Magistério, Orien-

tação Educacional, Admínkstraçâo Es-

colar, Supervisão Escolar e Inspeção
Escolar; Letras e Matemática, mantida pelo Centro Educacional de Realengo, com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.

Art. 2,9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N/? 72.896 -

DE

9

DE

1973
Dispõe sobre a desiçnação de comiesão para rever inventário e levantamento dos bens. direitos e ações
OUTUBRO DE

pertencentes à União, destinados à
constituição do capital inicial da
Empresa Brasileira de Correios 81
Telégrafos, e dá outras providBn-

cios.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição,

decreta:
Art. 1.9 Os Ministros da Fazenda
e das Comunicações designarão em
conjunto, comissão para rever ó inventário e levantamento
efetuados
por comissão anteriormente designada na forma do disposto no § 9.9, do
artigo 6,9, do Decreto-lei n.c 509, de
20 de março de 1969, dos bens direi tos e ações pertencentes à Uluão
~~t:inados à constituição do capital
Inícíal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que na data do
mencionado Decreto-lei n.c 509, de
1~69, estavam a serviço ou à dísposiçao do ex-Departamento dos Correios
e Telégrafos.
Parágrafo único, A comissão a ser
designada proporá a incorporação ao
ativo da ECT de todos Os bens, direitos e ações pertencentes à União,

EXECU'l'IVO

a serviço ou à disposiçã-o do exDCT, na de.ta de sua transformação,
que não tenham constado do inventário e levantamento
anteriormente efetuados, assim como a exclusão de bens a ele incorporados
que não preencham as condições previstas no Decreto-lei n.v 509, de 20
de março de 1969.
Art. z.c No prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da
publicação deste Decreto, o Ministro
das Comunicações proporá ao Presidente da República a retdficaçâo do
valor do capital inicial da Empresa,
considerando o que tenha sido proposto pela comissão na forma do parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3.9 Os Ministros da Fazenda
e das Comunicações baixarão, em
conjunto, os atos necessários à efetiva execução deste Decreto.
Art. 4,9 Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85'.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antóno Delfim Netto
Hervé Berlandez Pedrosa

DEaRErO N,Q 72.897 - DE 9
OUTUBRO DE 1973

DE

Aprova o Estatuto da Empresa Brasileira de Correios e TelégrafOS
ECT.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item TIl, da Constituição.
e tendo em vista o disposto no artigo
4.9 , do Decreto-lei n.c 509, de 20 de
março de 1969, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Est.a.tuto
da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT que a este acompanha, assinado pelo Ministro de Estado das Comunicações.
A!rt, 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n,c 64.676, de 10 de
junho de 1969, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

nero« Beríaauiez peâroea
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ESTATUTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉ-

CAPíTULO IV

CAPíTULO I
Da Denominação, Duração e
Sede

Art. 6.Q Para alcançar sua finalidade, a Empresa disporá dos seguintes recursos:
I - Prêmios, contribuições tarifas e preços dos serviços;
II - Dotações consignadas no orçamento geral da União.
UI - Créditos abertos em seu
favor;
IV - Produto de operações financeiras e rendas de bens e díreltos
patrimoniais;
V - outros recursos que vierem a
ser instituídos.

GRAFOS _

ECT.

Art. 1.Q A Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT - empresa pública constttuida nos termos
do Decreto-lei n.c 509, de 20 de março de 1969, sob a supervisão rio Ministro das Comunicações, conforme
dispositivos legais em vigor, reger-sea pela legislação federal e p..,.I,' este
Estatuto.
Art. 2.Q A Empresa terá sede e foro na Capital da República a poderá criar dependências em todo o território nacional.
Art. 3.ÇI O prazo UI;: duração da
Errpresa é índetermínado.
CAPíTULO

n

Da Finaliàade

Ar,t. 4.ÇI A ECT tem por finalidade:
I - Manter o serviço postal executando-o e controlando-o, em regime de monopólio, em todo o território nacional;
li - Executar os serviços de telecomunicações atualmente a St)U cargo, na forma estabelecida nos artdgos 15 e 16 do Decreto-lei n.v 509, de
20 de março de 1969;
lU - Exercer as atividades complementares ou subsidiárias que se fizerem necessárias para assegurar a
utilização econômíca de '3eUS recursos ou para prover serviços tndíspensáveis.
CAPíTULO

m

Do Capital

Art. 5.Q O Capital Iníclal da Empresa é de crs 452. 423.000,0'0 tquatrocentos e cinqüenta e dois mtlhóes,
quatrocentos e vinte e três mil cruzeiros) ,
constituido
Integralmente
pela Uníâo, na forma do Decreto-lei
n.!? 509, de 20 de março de 19ô9.
Parágrafo único. Esse capí nat poderá ser aumentado por ato do Poder Executivo, mediante a incorporação de recursos de origem orçamentária, por incorporação de reservas
decorrentes de lucros liquides Qe suas
atividades, pela reavaliação do atdvo
e por depósitos de capital feitos
pela União.

Dos Recursos

CAPíTULO V
Da Organização Administrativa

Art. 7.9 A ECT funcionará com a
seguinte estrutura básica:
I Administração Central:
a) Direção
1 - Presidente;
2 - Conselho de Administração;
3 - Diretoria.
t» Administração Setorial composta de Departamentos.
l i - Admíníatraçâo Regional constituída por Diretorias Regionais.
Art. 8.9 O PlanO Básico de Organização da ECT definirá e dará as atribuições dos órgãos da Adtníníaoraçâo
Central e da Administração Regional,
descendo até os níveis de Departamenta e Diretoria Regional, respectivamente, respeitada a estrutura.
básica constante do artigo 7.Q •
CAPíTULO VI
Do Conselho de Aâmínista açãc

Art. 9.9 O Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior, normativo, de consulta, orientação e elaboração das diretrizes gerais da Empresa.
Arü. 10. O COnselho, que será presidido pelo Presidente de. Empresa,
terá a seguinte eonstdtuição;
1 - Presidente da ECT;
II - 5 (cinco) membros designados pelo Ministro das Comunicações.
Art. 11. O Presidente da ECT será nomeado pelo Presidente da ReM
pública, por indicação do Ministro
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das Comunicações, e será demissível
"ad nutum",
Art. 12, Ao Conselho de Admín.s-

traçâo compete:
I - Estabelecer os objetivos da
Empresa em consonância COm as dlretrízes básicas do Ministério das
Comunicações;

II -

Aprovar o orçamento anual

da Empresa;

lI! - Examinar e aprovar:
a) as contas e os resultados fínancetros da Empresa;
b) o plano de classificação e o quadro de pessoal. e revê-lo quando ne·
cessãrío;
c) empréstimos com agências de
financiamento do Pais ou do exterior, com o objetivo de atender ao
desenvolvimento e aperfeíçoa.nento
dos serviços da Empresa;
d) o plano básico de organtzaçâc
da Empresa.

IV -

Conceder, suspender ou can-

celar o prtvíjégtc da franquia postal

ou telegráfica, COm isenção parcial
cu total das tarifas e preços podendo taís providências estender S~ aos
Ót~aoz. dos Poderes Públicos Federais,
Esto·duais e Municipais, íncluatve eos
de sua administração índíreta:
'i! - Fixar prêmios, 0Orr(:,1 tb-rtções,
sa: .ras e preços dos serviços, respeitados os acordos ou convençôee a que
o Brasil estiver obrigado, aSSIm CÚlnO
a competência do Conselho Intermimst.crtal de Preços;
VI ~ Deliberar sobre aueuacãc de
bens imóveis;
VII - Propor ao Ministro das comunicações os vencimentos do Presídente, Diretor-Superintendente, Diretores e a retríbuíçâo dos membros
do Conselho de Administração;
VIII - Criar, por proposta da Diretoria, órgãos de supervisão admimstrativa e operacional com [unsdição sobre Diretorias Regionais;
IX - Propor ao Ministro das Comunicações modificações no Estatuto.

Parágrafo úníco. A execução das
resoluções do Conselho -te Admmtstração referentes à letra "d"
do
item In, e aos itens IV e V, w,j<'/S
deste artigo. dependerá de nrévra
aprovação do Ministro das ccmucações,
Art. 13. O Conselho de Admlmstração reunir-se-á ordínarlamente
uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo

Presidente
membros.

ou

por

três

.íe seus

Art. 14. As deliberações do conselho de Administração serão tomadas
por maioria absoluta de votos
de:
seus membros, sendo que o Presidente. além do voto comum, terá J de
qualidade.

CAPITULO VIl
Da Diretoria

Art. 15. A Diretoria é o órgão encarregado de administrar a Empresa.
Art. 16. A Diretoria funcionará
sob a direção do Presidente da Empresa e será constituída por um Diretor-Superintendente e quatro Diretores.
Art. 17. O Diretor-Supermcendente e os Diretores serão designados pelo Ministro das Comunicações por
indicação do Presidente da ECT.
Art. 18. A Diretoria competea) propor ao Conselho de A.'~mIUiS~
tração o Plano Básico de O, i:>unizaçâo da Empresa e .sU'J..S :u...tdi:ficações;
b) propor ao Conselho tl€ Administração o plano de ciassirt-acêo ~ o
quadro de pessoal;
c) estabelecer planes anuais e plurianuais da Empresa, em consouância com as dlretrfzes oásícas "O Ccnselho de Administração;
d) aprovar programas destinados à.
execução dos planos anuais e pluría.iuaís da Empresa;
e) criar empregos. fixar salários e
vantagens;
j) aprovar a escolha de Chefes de
Departamentos e de Dlr'ct,f)re.'> Regionais;
g) submeter ao Conselho de Administração o orçamento anual, as
contas e os resultados financeiros da
Empresa;
h) exercer a supervlsác e o controle das atividades operacionais e
administrativas;
i) aprovar os balancetes mensais:
j) propor ao Conselho de Administração a criação de órgãos de supervisão administrativa e operacío
nal. com jurisdição sobre Du'etorias
Regionais;
l) aprovar os programas de emíssso
de selos comemorativos.
Art. 19. A Diretoria reunir-se-á
ordínarfamente uma vez por semana,
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e, extraordinariamente. sempre que o
Presidente a convocar.
Art. 20. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria absoluta de votos de seus membros,
sendo que o Presidente, além do vota
comum, terá o de qualidade.
CAPíTULO VIII
Do Presidente e dos Diretores

Art. 21. Compete ao Presidente da
ECT:

presidir os negócios da Empresa;
b) representar a ECT em Juizo ou
fora dele, ativa ou passivamente, podendo constituir mandatário e delegar competência, permitindo. se for
o caso, a subdelegação às autoridades subordinadas;
c) indicar nomes ao Ministro das
Comunicações para designação dos
Diretores;
d) presidir as reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria;
e) executar as deliberações emanadas do Conselho de Admínistraçáo e
doa Diretoria;
j) manter o Conselho de Administração informado das atividades da
Empresa;
g) atribuir a Diretores, se julgar
conveniente, a coordenação de áreas
de atividades, envolvendo um ou mais
Departamentos, sem prejuízo das atribuições que lhes são inerentes como
membros da Díretoría;
h) designar os Chefes de Departamentos e os Diretores Regionais aprovados pela Diretoria;
.
i) administrar e punir o pessoal regido pela Lei n,» 1. 711, de 28 de outubro de 1952, à disposição da Empresa,
nos termos da legislação vigente, podendo delegar competência;
1) propor ao Conselho de Administração a alienação de bens imóveis;
l) conceder
férias e licenças aos
Diretores e Diretor-Superintendente;
mJ assinar, obrigatoriamente com
outro Diretor. os atos que constituam
ou alterem obrigações da Empresa,
como também aqueles que exonerem
terceiros de obrigações para com ela.
Tais atribuições poderão ser outorgadas, também por ambos, a servidores
da Empresa, mediante mandato com
fim específico. ou através de delegação de competência;
n) delegar poderes a servidores da
Empresa para movimentar dinheiros,
podendo, a título excepcional, constaa)

tuír mandatários para o mesmo fim,
se autorizado pela Diretoria.
Art. 22. Compete ao Diretor-Superintendente dirigir e coordenar as
atividades dos órgãos de Administração Setorial e dos órgãos de Administração Regional.
Art. 23. Compete aos Diretores,
além das atribuições que lhes são inerentes como membros da Diretoria,
aquelas que lhes fixar o Presidente da
Empresa

CAPíTULO IX

Da Administração Setorial

Art. 24. Os Departamentos são órgãos de planejamento, de elaboração
de normas, e de coordenação e contaoIe setoriais.
Art. 25. Cada Departamento será
dirigido por um Chefe designado na
forma do disposto no letra "h" do artigo 21.
Art. 26. Os Departamentos observarão a orientação estabelecida pela Diretoria e se constituirão por critérios
de departamentalização funcional, de
acordo com o Plano Básico de Organização da Empresa.
CAPíTULO X

Da Administração Regional

Art. 27. As Diretorias Regionais são
os órgãos encarregados de executar,
em âmbito regional, os serviços a cargo da Empresa e exercerão suas atividades sob a supervisão do Dtretor-Superíntendente, com subordinação funcional aos Departamentos.
Art. 28. As Diretorias Regionais
serão constttuídas e classificadas em
categorias com base em critérios sócio-econômicos e operacionais.
CAPÍTULO XI

Das Substituições

Axt. 29. As substituições por motivos de ausências eventuais e licenças
serão efetuadas:
a) do Presidente da Empresa pelo
Diretor-Superintendente;
b) do Diretor-Superintendente por
Diretor designado pelo Presidente.

Parágrafo único. Importará na perda do cargo o afastamento do integrante da Diretoria, de seu exercício,
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por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, quando não autorizado pela Diretoria.
CAPÍTULO XlI

Do Bxercícío Financeiro

Art. 30. O exercício financeiro compreenderá o período de 1 de janeiro a
31 de dezembro de cada ano.

Art. 31. A ECT enviará ao Tribunal
de Contas da União as contas gerais
relativas a cada exercício, na forma
<ia legislação em vigor.
CAPÍTULO XIII

Do Pessoal

Art. 32. O pessoal da ECT será regido pela legislação trabalhista.
§ 1.9 Para funções permanentes, o
pessoal da Empresa será admitido mediante processo de seleção de prova e
de títulos.
§ 2,° A Empresa poderá contratar
pessoal para serviços eventuais e temporários, nas modalidades previstas em

lei.
CAPÍTULO XIV

Disposições Especiais
Art. 33. Ressalvada a competência
do Departamento de Policia Federal, a
ECT proverá serviços de vigilância para zela'!' pelo sigilo da correspondência,
cumprimento das leis e regulamentos
relacionados com a segurança nacional
e garantia do tráfego postal, e dos
bens e haveres da Empresa ou confiados à sua guarda.

Art. 34. A ECT gozará de isenção
de direitos de importação de materiais
e equipamentos destinados aos seus
serviços e dos privilégios concedidos à
Fazenda Pública, quer em 'relação a
imunidade tributária direta ou indireta, impenhorabilidade de seus bens,
rendas e serviços, quer no concernente
ao foro, prazos e custas processuais.
CAPÍTULO

xv

Disposições Transitórias

Art. 35. Enquanto não se ultimar a
transferência de sede para o Distrito
Federal, que constituirá plano prioritário da Diretoria, a Empresa continuará tendo sede e foro no Estado da
Guanabara.

EXECUTIVO

Parágrafo único. Enquanto não forem expedidas as normas regulamentares e 'regimentais próprias da Empresa, aplicam-se. na execução dos serviÇOS a seu cargo, no que couber. a legislação e normas regulamentares e
regimentais que regulavam as atividades do antigo Departamento dos Correios e Telégrafos que não contrariarem o disposto no Decreto-lei número
509, de 20 de março de 1969, e no Estatuto ora aprovado.
Art. 36. O capital inicial a que se
refere o artigo 5.° poderá ter o seu valor retificado na forma do disposto no
Decreto n.v 72.897 de 9 de outubro de
1973.
.
Art. 37. Aos servidores públicos atualmente à disposição da ECT, sem
ônus para o Tesouro Nacional, aplicas-se-á o disposto no Decreto número 68.785, de 21 de junho de 1971.
Hervé Berlaauiez Pedrosa.
DECRETO

N.o

72.898
1973

DE 9

DE

OUTUBRO DE

Regulamenta a concessão ou autorização de serviço aéreo de transporte
regular e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81 item III da Constituição, e de
acordo com o artigo 8.° XV, letra "c"
da referida Constituição, e com os artigos 69, 70 e 155, do Código Brasileira
do Ar, instituido pelo Decreto-lei número 32, cL:> 18 de novembro de 1966,
alterado pelo Decreto-lei n.s 234. de 28
de janeiro de 1967, e pela Lei número 5.710, de 7 de outubro de 1971,
decreta:
CAPÍTULO I

Da Concessão ou Autorização

Art. 1.0 O exercido do direito de
executar os serviços aéreos de transporte regular de passageiro, carga e
mala postal, poderá ser objeto de concessão ou autorização do Governo Federal, de conformidade com o disposto
neste Decreto.
§ 1.0 A concessão é a delegação do
exercício do direito de explorar serviços aéreos. mediante ato do Presidente da República, seguido de termo
contratual, em que serão fixados seu
objeto, prazo e condições essenciais.
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§ 2.0 A autorização éo ato administrativo unilateral do Poder Público,
'revogável a qualquer tempo, pelo qual
torna possível a exploração dos serviços aéreos, mediante as condições previstas neste Decreto e no respectivo
ato do Ministro da Aeronáutica que a
consubstanciar ,
§ 3.0 Oexercicio do direito de que
trata este artigo s6 poderá ocorrer nas
linhas que forem estabelecidas ou
aprovadas pelo Departamento de Aviação Civil.
§ 4. 0 Ao exercer o direito a que se
refere este artigo, nas linhas aprovadas ou estabelecidas, de conformidade com o parágrafo anterior, deverão
ser fielmente observadas, as rotas,
com ou sem escalas intermediárias, os
horários. tarifas e demais condições ou.
limitações que serão aprovadas ou estabelecidas pelo Departamento de
Aviação Civil.
§ 5.0 A concessão ou autorização implica na aceitação e respeito de todas
as Convenções e Acordos Internacionais de que o Brasil seja parte, bem
como de todas as normas e recomendações da Organização de Aviação Civil
Internacional - OACI, pertinentes à
navegação aérea, aeronave, tripulação, tráfego aéreo, serviços aéreos,
tarifas e infra-estrutura aeronáutica.
§ 6.o A concessão ou autorização não
poderá ser objeto de negociação, transação, cessão ou transferência, ressalvados os acordos previstos no artigo
14 deste Decreto, e outros que vierem
a ser aprovados ou autorizados pelo
Ministro da Aeronáutica.
§ 7. 0 A concessão ou autorização
obriga à aceitação de bilhetes de paesagem de transporte regular doméstico de todos os transportadores brasileiros e à compensação de seus valores através de Câmara de Compensação.

Art. 2.0 As linhas designadas pelo
ponto de origem e destino. em que se
exercerá o direito de explorar os serviços aéreos, serão estabelecidas em
ato administrativo do Departamento
de Aviação Civil.
§ 1.0 O Ministre da. Aeronáutica poderá baixar normas para disciplinar
o transporte aéreo, a fim de evitar a
competição ruinosa, assegurar a diminuição de custos, melhorar o rendimento econômico e técnico, ou atender
o bem público.
§ 2.0 O Departamento de Aviação
Civil poderá. a qualquer tempo, tro-

cal' as linhas, modificar rotas, alterar
rrequênctas ou estabelecer limitações,
em face das condlçôes dos aeroportos
ou serviços de infra-estrutura.
§ 3.0 As tarifas aéreas, aprovadas
por ato do Ministro da Aeronáutica,
por proposta dos órgãos técnicos a €sw
se fim destinados serão, tanto quanto possível, uniformes.
CAPÍTULO II

Das Condições Gerais da conceeõa ou
Autorização

Art. 3.0 O prazo da concessão será
de 15 (quinze) anos, podendo ser prorrogado por idênticos periodos sucessivos, a juízo do Governo; e o prazo da
autorização será o fixado no ato que
a outorgar, no máximo por 5 (cinco)
anos, mas sempre revogável quando o
interesse público o exigir.
Art. 4.0 O Ministério da Aeronáutica. quando o interesse público o exígir, publicará edital, abrindo prazo,
que não poderá ser inferior a um ano,
para a apresentação de requerimentos,
visando a concessão ou autorização do
direito de explorar serviços aéreos de
transporte regular.
Art. 5.0 Os requerimentos, dirigidos
ao Ministro da Aeronáutica, deverão
ser apresentados, no prazo fixado no
edital e vir instruidos com os documentos que comprovem o atendimento aos requisitos exigidos na. forma dos itens do artigo 10 deste De:
v-eto. bem como aos que forem fixados pelo Ministério da Aeronáutica.
§ 1.0 No caso de concessão, o requerimento que for aprova-do será submetido, mediante exposição circunstanciada ao Presidente da República, para a expedição do ato de conformidade com o parágrafo 1,0 do artigo 1.0
deste Decreto.
§ 2.0 Os requerimentos que não forem aprovados serão arquivados e do
d-espacho não cabe recurso.

Art. 6.0 A renovação da concessão
ou prorrogação da autorização deverá
ser requerida um ano antes de expirar
o prazo da concessão ou da autorização em vigor, devendo o Governo
pronunciar-se até f) (sels) cac-es antes dessa dava ürcite ,
§ 1.0 O requerimento deverá vir
acompanhado dos documentos previstos no artigo anterior e do cumprimento de exigências a que se refere o
paxágrafo seguinte"
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§ 2.° O Ministro da Aeronáutica poderá fixar, até o final do penúltimo

ano do prazo da concessão ou da au-

torização em vigor, as condições que,
a bem do serviço público, devam ser
atendidas para a renovação da con-

cessão ou prorrogação da autorização.
Art. 7.° Extingue-se a concessão ou
a autorização:

I - Se não for iniciada a operação
no prazo de um ano. a partir da publicação dos atos a que se referem os parágrafos 1.0 e 2.° do artigo 1.° deste
Decreto;
II - Pelo decurso do prazo fixado,
sem que tenha havido prévia prorrogação por parte da autoridade compe-

tente;

lI! - Pela cassação;
IV - Pela retirada da autorização;
V - Por acordo mútuo;
VI -

Pela insolvência, falência ou

liquidação.
§ 1.0 A cassação será efetuada:
a) se sobrevier, a falta de qualquer
requisito previsto no artigo 10, corno
necessário à concessão ou autorização;
b) em caso de infração grave, apurada mediante processo regular;
c) se ocorrer falta de condições técnicas, econômicas e administrativas
da empresa para continuar a operar,
com segurança. os serviços aéreos, o
que deve ser apurado por laudo técnico do Ministério da Aeronáutica; e
d) no caso de transferência da direção ou da execução do serviço aéreo
a pessoa natural ou jurídica distinta
da que for concessionária ou permissionária.
No caso previsto no item V deste artigo, o acordo poderá ser firmado por escritura pública ou particular,
por termo no Deoar tamento d" évíaç â o Civil, ou por petição firmada pelo
concessionário ou autorizado, com a
concordância do Governo, sendo este
representado, em qualquer dos atos
previstos, pelo Diretor-Geral do Departamento de Aviação Civil.

EXECUTIVO

Aviação Civil, deverá ser objeto de
laudo pericial, feito por um técnico
nomeado pelo Ministro da Aeronáutica que, se o aprovar, sustará os serviços
e proporá o cancelamento da concessão ou cancelará a autorização.
~ 5.9 No caso do item V1 deste artigo, será cancelada a concessão ou
autorização, diante de sen-ecçe tudícíal. decretando a ralência ou dete.rmínando a hqtüdação,

3.0 Por ato do Presidente da República ou do Ministro da Aeronáutica,
pod-e ser cancelada, respectivamente,
a concessão ou a autorização, em caso
de infração grave apurada mediante
processo administrativo, instaurado e
solucionado pelo Ministro da Aeronáutica, em que seja assegurada ampla
defesa.
§ 4.0 A falta prevista na letra C do
parágrafo primeiro deste artigo uma
vez apurada pelo Departamento .de

quando

acessórías .

§ 2. 0

§

;)ll

jor o concessionário ou o autorízadc
executado, e nãD cagar vil não oferecer bens à penhora em 24 (vinte e
quatro) horas, ou for apurado um endividamento superior às suas possibilidades de imediato atendimento.
Art. 8.0 A extinção da concessão ou
da autorização, nos casos previstos nos
itens I a VI, Inclusive, do artigo anterior, não acarretará qualquer responsabilidade do Governo.
Pe.rásrafo ún'co. C(1m vista à liqutdação do patrimônio social do concessionário ou do autorizado, pode o Governo oferecer as facihdades que forem cabíveis no tocante à alienação da
frota, inclusive para o exter-ior. respcttandc o disposto no artigo') 2.0 do Decreto-lei n." 496, de 11 de março de
1969.
Art. 9. 0 A extinção da concessão ou
da autorização, em qualquer hipótese,
traz como consequência a caducidade
de todas as demais concessões. autorizações ou contratos relativos às áreas
aeroportuárias. serviços de mfra-estrutura aeronáutica, atividades afins OU
CAPÍTULO UI

Das Condições Especiais da Concessão
e Autorização

Art. 10. A concessão ou autorização
somente será outorgada a pessoa jurídica brasileira que tenha:
Sede no Brasil;
Pelo menos 4/5 (quatro quindo capital social com direito a
voto, pertencentes a brasileiros;
III - Direção confiada exclusivamente a brasileiros;
IV - Constituição sob a forma de
sccíedade anônima, em que as ações
com direito a voto sejam sempre nominativas;
V - Estrutura técnica de operação,
nela incluída adequada frota de aeronaves, e estrutura técnica de manutenção, própria ou contratuais: e
I -

II -

tos)
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VI - Adequado planejamento de
atividade.
§ 1,0 E' admitida a emissão de ações
preferenciais sem direito a voto. até o
limite da metade do capital social,
mesmo ao portador, excluídas estas da
norma do parágrafo único, do artigo
81, do Decreto-lei n.v 2.627, de 26 de
setembro de 1940 e da autorização de
que trata o artigo 72, do Decreto-lei
n.s 32, de 18 de novembro de 1966, sendo vedada a sua conversão em ações
com direito a voto.
§ 2.9 As ações nominativas COm direito a voto das empresas de serviço
aéreo de transporte regular só poderão ser transferidas a brasileiros, mesmo que não estejam na margem de
4/5 (quatro quintos) do capital, a que
se refere o item II deste artigo.
§ 3.0 Dependerá sempre de prévia
autorização do Departamento de
Aviação Civil a cessão ou transferência de ações nominativas com direito
a voto das sociedades exploradoras de
serviços aéreos de transporte regular.
§ 4.9 No ato da transferência das
ações nominativas com direito a voto.
o transmitente deverá apresentar a
prova da autorização, sob pena de nulidade da transferência e caducidade
da concessão ou da autorização para
exploração dos serviços.
§ 5.0 A concessão ou au torízaçâo para a exploração dos serviços aéreos de
transporte regular somente será outorgada à pessoa jurídica que dispuser
de estruturas técnicas de manutenção
e de operação, devidamente homologadas e fiscalizadas pelo Departamento
de Aviação Civil, e comprovada capacidade econômico-financeira.
§ 6.0 As estruturas técnicas de que
trata o parágrafo anterior poderão ser
próprias, contratadas, ou mantidas em
associação ou consórcio com outras

congêneres .

Art. 11. Os Estatutos Sociais, bem
como suas modificações, obedecidos os
requisites do artigo 10 deste Decreto,
dependerão de aprovação do Departamento doe Aviação Civil, antes de serem arquivados na Junta Comercial.
A aprovação a que se refere este artigo não obriga o Ministério da
Aeronáutica a vir a deíertr a concessão ou autorraação quando for requerida.
§ 2.0 A extinção da concessão ou da
autorização deverá ser averbada "ex
orücío", nas hipóteses previstas no
artigo 7.0 deste Decreto.
§ 1.0
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§ 3.0 O d-espacho que denegar a concessão ou autorização para a exploração dos serviços aéreos deverá ser
averbado "ex officio", na Junta Comercial para tornar sem ererso o arquivamento a que se refere este artigo.
Art. 12. Além da escrituração exigida pela legislação em vigor, todas as
empresas que exploram serviços aéreos
de transporte regular deverão manter
escrituração especifica, obedecendo a
um plano uniforme de contas. estabelecido pelo Ministro da Aeronáutica.
§ 1.0 A receita e a despesa de atividades afins ou subsidiárias não poderão set escrituradas na contabilidade
dos serviços aéreos cuja exploração for
objeto de concessão ou autorização.
devendo, no entanto, ser registradas de
acordo com o plano uníforrr.e de contas de que trata este artigo.
§ 2.0 O Departamento de Avlaçâo
Civil poderá, quando julgar necessario, mandar proceder exame da contabilidade das empresas e dos respectivos livros, registros e documentos.

Art. 13. Nenhuma empresa de serviço aéreo de transporte 'regular subvencionada, direta ou indiretamente
pela União, poderá conceder passagens
ou fretes aéreos, gratuitos ou de cortesia, inclusive a titulo de donativo,
cujo montante exceder, em .cada ano,
o limite de 1,5% (um e meio por cento) da receita de tráfico de suas linhas domésticas no ano anterior.
Parágrafo único. Não Se incluem
nas restrições deste artigo as "passagens de serviço", destinadas ao deslocamento do pessoal das empresas de
transporte aéreo e dos órgãos de controle e fiscalização do Ministério da
Aeronáutica, funcionalmente habilitados e em objeto de serviço, bem como
das facilidades de transporte aéreo,
nas linhas internacionais, admitidas
pelas organizações e associacôes inter..
nacionais de aviação civil. desde que
não 'contrariem disposições normablvcs baixadas pelo Ministro da Aeronáutica,
Art. 14..As empresas de transporte aéreo regular, visando a melhoria
dos serviços, o maior rendimento econômíco ou técnico, a diminuição de
custos e o bem público, poderão, mediante prévia autorização do Ministro
da Aeronáutica, fundir-se, consoclarSe ou associar-se, inclusive para aquisição, manutenção e operação de aeronaves ou serviços comuns, bem como
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para a formação, treinamento e aperfeiçoamento de tripulantes e pessoal

técnico.
Parágrafo único. Poderão associarse, também, as empresas, para a exploração de serviços afins ou acessórios,
inclusive de transporte não regular ou
serviços especializados, desde que não

prejudiquem o transporte regular.

CAPÍTULO v

CAPÍTULO IV

Disposições Transitórias

Art. 15. A partir da publicação des-

te Decreto, fica concedido, pelo prazo
de 15 (quinze) anos, às

empresas de

transporte aéreo Viação Aérea Riograndense S. A.

(VARIG), vtaçâo

Aérea São

S. A.

Paulo

dentro de 90 (noventa) dias a contar
daquela publicação.
Parágrafo único. Não se aplica o
disposto neste artigo, no caso de desativação, mudança de localização ou
de administração de aeroportos, quando poderão deixar de subsistir os
contratos que tenham objeto as áreas
aeroportuárias.

(VASP) ,

serviços Aéreos Cruzeiro do Sul
S. A. e Transbrasil S. A. Linhas
Aéreas, o dire-ito de executar o serviço aéreo de transporte regular de
passageiro, carga e mala postal, independente de pedido.
§ 1.
As empresas referidas neste
artigo deverão assinar um termo no
Departamento de Aviação Civil, aceitando aa condições previstas no presente Decreto, dentro de 30 (trinta)
dias a partir da data de Sua publicação.
§ 2.° As emp-resas referidas neste artigo deverão apresentar, em conjunto
ou separadamente, ao Ministério da
Aeronáutica dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicação deste Decreto, um planejamento geral de suas respectivas atívidades a médio e longo prazos.
Q

Art. 16. O Departamento de Aviação
Civil manterá a distribuição de linhas
regulares domésticas e internacionais,
obedecidas as limitações de oferta e
as condições de expansão estabelecidas
pelo Ministro da Aeronáutica, bem como as áreas de operação, no setor internacional, das empresas Viação Aérea Rio-Grandense S, A. (VARIG) e
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S.A.
Art. 17. Todos os contratos entre
o Governo e as emo-eses de transporte aéreo regular, 'tende por objeto
áreas de aeroportos ou serviços acessórios, que se vencerem após a publicação deste Decreto, poderão ser
prorrogados até o final ao prazo previsto no artigo 15, reajustando-se e
atualizando-se os preços, tenras e
demais condições, mediante solicitação, em cada caso, pela empresa,

Disposições Finais

Art. 18. Fica o Registro Aeronáutico
Brasileiro autorizado a fazer matrícula
provisória de aeronave proveniente do
exterior, explorada pelo transportador nacional.
Art. 19. O Ministro da Aeronáutica
baixará instruções complementares
necessárias à execução do presente
Decreto.
Art. 20. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe M acêdo

DECRETO N.o 72.899 -

DE 10 DE

OUTUBRO DE 1973

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa EQUIPESCA
- Equipamentos de Pesca S.A., com
sede em Campinas, no Estado de
São' Paulo, para funcionar, aos domingos e nos dias feriados ~ims e
religiosos, na Divisão de Fibras Sintéticas dos seus estabelecimentos fabris.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 7.°, § 2.°,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n.s 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:

Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias feriados civis e religiosos, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, a empresa
Equipamentos de
H:QUIPESCA

43

Aros DO PODER EXECUTIVO

Pesca ,8. A., com sede em Campinas, no Estado de São Paulo,
na
Divisão de Fibras Sintéticas dos fi'CUS
estabelecimentos fabris.
Art. 2.° A empresa, na conformtdade dos atos expedidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, fica obrigada a estabelecer escala de revezamento, assegurando o repouso semanal aos trabalhadores, E'
pelo menos, no prazo máximo de sete
semanas, num domingo.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI
Júlio Barata

DECRETO

N.o

72.900 - DE 10
1973

DE

OUTUBRO DE

Concede permissão, em caráter permanente, à empresa Produtos Alimentícios Fleischmann e Royal Limitada, com sede no município de
Escada, no Estado de Pernambuco.
para funcionar, em sua fábrica de
fermentos biológicos, aos dominoos
e nos dias feriados civis e reliriiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 7°,
§ 2.°, do Regulamento aprovado pelo
Decreto n." 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dia feriados civis c religiosos, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, a empresa Produtos.
Fleischmann e Royal Ltda., em sua
fábrica de produtos biológicos, situada no município de Escada, no Estado
de Pernambuco.
Art. 2.° A empresa, na conformidade dos atos expedidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, fica obrigada ~ estabelecer es-

cala de revezamento, asseguranoo o
repouso semanal aos trabalhadores, e
pelo menos, no prazo máximo de sete
semanas, num domingo.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, n.vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973:
:"5",.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO

N.o 72.901 - DE
OUTUBRO DE 1973

10

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas e
Administrativas de Guoratinçueui,
mantida pela Organização G'ü..aT(i
de Ensino, com sede na cidade de
Guaratuuruetá, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei
n.« 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei 11.9 142 de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federa,
de Educação n." 1.461-73, conforme
consta dos Processos IlS. 1.745-72··CFE
e 224.206-72 do Ministério da H:ducação e cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas de Guaratinguetá, com os cursos de Ciências
Econômicas e Administração, habilitação em Administração de êmpresas, mantida pela Organização Guará
de Ensino, com sede na cidade de
Guaratínguetá, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, J€:vogadas as disposições em contrárm.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N." 72.902 - DE 10
OUTUBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Santo Amaro, mantida pela Orçanização Santamarense de Educação
e Cultura, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Pau~lJ.

O Presidente da República, usando

das atribuições que - lhe confere

o

artigo 81, item III, da Constituição.
de acordo com o artigo 47, da Lei
n." 5.540, de 28 de novembro de 1968
alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9

de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Feder-al de
Educação n,» 1.301-73, conforme consta do Processo n." 3. 542-73-CFE e
n.? 246.744-72 do Ministério da Edu-

cação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 É concedido

reconhec..

menta à Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Santo Amaro,
com os cursos de Pedagogia, habuttações em Orientação Educacional, Administração Escolar, Supervtsâo Escolar, Inspeção Escolar e Magistério
dos Cursos Normais; Letras, hantlitações em Português-Inglês e Português-Francês; Física e Matemática,
mantida pela Organização Santa marense de Educação e Cultura, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contraria.

Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85." da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 72.903 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1973
Concede reconhecimento do CUT30 de
Direito, ministrado pela Facu~dade
de Direito do Distrito Federal, 'mantida pelo Centro de Ensino Unif?
cada de Brasília - CEUB, com sede
na cidade de Brasília) Distrito l!'e.
deral.

O Presidente da República, usunrto
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíçáo, ue

acordo com o artigo 47, ia LeI
n.s 5.540, de 28 de novembro de .968
alterado pelo Decreto-lei n." 042, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n." 1.303-73 conforme
consta dos Processos n.ss 1.872-72-Cl<"'E
e 251. 812-71 do Ministério da êziucaç ã c e Cultura, decreta:
Art. 1.0 f:: concedido reconhecimenta ao curso de Direito, ministra ~
do pela Faculdade de Direito do Dlstrlto Federal, mantida pelo Centro de
Ensino Unificado de Brasilia - CEUB,
com sede na cidade de Brasília, Dtstrtto Federal.
Art. 2. 0

Este Decreto entrará em

vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.° da Jndependêncía e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.Q

72,9ü4 - DE 10
1973

DE

OUTUBRO DE

Exclui do relacionamento constante
do Decreto ns 51.907, de 19 de abril
de 1963, fumcionóríc
incluído no
Quadro de pessoal do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item II!, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n.v 3.761-70, decreta:
Art. 1.0 Fica excluído da retaçao
nominal anexa ao Decreto n.« 51,9U7
de 19 de abril de 1963, publicado no
Diário Oficial de 2 de maio de 1962,
o nome de Antônio Balbino c-vca.
enquadrado no cargo de Condutor.
Malas, CT-213. 7. A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do exDepartamento dos Correios e Telégrafos.

dr

Art. 2.° Este Decreto entrará em
VIgor na data de sua publicação, "fvogadas as disposições em contrárk..
Brasíl.a, 10 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Híçíno C. Corsetti
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DECRETO N.Q 72.905 - DE 10
OUTUBRO DE 1973

DF

Declara de uuuaaae
pública, pa·ra
fins de constituição de servidão admimstrativa, faixa de terra -teettnada a passagem de linha de transmissão, no eeuxao ae Mata Grosso.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do C6Ô.Ig() de Águas, regulamentado pelo Decreto nv 35.ó51,
de 16 de julho de 1954, c o que consta
do processo MME 707.510-72, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de otrlidade pública para fins de constituição de servidão adminlstratí ..a, as
áreas de terra sítuadae na fa'xa de
20 (vinte) metros de largura, tendo
como eixo a linha de transmissão estabelecida entre as subestações de Fátima do Sul e Glória de Dourados,
situados nos munícípios de mesmos
nomes, no Estado de Mato Grosso,
cujo projeto e planta de situação r..u
mero N-1055/72-AI, foram aprovados
por ato do Diretor da Divisão de
Energia Elétrica € Concessões, elo
Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica, no processo MME

707.510-72.

Art. 2Q Fica autorizada a Centrara
Elétricas Matogrossenses S. A. a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra na forma da Jegialaçàc vigente,
Onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão referida no artigo 10.
Art.
3Q Fica reconhecida a cmventêncía da constítuíção de servíôão
administrativa necessária em favo!
da Centrais Elétricas Matogrossensea
s. A., para o fim indicado, a qual
compreende o direito atribuído à empresa concessíonárf» de praticar todos os atos de construção, operação e
manutenção da mencionada linha de
transmíssâo e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxütaree, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, o
acesso à área da servidão através do
prédio serviente, desde que não haja
outra via praticável,
§ 19 Os projxíetértos das
áreas
de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que
for compatível com a existência da
servídâo, abstendo-se, em conseqüên-

ela. da prática dentre da mesmas, de
quaisquer atos que
embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 29 A centrais Elétricas Mato~
grossenses S.A. nodera promover, em
Juizo, as medidas necassárías à constituição da servidão administrativa de
caráter urgente, utilizando o prcces-,
50 judicial estabelecido no Decreto.
lei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de H.J56.
Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação, revogadas as díaposíçôes em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
1529 da Independência e eSQ da.
República.
EMÍLIO G. MÉOICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N5' 72.9G6 OUTUBRO DE 1973

DE

10

DL

Declara de utilidade pública, para
fins de âeeapropríação, áreas
de
terra destinadas à bacia de a.cumulação do aproveitamento de energia hidráulica de um trecho do l"lio
Tietê entre os Municípios :ie Promissão e José Bonifácio, no E~:ado
de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra b, do Código de AgUM, no Decreto-lei n.v 3.3'65, de 21 de junho de
1941, e o que consta do processo número ~ 701.932-73, decreta:
Art. Lv Ficam declaradas je utílidada pública, para fins de -íesaproprlação, diversas
áreas de terra e
respectivas benfeitorias, situadas nos
Municípios de Adotro, Borborema.
Cafelândia, Guaíçara, Jacanga, Ibítinga, Irapuà. José Bonifácio, Lins,
Mendonça, Nova Aliança, Novo Horizonte, Pírajuí, Pongaí, Potdrendaba,
Promissão, Regtnópolís, S.abino, Sales, Uru e Urupês, no Estado de São
Paulo, necessárias à bacia de acumulação do aproveitamento da energia
hidráulica de um trecho do Rio Tietê
<Usina Hidrelétrica de Promíssão) .
cuja concessão foi outorgada à Centrais Elétricas de São Paulo S. A.
pelo Decreto n.v 48.410, de 23 de junho de 1960.
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Art. 2.9 As diversas áreas de terra
e respectivas benfeitorias referidas
no artigo anterior
estão .ncluídas
na Planta n.v PR-CAD-814, constante do projeto aprovado pelo Diretor-

Geral do Departamento Nacional de
.águas e Energia metrtca no processo n.c DAG. 4.390--&3.
Art. 3.QNas áreas de terra figuradas na planta referida no artigo
anterior, estão incluídas as áreas COrresponderrtes aos terrenos reservados.
ilhas e ilhotas que, na forma dos
artigos 11, 14 e 23, do Código

de

.êguaa, pertencem ao domínio público.
Art. 4.Q Fica autorizada a oenrrats
Elétricas de São Paulo S. A. a pro-

mover a desapropriação das r-eferidas áreas de terra, ~e recpecttvas benDECRETO N° 72.907 -

feitorias, na forma da legislação vi-

gente.

Parágrafo único. A Centrais Elé·

trícas de são Paulo S. A. poderá
invocar, em Juízo, as medidas -iecessérias à desapropriação de caráter
urgente, utilizando o processo j).ldicíal estabelecido no Decreto-Ieí número 3.36'5, de 21 de junho de 1941,
com as modificações introduzidas pela Lei n.c 2.786, de 21 de maio de
1956.

Art. 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.'? da Independência e 85) da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DE 10 DE OUTUBRO DE 1973

Outorga concessão à Empresa Elétrica Brnçaniina S. A. e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e nos termos dos artigos 140, letra b, 150
e 164, letra a, do Código de Aguas, combinados com o artigo 5°, do Decretolei nv 852, de 11 de novembro de 1938, e artigo 1°, do Decreto-lei n'' 7.062,
de 22 de novembro de 1944, tendo em vista o que consta do processo MME
n° 603.242-70, decreta:
Art. 1Q Ê declarada a cessação para os efeitos do art. 139, § 1.9, do Código de Aguas, da exploração dos serviços de energia elétrica no Mumcípío
de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, de que é titular Ramalho &
Zuccon Ltda., de acordo com o Manifesto de usina hidroelétríoa, apresentado no processo D.Ag. n'' 359-35.
Art. 2° E' outorgada à Empresa Elétrica Bragantina S. A. concessão
para o aproveitamento da. energia hidráulica de um trecho do Rio das
Antas, no Munícipto de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A energia produzida se destina ao serviço público de
distribuição de energia elétrícs. ao Município de Bueno Brandão, Estado de
Minas Gerais.
Art. 3° Fica aprovada a transferência dos bens e instalações, por doação, relativos ao funcionamento hídroelétricc do 'Rio das Antas e da linha
de transmissão Usina - Cidade, conforme escritura de doação, constante
dos autos do processo MME 603.242-70.
Art. 4° A Concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5° A presente concessão vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos.
Art. 6° Findo o prazo da concessão, os bens e instalações que, no momento, existirem em função dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 7° A Concessionária poderá requerer que seja renovada a conces-.
são, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A Concessionária deverá entrar com o pedido a que
se refere este artigo até 6 (seis) meses antes de findar o prazo de vigência
da concessão, sob pena do seu silêncio ser interpretado como desistência
da renovação.
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Art. 8° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973; 152" da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 72.908 - DE 10
OUTUBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Medicina de Campina Grande,
mantida pela "Sociedade Mantenedora da Faculdade de Medicina de
Campina Grande", com sede na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540. de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n.« 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n.v 1.056-73, conforme consta
dos Processos ns , 3.537-73-CFE e ....
203.737-73 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. L" E' concedido reconhecimento à Faculdade de Medicina de Campina Grande, com o curso de Medíctna, mantida pela "Sociedade Mantenedora da Faculdade de Medicina de
Campina Grande", com sede na cidade de Campina Grande, Estado da Paraiba.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 72.909 - DE 10
OUTUBRO DE 1973

DE

cria, no Ministério da Aeronáutica, o
Grupo de ApOio dos Atonsos (GAP
AF), aprova seu Regulamento e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tlgc 81, item IH, da Constituição, e
de conformidade com o artigo 46, do
Decreto-lei n." 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1.Q E' criado, no Minístérfo da
Aeronáutica, o Grupo de Apoio dos
Afonsos (GAP AF), com sede nas instalações da antiga Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsos, Estado
da Guanabara.
Art. 2.° Ao Grupo de Apoio dos
Afonsos compete a administração e
a conservação das instalações de que
trata o artigo anterior, bem como executar atividades de apoio auxiliar e
administrativo e segurança às ergamseções que, por ato do Ministro da,
Aeronáutica, forem localizadas nas
mencionadas instalações.
Art. 3." A ativação e desativação
de órgãos para o cumprimento do
presente Decreto, bem como a transferência, de acervos em pessoal e material que se tornarem necessárias,
serão reguladas por atos do Ministro
da Aeronáutica.
Art. 4.° O Grupo de Apoio dos
Afonsos constituirá, para todos os fins,
sede do Corpo de Tropa encarregado
da segurança da área e das Instalações sob sua responsabilidade.
Art. 5." E' aprovado o Regulamento do Grupo de Apoio dos Afonsos
(GAP AF), que com este baixa, assinado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na: data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo
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REGULAMENTO DO GRUPO DF:
APOIO DOS AFONSOS (GAP AF)

PRII\I.IEIRA PARTE
Generalidade
CAPíTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 1.0

O Grupo

Afonsos (GAP AF) é

de

Apoio

uma

dos

"Jnldade

da Aeronáutica; que tem por finalida-

de executar as atividades de apoio
auxiliar e administrativo, necessários
ao funcionamento dos órgãos sediados
na. área da antiga Escola de Aeronáutica, no Campo dos Afonsas.
Parágrafo único. Constitui o acervo a ser administrado pelo GAP AF

a área pertencente à antiga Escola de
Aeronáutica, excluindo o aeródromo
dos Afonsos.
Art. 2.°

O GAP AF é subordinado

diretamente ao Comando
Pessoal.
Art. 3.° O GAP
Administrativa.

Geral

AF é

do

Unidade

CAPÍTULO II

Disposlçôes Gerais

Art. 4.° Compete ao GAP AF coor-

denar e controlar as atividades que lhe
forem atribuídas em Regimento Interno, relativas a:
1 - Pessoal:
~ Guarda e Segurança das Instalações;
3 - Serviços Gerais;
4 - Serviços Especiais:
5
Intendência;
6
Saúde;
7
Transportes:
8
Comunicações.
SEGUNDA

PARTE

organização e Atribuição dos órgãos
CAPÍTULO I

Estruturação
Art. 5.° O GAP AF tem a seguinte
orgemzaçãc:
1 - Comando;
2 - Secretaria;
3 - Esquadrão de Pessoal;
4
Esquadrão de Administração; e
5 - Esquadrão de Serviços.

Art .. 6.° Ao Comandante do GAP
AF, além dos encargos previstos na
regulamentação em vigor e de outras
atribuições que lhe forem cometidas,
compete:
1 dirigir, coordenar e controlar
os órgãos constitutivos do GAP AF,
para cumprimento da finalidade prevista no artigo 1." deste Regulamento;
2 - baixar, em coordenação com os
demais órgãos apoiados, normas, critérios, princípios e programas relativos
à administração e ao funcionamento
dos serviços de apoio necessários à
vida vegetativa dos referidos órgãos,
à guarda e segurança das instalações,
à administração, manutenção e conservação das instalações.
3 - assegurar o cumprimento das
normas, critérios e princípios elaborados pelos órgãos Centrais dos Sístemas:
4 '- a ligação com os órgãos Centrais dos Sistemas nos assuntos que
sejam de sua alçada e COm relação 0$
atividades respectivas.
Art. 7.° A Secretaria, diretamente
subordinada ao Comandante do Grupo, compete atender os encargos relativos à correspondência do Comandante, protocolo, arquivo e outras que
lhe forem cometidas.
Art. 8.° Ao Esquadrão de Pessoal,
diretamente subordinado ao Comandante do Grupo, incumbe o trato das
atividades de administração do pessoal do GAP AF, e da guarda e segurança das instalações.
Art. 9.° Ao Esquadrão de Administração, diretamente subordinado ao
Comandante do Grupo, incumbe Q
trato das atividades de administração
e manutenção das instalações 37 cargo
do GAP AF.
Art. 10. Ao Esquadrão de Serviços, diretamente subordinado ao Comandante do Grupo, incumbe o trato
das atividades inerentes aos serviços
de apoio, necessárias à vida vegetatíve dos diversos órgãos apoiados p010
GAP AF, tais como: Intendência,
Saúde, Transporte, Comunicações e
outros correlatos.
CAPiTULO Ir

Do Pessoal

Art. 11.
O Comandante do GAP
AF é Coronel do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica da Ativa.

TERCEIRA PARTE

Parágrafo único.
O Comandante
do G AP AF é o primeiro ordenador de

despesa, devendo designar, entre os
elementos da Unidade Adminístrativa, os demais agentes de Administração.
Art. 12. O Chefe da Secretaria e
Capitão do Corpo de Oficiais da Aero-

náutica, da Ativa.
Art. 13.

O Comandante do Esqua-

drão de Serviços é Tenente Coronel
do Corpo de Oficiais da Aeronáutica,

da Ativa.
Art. 14.

Os Comandantes dos Es-

quadrões de Pessoal e de Administração sâo Majores do Corpo de Oficiais
da Aeronáutica, da Ativa.
Art. 15. Os Chefes de Seções dos
Esquadrões são Capitães do Corpo de
Oficiais da Aeronáutica.
§ 1.0 O Cargo de Tesoureiro será
exercido por Major Intendente do Cor-

po de

Oficiais

da

Aeronáutica, Da

Disposições

cão.

Transitórias e Finais
CAPíTULO I

Disposições Transitórias
Art. 18. A implantação integral da
organização prevista neste Regulamento, e a conseqüente desativação
dos órgãos julgados necessários, farse-ão segundo atos baixados pelo Ministro da Aeronáutica.
Art. 19. O Comandante do GAP
A}1' submeterá em tempo hábil ao Comandante do COMGEP, para aprovação ministerial dentro do prazo de 120
(cento e vinte) dias após a publicação deste Regulamento, o Regimento
Interno da Organização e a respectiva
Tabela de Organização e Lotação.
Parágrafo único. Até a aprovação
00 Regimento Interno, caberá ao Comandante do GAP AF baixar as normas e instruções reguladoras necessárias à vida administrativa da Organização.
CAPíTULO II

Ativa.
§ 2.° As funções de Chefe de Seção
e/ou Subseção podem ser exercidas
por funcionários civis do Quadro Permanente, obedecidos os requisitos de
qualificação exigidos para o cargo ou
função.
Art. 16. Os Chefes das Subseções
dos Esquadrões são Capitães ou Tenentes do Corpo de Oficiais da Aeronáutica.
Art. 17. As substituições eventuais
far-se-ão respectivamente dentro de
cada Esquadrão, respeitado o princípio
geral de antigüidade, e as qualificações previstas para o cargo ou fun-
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Disposições Finais
Art. 20. Os Esquadrões constantes
da estrutura do GAP AF podem ser
desdobrados em Seções e/ou Subseções, de acordo com o Regimento Interno, aprovado pelo Ministro da Aeronáutica.
Parágrafo único. A discriminação
da lotação funcional resultante do Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotação.
Art. 21. São funções de EstadoMaior, para todos os fins, no GAP AF.
as desempenhadas por Oficiais, quando diplomados no CSC, CEM ou cns.
Art. 22. Os casos omissos neste
Regulamento serão resolvidos pelo
Ministro da Aeronáutica. - J. Araripe
Macedo.

DECRETO

N.O

72.910 -

DE

10

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União - 28.01 - Recursos
sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito especial de Cr$ ...•
25.000.QOO,OO, para o fim que especifica.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no parágrafo 2.°,
do artigo 7.Q da LeJ n.v 5.919, de 17 de setembro de 1973, decreta:
ATt. 1." Fica aberto ao subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União28.01 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito espe-

Aros
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clal no valor de Cr$ 25.000.000,00, (Vinte e cinco milhões de cruzeiros), para

atendimento da seguinte programação:
Cr$
2801.1205 .1043

~

013 15 -

1,00

Participação da União no Capital

de Empresas

Sociedade de Economia Mista
8IDERBRAS S. A.

4.15.0 -

Partàclpaçãc em constituição ou Aumento
do Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrtco las . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Dal). 000
Art. 2.0 Os recursos necessários à execução oeste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
2800 2802 -

Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão do Ministério do

crs

1,00

Planejamento e Coordenação Geral
Atividade -

3.2.6.0 -

2802.1800.2029

Reserva de Contingência

.

25.000.UOO

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubhcação, revogadas as díspoeíçôes em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973; 152,° da Independência e 85.° da
República.
EMi:LIO G. MÉDICI

Antômo Deitrm Netto
João Paulo dos Reis VellOso

DECRETO

N," 72.911 DE
OUTUBRO DE 1973

10 DE

Publica os coeficientes de atualização
monetária dos salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses, na forma
estabelecida na Lei n.O 5.451, de 12
de junho de 1968, e dá outras ·OTO-

niâêncuui,

O Presidente da República, usando
da ateíbuíção que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no § 2.°, do artigo
1.0, da Lei n.v 5.451, de 12 de junho de
19-68, decreta:
Art. 1.° Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses,conforme estabelecido no § 2.° do artigo 1.0 da Lei
n.s 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes. aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de outubro de 1973.
Mês
Coeficiente
Outubro de 1971
1,37
Novembro de 1971
1.35
Dezembro de 1971
1,33
Janeiro de 1972
1,32
Fevereiro de 1972
1,28

Março de 1972 "..........
Abril de 1972
Maio de 1972
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972
Dezembro de 1972
Janeiro de 1973
Fevereiro de 1973
Março de 1973
AbTil de 1973
Maio de 1973
Junho de 1973
Julho de 1973
Agosto de 1973 _...........
Setembro de 1973

1,26
1,24
1,23
1,22
1,21

1,19
1,18
1,15
1,14
1,13
1,12
1,10
1,10
1.09
1,08
1,07
1,05
1,03
1,02

Parágrafo único. O salário real médioa ser reconstituído será a média
aritmética dos valores obtidos pela
aplicação dos coeficientes acima aos
salários dos meses correspondentes.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor a data de sua publicação, 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
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DECRETO

N.Q 72.912 - DE
OUTUBRO DE 1973

10

JE

Dispõe sobre o Grupo - Direção e Assistência Intermediárias e dá outras
providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, it-em III da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 2.°,
4.° e 7.°, da Lei D.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPÍTULo I

Da Constituição do Grupo - Díreçiia
e Assistência Intermediárias

Art. 1.0 Fica criado o Grupo - Direção e Assistência Intermedíártas,
que se designa pelo código DAI-110,
integrado de funções a que são inerentes atividades de direção, envolvendo orientação, coordenação e controle, bem assim de assistência, em nível intermediário da Administração
Federal direta e das Autarquias federais com vistas à racionalização e
execução de programas, normas e critérios estabelecidos pelos escalões superiores.
Art. 2.° O nivel da direção intermediária é estabelecido, fundamentalmente, em função dos seguintes fatores:
1) divisão do trabalho da unidade
organizacional imediatamente superior, em suas partes principais, envolvendo média autonomia de ação e julgamento;
H) grau de coordenação orientação
e controle, em face da diversificação
técnico-profissional, dos instrumentos
e métodos de trabalho, ou da quantificação dos recursos humanos necessários ao seu desempenho;
111)
autoridade de planejamento
restrita às tarefas da competência da
unidade;
IV) grau de autoridade some subordinados imediatos, incumbidos de
orientar e controlar atividades ou setores da unidade;
V) contatos eventuais ou circunstanciais, delegados ou próprios. com
entidades ou personalidades de nível
hierárquico superior.
Art. 3.° Observado o disposto no artigo anterior, as funções integrantes

5I

do Grupo a que se refere este decreto
dístrrbuír-se-ão, na forma do artigo
5.°, da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970 em 3 (três) níveis hierárquicos, com as seguintes características:
Nível 3 - Atividades de direção de
unidades de primeira linha divisional
ou regional, direta e imediatamente
subordinadas a órgãos classificados
no Grupo DAS-IDO, bem assim de assistência intermediária aos dirigentes
de órgãos de direção superior, código
DAS-101.1.
Nivel 2 - Atividades de direção de
unidades de primeira linha divisional,
direta e imediatamente subordinadas
aos órgãos compreendidos no Nível 3
deste Grupo. ou de direção de unidades operacionais junto às SecretariasGerais, a Diretores-Gerais, a Supcrmtendêncías Regionais e a Diretores, bem assim de assistência Intermediária aos mesmos dirigentes.
Nível 1 - Atividades de direção de
unidades direta e imediatamente subordinadas a órgãos compreendidos
no Nível 2 deste Grupo ou de direção
de unidades operacionais junto a Diretores de Departamento, unidades
regionais e locais.
Art. 4." O Grupo - Direção e ss-:
sistêncía Intermediárias é constituído
pela Categoria Direção Intermediária,
designada pelo código DAI-ll1. e pela
Categoria Assistência Intermediária,
designada pelo código DAI-112, díatríbuídas as funções delas integrantes pela escala de níveis a que se refere o artigo anterior.
Art. 5.° Os cargos em comissão e
funções gratificadas do atual sistema;
que se ajustarem às características
previstas nos artigos 1.0, 2.° e 3.° deste decreto, passarão a constituir funções integrantes das Oategcrtas DAI111 e DAI-112 mediante transformação.
.
Art. 6.° Para efeito do disposto no.
artigo anterior, deverão os Ministérios, órgãos integrantes da Presidência da República e Autarquias obser-.
var a exigência de implantação prévia da Reforma Administrativa, de
acordo com o Decreto-lei TI.° 200, de
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25 de fevereiro de 1967, ouvido o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, com vistas, inclusive, à l'evisão determinada pelo a'rtigo 110 da
mesma Lei, considerada a específícídade e o volume de trabalho.
Parágrafo único. As unidades de direção intermediária não poderão exceder ao número das atualmente
existentes.
Art. 7.° As propostas de transformação dos atuais cargos e funções, de que
trata o artigo 5.°, deverão indicar as
'unidades a que se referem e sua linha
hierárquica.
Art. 8.° Os órgãos de pessoal dos
.Mínlstéríos, dos órgãos integrantes da
.Presidêncía da República e das Autarcuias federais organizarão a proposta
de transformação de cargos ou funções, a ser encaminhada. após aprovação ministerial, à decisão do Presidente da República, por intermédio do
-órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal
,SIPEC) .

Art. 9,° A transformação será processada mediante decreto, do qual deverá constar:
1) a correlação adequada entre as
funções de direção e assistência intermediárias e as Categorias Funcionais
dos Grupos de cargos efetivos, estruturados ou criados na forma da Lei
n.v 5.645, de 10 de dezembro de 19"10;
TI) a síntese das atribuições especificas das funções integrantes da Ca.tegcría - Assistência Intermediária.
Art. 10. O número de funções da
Categoria - Assistência Intermediária será assim distribuído:
1) para dirigentes de órgãos de dirrecâo superior, na forma prevista no
nível 3 do artteo 3.9 deste decreto:
"até 3 (três) ASSistentes;
II) para dirigentes de órgãos de direção intermediária classificados no
Nível 3: até 2 (dois) Assistentes.
Parágrafo único. Considerado o vo-lume e a especificidade do trabalho, os
Consultores Jurídicos poderão ter até
5 (cinco) assistentes, os quais ficam
classificados no nível 3, observado o
disposto no artigo anterior.
Art. 11. A proposta de criação de
Junções para o Grupo - Direção e

EXECUTIVO

Assistência Intermediárias somente
será possível após verificada a previsão para sua existência e a configuração do pressuposto indicado no artigo 6.9 deste decreto, sendo vedada a
criação de novas unidades até a implantação definitiva do novo plano de
classificação de cargos na área correspondente.
Parágrafo único. A despesa com a
implantação do Grupo de que trata
este decreto deverá conter-se nos limites dos recursos resultantes das
transformações dos atuais cargos em
comissão e funções gratificadas. a que
se refere o artigo 5.°, e da supressão
de cargos e funções considerados desnecessários, em decorrência da revisão
prevista no artigo 6.°, bem como da
aplicação da norma constante do artigo 17.
Art , 12. A designação para o exercício de função compreendida no Grupo - Direção e Assistência Intermediárias compete aos Ministros de Estado, aos dirigentes de órgãos íntegrantes da Presidência da República e
aos dirigentes das Autarquias federais
e deverá recair em funcionário público federal ou autárquico:
1) ocupante de cargo da classe final
da Categoria Funcional correlata,
quando se tratar de função classificada no Nível 3 do artigo 3.° deste decreto;
II) ocupante de cargo de classe imediatamente inferior à final também
da Categoria Funcional correlata,
quando se tratar de função classificada nos Níveis 2 e 1.
§ 1.0 Na hipótese do item I, a designação poderá recair em funcionário da classe imediatamente inferior e,
na hipótese do item II, poderá também recair em ocupante da classe final, da mesma Categoria Funcional,
se assim o justificar o interesse do
serviço.
§ 2.° No caso de ser a Categoria
Funcional composta de, apenas, duas
classes, as designações previstas nos
Itens I e II poderão recair em ocupante da classe inicial que possua, pelo
menos. 5 (cinco) anos de experiência
profissional.
§ 3.° A designação para as funções
do Grupo - Direção e Assistência In-

53

ATOS DO PODER EXECUTIVO

termediárías, integrantes do QuadrO
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, obedecerá a regulamentação especifica, não se lhe aplicando o disposto no item I do artigo
9.° deste Decreto e nos itens I e II e
parágrafos deste artigo.
Art. 13. O exercício de funções integrantes do Grupo ~ Direção e Assistência Intermediárias será considerado serviço relevante a ser consígncdo no currículo do funcionário, inclusive para efeito de progressão e
ascensão funcionais e de escolha para o desempenho de cargo em comissão ou função de nível mais elevado.
Art. 14. Caberá aos órgãos de pessoal dos Mlmstérlos, órgãos integrantes da Presidência da República e
Autarquias federais, no prazo de 1
(um) ano contado da publicação do
ato de implantação oo Grupo-Ou-eçâo
e Assistência Intermediárias,
adotar as necessárias
providências
para a realização de cursos específicos, a que deverão ser submetidos os
funcionários designados para as funções integrantes de referido Grupo.
de acordo com a orientação estabelecida pelo órgão Central do SIPEC.
Art. 15. O exercício das funções integrantes do Grupo DAI-110 dependerá, em qualquer caso, de ato de
designação .
Parágrafo único. O ocupante «e
função gratificada ou cargo em comissão transformado em função integu-ante das Categorias DAI-lll e
DAI-112 poderá permanecer na situação anterior até a publicação do
ato de designação de que trata este
artigo.
Art. 16. Os ocupantes das funções
a que se refere este decreto ficam
sujeitos ao regime de 40 (quarenta)
horas semanais de trabalho, no mínimo, podendo ser convocados sempre que o exigir o interesse da repartição.
Art. 17. A medida que o GrupoDireção e Assistência Intermediárias
for sendo implantado na área de cada
Ministério, órgão integrante da Presidência 'da República e Autarquia
federal, serão extintos e suprtmldcs
os cargos em comissão e as funções
gratlficedas
nâo alcançados pela
transformação, cessando, do mesmo
modo, a utilização de pessoal retribuído mediante recibo para o dese.npenho de atividades ã€ igual natureza.

Art. 18. Os órgãos da Admínlstração Pública Federal direta e as Autarquías federais, em que o regime
do respectivo pessoal seja o da Iegtslaçâo trabalhista, deverão observar as
normas constantes deste Decreto.
Art. 19, Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadae as disposlçôes em contrár:o.
Brasília, 10 de outubro de 19';'3;
152.9 de
Independência e 85. 9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Anàreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Ma.cêdo
Aldo Villas Boas
Marcus Vinicius Praiini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis venoso
José Costa Cavalcanti
Hiçínó C. Corsetti

DECRETO NQ 72.913 'JUTUBRO

DE 11 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública a instituição que menciona

O Presidente da República, no uso
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constâluiçâo, decreta:
Art. 1.0 E' declarada de utilidade
pública, nos termos do artigo 2.° "ín
fine", da Lei n." 91, de 28 de agosto
de 1935, combinado com o artigo 1.0,
do Decreto n.v 50.517, de 2 de maio
de 1961, a Fundação Parque Histórico
Marechal de Exército Manoel Luiz
Osório, com sede em Osório, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art . 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 11 de outubro de :973;
1529 da Independência e 85Q d@
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

E·I
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DECRETO N° 72.914 -

DE

11

DE OUTUBRO DE

1973

Abre à Presidência da República, em favor do Gabinete da Vice-Presidência
da República, o crédito suplementar de Cr$ 30.000,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. JO Fica aberto a Presidência. da República, em favor do Gablbinete da vroe-Prestdênc!a da República, o crédito suplementar no valor 'le
Cr$ 30.000,0.1 (trinta mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao suba.nexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11.00 - PRESIDl!:NCIA DA REPúBLICA
11.02 - Gabinete da Vice-Presidência da República
1102.0104.2004 - Coordenação ~ Manutenção
de
Serviços
Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
10.000
02 - Despesas Variáveis
.
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
20.000
TOTAL . .
30.000
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11. 00 - PRESIDl!:NCIA DA REPúBLICA
11.02 - Gabinete da Vice-Presidência da República
Atividade - 1102.0104.2004
3.1.1.2 - Pessoal Militar
10.000
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
~0.000
TOTAL

30.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor ne.. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1973; 152.9 da Indeçendência e 85.9 na
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J o'.'lo Paulo dos Reis vezzoso

DECRETO N° 72.915 -

DE 11 DE OUTUBRO DE

1973

Autoriza a encampação dos bens e instalações vinculados aos serviços públicos de energia elétrica no Município de Bom Despacho, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 167,
do Decreto n- 24.643, de 10 de julho de 1934, e o que consta do processo
DNAEE nv 704.893-70, decreta:
Art. 1° Ficam encampados Os bens e instalações vinculados aos serviços
públicos de energia elétrica, existentes no Município de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, explorados pela Companhia Industrial Aliança Bondespachense em virtude de averbação em registro do Manifesto processado
no S.A. 280-38.
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Art. 2° Fica autorizada a Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
ELETROBRAS a promover os atos necessários à efetivação da encampáção referida no artigo anterior.
Art. 3° Quando da imissão de posse dos bens e instalações encampados pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ~ ELETROBRAS, o Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, com a interveniência daquela Empresa, atribuirá, mediante convênio, à Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG,
a administração provisória dos serviços de energia elétrica citados no artigo -1° deste Decreto até a outorga de nova concessão.
Art. 45' k5 despesas decorrentes da encampação correrão por conta dos
recursos previstos no artigo 4° da Lei n« 5.655, de 20 de maio de 1971.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 11 de outubro de 1973; 152° da Independência e 85° ds
República.
E'MÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

-----

DECRETO N° 72.916 -

DE 11 DE OUTUBRO DE

1973

Cria junções gratificadas no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha
:l
e dá outras prooiaéncuie,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 11,
da Lei n° 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1° Ficam criadas, no Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Marinha, as funções gratificadas constantes do anexo,
previstas no Regimento da Diretoria de Ensino da Marinha.
Art. 2.9 A despesa com a execuçâc deste Decreto será atendida à coesa
dos recursos orçamentários próprios do Ministério da Marinha.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de outubro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

o

anexo mencionado no art. li' foi publicado no D.a. de 15-10-73.

DECRETO

N.O 72.917 DE
OUTUBRO DE 1973

]5

DE

Transfere cargo, com a respectiva
ocupante, do Quadro de Pessoal extinto do antigo Conselho Nacional
de Estatística, para o Quadro
de
Pessoal das Secretarias do Ministério Público Federal.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo

3. 9, da Lei n5' 5.639,

de 3 de de.,
zembro de 1970, e no § 3.0;0, do artigo
16, do Decreto-lei n.c 161, de .13 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica transferida, com o
respectivo cargo, para o Quadro de
Pessoal das secretarias do Mmistério Público Federal, Ilma Medina
Coelho, Oficial de Admlnistraçáo. código AF-201.12.A, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - ~m extinçã-o do antigo Conselho Nacional
de Estatística, do Instituto Brasileiro

ATOS DO PODER EXECUTIVO

56

de Geografia e Estatística, atual Fundação IBGE.

Art. 2,9 As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passarão a ser atendidas pelo Ministério Público Federal.
Art. 3.Q Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publicação, 1'evogadas as dísposlçôes em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.9 72.918 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1973
Altera, em cumprimento de -teeaao
judicial, enquadramento de [uncionário do Ministério da Agricultura
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item trt, da Constituição, e
tendo em vista o Acórdão do Tribunal Federal de Recursos proferido no
julgamento do Recurso de 'Revista
n.o 1.242, do Estado da Guanabara.
e o que consta do processo u.c 3,185,
de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica alterado o enquadramento previsto no Decreto n.c 51.633
de 19 de dezembro de 1962, para efeito de excluir dos respectivos anexos
a partir de 12 de março de 1963. o
funcionário Antônio Pestana, Fscriturárfo. AF-202.10. B, beneflcíado pela decisão judicial exeqüenda, o cuat
passa a ser considerado ocupante de
cargo de Tesoureiro-Auxiliar -íe l.~
Categoria, padrão 4-C, na forma do
disposto no artigo 1.9 da Lei n.v 4.061.
de 8 de maio de 1962. mantida sua
integração na Parte Permanente do
Quadro de Pessoal do Ministério daAgricultura.
Parágrafo único. A situaçã-o do
cargo de Tesoureiro-Auxiliar, a que
se refere este artigo, é modificada.
posteriormente. da seguinte forma1) a partir de 18 de julho de 1963.
tendo em vista o disposto nos artigos
25, §§ 1.<' e 2.9, e 81, da Lei número 4.242, de 17 de julho de 1963, o
respectivo vencimento passa a ser demonstrado em cruzeiros, no valor de

Crg 120.O{)O,OO (cento e vinte mil cruzeiros antigos) mensais;
U) a partir de Z9 de junho dt'
1964, de acordo com o disposto nOO
artigos 7.9 e 43, da Lei n.v 4.345, de
26 de junho de 1964. fica o aludido
cargo classificado no nível 18, vigorando as vantagens financeiras decorrentes a contar de 1 de junho cte
1964; e
UI) a partir de 1 de março de
1967, na forma do disposto 1103 artigos 1.9 e 12, do Decreto-lei núme1'0 146, de 3 de fevereiro 'de ~967, o
vencimento do cargo volta a ser de_
monstrado em cruzeiros, no valor de
Cr$ 630.000.00 (seiscentos e trinta
mil cruzeiros antigos) mensais, passando, ainda, o mesmo a integrar a
Parte Suplementar do Quadro -de pessoal do Ministério da Agricultura.
A'rt. 2. Q O órgão de pessoal competente apostdlará o título do funcionário abrangido pelo disposto neste
Decreto, bem como providenciará a
retdfícaçâo do ato de sua aposentadoria. decretada em 5' de agosto de
1968.

Art. 3.9 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários
próprios.
Art. 45' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasíüa. 15 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e
85.9
da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO N.\I 72.919 OUTUBRO DE

DE

15

DE

1973

Aprova
alteração
introduzida nos
Estatutos da
Petróleo
Brasileiro
S. A. - PETROBRAS
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituiçàc. e
nos termos do artigo 8.Q , "in fine", da
Lei n.c 2.004,. de 3 de outubro de
1953, decreta:
Art. 1.Q Fica aprovada a. alteração
Introduzida no artigo 5.\1, dos E.stat,u~
tos da Petróleo Êrasileiro S. A. PETROBRAS, conforme deliberação

51

ATOS DO PODER EXECUTIVO

de sua Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 18
de setembro de 1973, o qual passa a
ter a seguinte redação:
"Art. 5.9 O Capital Social é de
Cr$ 7.132 .442.342,00 (sete bilhões
cento e trinta e dois mühões quatrocentos e quarenta e 101s mil
trezentos e quarenta e dois cruzeirosj , dividido em 7.132.442.342
(sete bilhões cento e trinta e dois
milhões quatrocentas e quarenta
e duas mil trezentas e qua-renta e
duas) ações, no valor nominal de
Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma,
sendo -6.697.717"294 (seis bilhões
seiscentos e noventa e sete miDECRETO

N."

72.920 -

Ihões setecentos e dezessete mil
duzentas e noventa e quatro
ações ordinárias nommatrvas e
434.725.048 (quatrocentas e trinta e quatro milhões setecentas e
vinte e cinco mil e quarenta e
oito) ações preferenciais nominativas ou ao portador."
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação. revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de 1973;
152.Q da
Independência e 85,Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DE

15 DE OUTUBRO DE 1973

Abre ao Ministério da Justiça, em tooor da Inspetoria Geral de Ftnsmças, do
Ministério Público do Distrito Federal e rerruonoe e da Divisão de SegUrança e Imormaçõee, o ctédito suplementar de Cr$ 1.291.300.0n, para.
retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuíçáo que lhe confere o artigo
81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da Lei
n.v 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Art. L° Fica aberto ao Mirustario da Justiça, em favor da Inspetoria Geral de Finanças do Ministério Público do Distrito Federal e 'I'errttórros e da
Divisão de Segurança e Informações, o crédito suplementar no valor de 01'$
1.291.300,00 (um mllhào, duzentos e noventa e um mil e trezentos cruzeiros),
para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a sa-

oer,

c-s
20.00
20.03
2003.0107.2005
3.1.1.1
01
02
20.06

-

2006.0104.2062 002 -

3.1.1.1 01 -

3. 1.5. O 20.08 -

2008.0809.2008 -

3.1.1.1 01 3.2.3 ,3 -

1,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA

'Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios
Defesa dos Interesses da União em Juizo
Junto à Justiça do Distrito Federal e dos
'Ierrttortos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens F1Xa..<:;
.
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado á Segurança
Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia . .
.

TOTAL

.

136.300'
33.800

946.300
59.000·

114.400
1.500
1. 291. 300·
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Art. 2.° Os recursos necessários a execução d-este Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentártas consignadas no vigente orçaalento, a saber:

crs

20.00 20.16 -

Projeto 4.1.4.0 28.00 28.02 -

Atividade 3.2.6.0 -

1,00

MINISTERIO DA JUSTIÇA

Departamento de Imprensa Nacional
2016.0101.1120.005

Material Permanente
ENCARGOS GERAIS DA UNlAO
Recursos Sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral

.

60.000

do

2802.1800.2029

Reserva de Contingência

.

1.231.300

TOTAL

.

1.291.300

Art. 3 ° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de outubro de 1973; 152." da Independência e 85.° da
Repúbhca..
EMÍLIO. G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VeUoso

DECRETO N." 72.921 -

DE

15 DE OUTUBRO DE 1973

Abre em tosor do Tribunal de Contas da União o crédito suplementar de
Crs 460.000,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
'81., item IIl, da Constituição. e da autorização contida no artigo 6.°, da Lei
n.v 5.847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Tribunal de Contas da União o crédito suplementar no valor de Cr$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil cruzeiros). para
reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0300, a saber:
c-s 1,00
0300 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
mOO.0105.2066 - Fiscalização e Controle da Arrecadação e
Aplicação dos Recursos Públicos
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
100.000
.
3. 1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
360.000
TotaJ

.

460.000

Art. 2.° Os !"8CUrsoS necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 0300, a saber:

crs

0300 -

Atividade 3.1.3.1 3.1.4.0 -

1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
0300.0105.2066

Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos

.
.

290.000
170.000

To t a I

.

460.000
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Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. tevegadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
êcepúbhca..
EMÍLIO G. MÊDIcr

Antônio Delfim Netto
Joào Paulo dos Rezs venoso

DECRETO

N.Q

72.92::' -

DE

15 DE OUTUBRO DE 1973

.Atlre ao Mzmsterio da AeronâutiCa o crédito suplementar de
Cr$ 250.000.000,00, para reforço de dotações consignadas
Orçamento.

no

.
vigente

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
-ertrgo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei n," 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Art. L° FIca aberto ao Ministério da Aeronáutica o crédito suplementar no valor de Cr$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de cru.zeirosr, para reforça de dotações orçamentárias consignadas ao subenexo
12.00, a saber:
Cr$

12.00 -1200.0307.2007 3.2.3.1 3.2.3.2 -1200.01307.2004 -

3.1.1.1 02 -

3 1.1.2 01
02
.1200.0905 2235
001

-

3.1.1.1 01 02 -

3.1.1.2 01 02 -

3.2.3.3 :12UO 0900.2246 -

3.1.1.1 01
3.1.1.2
_
01
1200.1505.2010
3.1.1.1
01
3.1.1.2
01
02
3.2.3.3
:120U .1601. 2333

-

MINISTÉRIO DA AERONAUTICA
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos
.
Pensionistas . .
.
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas _
.
Despesas Variáveis . .
.
Ensino Médio Especializado
Escola Preparatória de Cadetes do Ar
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Funcionamento do Instituto Tecnológico da
Aeronáutica - ITA
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Ftxes
.
Manutenção de Serviços Hospitalares
Pessoel Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Direção e Coordenação do Sistema Aeroviário

i.oo

70.000.000
14.000.000

3.100.000
70.000.000
53.000.000

8.000

500.000
1.600.000
800.000
12.000

40.000
75.000
200.000
3.500.000
2.500.000
50.000
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Cr$ 1,00
3.1.1.1
01
02
3.1.1.2
01
02
3.2.3.:3

-

Pesso3l1 Civil

vencímentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
:
Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis . .
Salário-Família . .

.
.

1.230.003
235.000

.
.
.

20.800.GOO
7.110.003
1.240.000

Total.

250.000.000

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão,
de anulação parcial de dotação orçementárla consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00 -

ENCARGOS DA UNIÃO

28.02 -

Recurso Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6. O -

2802.1800.2029
Reserva de Contingência

•.................

250.000. OO~

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1973; 152.° da Independência

e

85.° da

República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
J. Araripe Macêdo
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO

N,?

72.923 -

DE

15

DE OUTUBRO DE

1973

ADre ao sanueteno ela Fazenda em favor da Inspetoria Geral de Finanças;
o credito suplementar de Cr$ 3.800.000,00, para reforço de dotação coeszgnaaa no »wente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere oartigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.° ll.. .íca aberto ao Ministério da Fazenda, em favor da Inspetoria. Geral de Finanças, o crédito suplementar no valor de ors 3.800.000,0Q;
(três milhões e oitocentos mil cruzeíros) , para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 17.00, a saber:
Cr$ 1,0017.00 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
17.0 ~ Inspetoria Geral de Finanças
1704.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações .... _...........
3.800.000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão;
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS DA UNIÃO
28 .01 ~ Recursos sob Supervisão do MInistério da
Fazenda
.auvioacte - 2801.1800.2366
3.800.0001
4.:3.2. O - Diferença de Câmbio . .
.
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Art. 3.<> Este Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasítía, 15 de outubro de 1973; 152.<> da Independência e 85.<> da
Repúbüca.
EMÍLIO G. MEDICI
Antónw Dettmi Netto
soao Paulo dos Re'ls venoso

DECRETO N.<> 72.924 -

DE

15

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao Mtntstérto dos Transportes, em favor do Departamento Nacional
cte Estradas de Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 86.900.000,00,
para retorço de dotaçoes consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei n." 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em rever do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 86.900.000,00 (oitenta e seis milhões e novecentos mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00,
a saber:
6700 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Cr$ 1,00
6704 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
Programa de Trabalho

6704.1604.1012 -

Rodovias

.

39.600.000

009 290 6704.1604.1171 -

Estudos e projetos
.
BR-290 - Osório-Uruguaiana
.
Amortização, Resgate e Encargos de Fi-

13.100.000
26.500.000

6704.1604 .1182 001 -

Ponte Presidente Costa, e Silva - Rio/Niterói
Construção e Instalação
.

44.500.000
2.800.000
2.800.000

Total . .

86.900.000

nancíamento .......•......................

.

Detalhamento do Programa de Trabalho à
Conta de Recursos Vinculados

6704.1604.1012 009 04 290 -

Rodovias

.

39.600. (iOO

Estudos e Projetos

.

13.100.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
BR-290 - Osórío-Uruguaíana
.

13.100.000
26.500.000

11 6704.1604.1171 -

Taxa Rodoviária única
.
Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento
.

44.500.000

04 -

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustiveis Líquidos e Gasosos
.
Ponte Presidente Costa e Silva - Rio/Niterói

44.500.000
2.800.000

67~4.1604.1182

-

001 -

Construção e Instalação

.

26.500.000

2.800.000
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Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ••••...••••.•..
Total .

.

Art. 2.° Os recursos necessários

c-s 1,00
2.800. UOO
86.900.000

a

execução deste decreto decorrerão de

anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orça-

mento ao subanexo 67.00, a saber:
6700 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
6704 - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

Programa de Trabalho

projeto Projeto -

6704.1604.1012.101
6704.1604.1012.153

Projeto Projeto -

6704.1604.1012.262
6704.1604.1012.277

Projeto -

6704.1604.1012.369

.

19.200.000
43.900.000
16.500.000
2.000.000
5.300.000

.

86.900.000

.
.

.
,"

Total

0'0

"

•••••••

Detalhamento do Programa de Trabalho à
Conta de Recursos Vinculados
..

19.200.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustiveis Líquidos e Gasosos
.
Taxa Rodoviária untes,
.
6704.1604.1012.153
..

13.700.000
5.500.000
43.900.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.1012.262
.

43.900.000
16.500.000

Projeto -

Taxa Rodoviária única . ..
6704.1604.1012.277

.
.

16.500.000
2.000.000

11 Projeto -

Taxa Rodoviária única . .

.

6704.1604.1012.369

.

2.000.000
5.300.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.
Taxa Rodoviária única . .
.

2.800.000
2.500.000

Projeto 04 11 -

Projeto 04 -

Projeto 11 -

04 -

11 -

6704.1604.1012.101 . .

Total . .

.

86.900.000

Art. 3.<' Este Decreto entrará em vigor na date de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 15 de outubro de 1973; 152,0 da Independência e 85.0 da
República,
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
João Paulo dos Reis VeUoso
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DECRETO N.? 72.925 ---: DE 15 DE OUTUBRO DE 1973
Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de crs 113.100.000,00, para
reforço de dotações consignadas no vzgente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere

o ar.,

tígo 81, item IH, da Constrtuiçãc, e da autortzaçao contada no artigo 6.°. da
Lei n.s 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Fica aberto ao Ministério dos Transportes em favor da SecretaEntidades Supervisionadas o credito suplementar no valor de
Ors 113.100.000,00 (cento e treze mtmoes e cem mil cruzeírosj , para reforço
de dotações orçamentàrras consignadas no vigente Orçamento ao subanexo
Art. V

ria-Geral -

27.00, a saber:

ors

2700

MINISTER10 DOS TRANSPORTES

2703

Secretaria-Geral
nadas

-

Entidades

1,00

Supervisio-

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA
DA DESPESA

2703.0308.2904
3.2.7.2
07
2703.1604.1904
3.2.7.2
03
08
2703.1604.2904
3.2.'1.2
02
03
4.3.7.1
03

Atividades a Cargo do Departamento Nacíonal de Estradas de ROdagem
Entidades Federais
Contribuições de . Prevídêncía Social
.
Projetos a Cargo do Departamento Nacional

de Estradas de Rodagem
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Diversas . .
.
Atrvídades a Cargo do Departamento NacIOnal de Estradas de Rodagem
Entidades Federais
Serviços de Terceiros Remuneração de
Serviços Pessoaís
.
Outros Custeios
.
Entidade; Federais
Vinculações Tributárias
.

21.000.000

270.000
49.500.000

300.000
23.644.700
18.385 300'

.

113.100.000

Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
.

21. 000.000

TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
2703.0308.2904
04
2703.1604.1904
04
2703.1604.2904
04

Impôsto tfníco sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos

.
Projetos a Cargo do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem
.

Imposto trníco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquídcs e Gasosos
.
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
.
Imposto

nmco

sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquíõos e Gasosos
.

TOTAL

.

21. 000.000
49.770.000
49.770.000
42.330.000
42.330.000
113.100.000
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Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de

anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orça-

mento ao subanexo 27.00, a saber:
2700

MINIS~RIO

2703

Secretaria-Geral -

DOS TRANSPORTES

nadas

Entidades

Supervisio-

crs

1,00

PROGRAMA DE TRABALHO E
NATUREZA DA DESPESA
Projeto
4.3.7.1
03
Atividade
3.2.7.ii
08

2703.1604.1904
Entidades Federais
Vinculações Tributárias
2703. 16U4.2904

112.000.000

Entidades Federais
Diversas .

1.100.000

TOTAL ......................•........

113.100.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
Projeto

04

Atividade
04

2703.1604.1904 .

112.000.000

Impôsto nntco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos...............
2703.1604.2904 .

Impôsto Uníco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
T O T A L

112.000.000
1.100.000
1.100.pOO
113.100.000

Art. 3. O presente crédito no Orçamento próprio do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem. obedecerá 3. seguinte programação:
6700
MINISTI:RIO DOS TRANSPORTES
6704
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
0

Programa de Trabalho
Suplementando
6~04.0308.2122

Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público -

6704.1604.1171

Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento
.
Administração e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
.
Conservação de Rodovias
.

(PASEP)

'6704.1604 .2342
6704.1604.2343

..

21.000.000
49.770.000
24.330.000
18.000.000

.

113.100.000

Contrfbuíçâo para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

21. 000. Q{)O

TOTAL
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

'6704.0308.2122
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04

o-s 1,00

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustiveis Líquidos e Gasosos
~
.
Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento
.

49.770.000

04

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustiveis Liquidos e Gasosos
.

49.770.000

6704.1604.~'342

Administração e Coordenação da Execução
.
do Plano Nacional de Viação

24.330.000

6704.1604.1171

21.000.000

04

Impôsto Uníco sobre Lubrificantes e Combustíveís Liquidas e Gasosos
.

67(J4 .1604.2343
04

Conservação de Rodovias
.
Impôsto trntco sobre Lubrificantes e Com.
bustiveis Líquídoa e Gasosos

24.330.000
18.000.000
18.000.000

T O T A L

113.100.000

Programa de Trabalho
Cancelando

Projeto

6704 .1604.1012 . ..
050
060
101
104
120
163
251

projeto

Atividade

262
267
290
293
369
392
467
474
496
6704.1604.1177
6704.1604.2342

.
..
..
.
..
.
.
.

..
.
.
.
.
.
.......................•
.
..
.
..

110.000.000
10.000.000
10.000.000
390.000
5.000.000
4.500.000
4.500.000
3.000.000
5.000.000
3.000.000
8.000.000
40.903.000
2.000.000
6.207 .000
4.500.000
2.000.000
1.000.000
~·.OOO.OOO

1.100'.000
113.100.000

T O T A L
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
Projeto

6704.1604.1012 .
050

04

.

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.

10.000.000

.

10.000.000
10.000.000

Impôsto único sobre Lubrificantes e Com.
bustíveis Líquidos e Gasosos
101 ,
.

10.000.000
390.000

060
04

110.000.000
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04

Impõsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos .........•••...

104 . .

04

120

04

.
.

.
.

4.500.000·
3.000.000

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
262 . . .................•.....

3.000.0001
5.000.000'

Impôsto Uníco sobre Lubrificantes e Com-

04

04

04

04

04

04
Projeto

04
Atividade

5.000.000
3.000.000'

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosas
290

04

4.500.000'
4.500.000

.
.

bustrveís Líquidos e Gasosos
.
267 ...................•.....

04

5.000.000'
4.500.000'

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
251 . .

04

390.000
5.000.000.

Impôsto trmcc sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
163 . .

04

1,0@\

Impôsto único sobre Lubrificantes e Com-

bustíveis Líquidos e Gasosos

04

.

crs

.
.

3.000.000,
8.000.000'

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos ..............•.
293
~
.

8.000.000,
40.903.000

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
369 . .
.

40.903.000
2.000.000'

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis
.
392
..

2.000.000
6.207.000'

Impôsto 'Oníco sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquídos e Gasosos
.
467
.

6.207.0001
4.500.000

Impôsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
474
..

4.500.000
2.000.000'

Impõsto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
496
.

2. UUU. 000'
1. 000.000'

Imposto único sobre Lubrificantes e Comuusüveis Ltqutdos e Gasosos
.
.

1. 000.000
2.000.000,

Impôsto 'Onico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
6704.1604.2342... •••.......................

2.000.000,
1.100.000,

6704.1604.1177..
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04

Impôsto único sobre LUbrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
'r o T A L

Cr$ 1,00

1.100.000
113.000.000

Art. 4,° Este Decreto entrará em vtgcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 15 de outubro de 1973; 152:.:> da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDIcI

Antõnio Delfim Netto
Mário David Andreazza.
João Paulo dos Reis veuoeo

DECRETO

N."

72.926

~ DE

15

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao Ministério da Agricultura o crédito suplementar de crs 46.319.80(}OO.
para retorço de dotaçôes consignadas nO vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
ítem IIl, da constituição, e da autorização contida no artigo 6.°. da Lei
n,O 5,847 de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica acerto ao Mímsterto da Agricultura em favor de diversas
unidades orçamentárras o crédito suplementar no valor de Crâ 46.319.800,0Q.
(Quarenta e seis milhões, trezentos e dezenove mil e oitocentos cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 1300, asaber:
1300 - MINI6TI1RIO DA AGRICULTURA
1301 - Gabinete do Ministro
1301.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 ~ Vencimentos e Vantagens: Fixas
.
300.000
1302 - Secretaria Geral
1302.0201.2006 - Planejamento e Coordenação Setorial
002 - Organização e Controle da Programação
Setorial
3.1.1.1 - P€SSOal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
,'
300.00a
02 - Despesas varíáveís
,
,
,.
244.000
003 - Manutenção da Coordenação de Informação Rural
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Vartàveis
.
60.000
1302.0201.2086 - Coordenação de Assuntos Internacionais
3,l.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
, ..
40.000
1304 - Inspetoria Geral de Finanças
1304.0107.2005 - Coordenação e Controle FInanceiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
150.000
1305 - Divisão de segurança e Informações
1305.0809,2008 - Assessoramento Relacionado a Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Cívtl
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
,
.
140.000
1307 - Departamento Nacional de Produção Animal
1307.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Admínlstratlvos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
E1,

68

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

ces 1,00
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ...........•
02 -- I>espesas Variâvets
.
1307.0206.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal

200.000
40.000

006 -- Incremento da Produção Animal
4.1.2. O -

Serviços em Regime de Programação F..specíal .••............. ,-,
.
1308 -- Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias
lBOS.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -- Vencimentos e Vantagens Fixas .........•.

02 -- Despesas Variáveis
.
1309 - Departamento Nacional de Produção Vege-

3.893.400

36.400
60.000

ta!

1309.0201 2004 3.1.1.1 -

01 -

Coordenação e Manutenção de Bervíços Téc-

nicos e Administrativos
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

02 -- Despesas Variáveis
.
1310 - Departamento Nacional de Engenharia Ru1310.0201.2004 3.1.1.1 01 1311 -

160.000
40.000

ral
Coordenação e Manutenção de Serviços Técmcos e Administrativos

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento Nacional de Serviços de Comercialização
1311.0201.2004 - Coordenação e Manutençáo de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - 'Despesas variáveis
.
1312 - Departamento Nacional de Meteorologia
1312.0201.2004 - Oooedenaçâo e Manutenção de Serviços 'I'ecmcos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
1313 - Diretoria do Território do Amapa
1313.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
31.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas vanaveís
3.2.3.3 - Salário-Família
.
1314 - Diretoria do Território de Roraima
1314.0201.2004 - Ooordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Admintstrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
1315 - Diretoria do Território de Rondônia
1315.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
1316 - Dtretorta Estadual do Acre
1316.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .......•.....
02 - Despesas Variáveis .....................•..

160.000

80.000

200.000
100.000

160.000
70.000
36.0lJO

\:10.000

50.000
20.000
5.000

151. 000
10.000
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3.2.3.3 1317 1317.0201.2004 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 1318 1318.0201.2004 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1319
1319.0201.2004

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1320
1320.0201.2004

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1321
1321.0201.2004

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1322
1322.0201.2004

-

Salário-Família ......................•.•...
Diretoria Estadual de Alagoas
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual do Amazonas
Coordenação e Manutenção de Serviços TécnICOS e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual da Bahia
Coordenação e Manutenção de Serviços 'Iécmcos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas veneveis
.
Salário-Família . .
.
Diretoria Estadual do Ceará
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .......................•.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual do Espírtto Santo
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-
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Cr$ 1,00
7.000

H70.000
40.000
140.000

1.115.000
300.000
180.000

1.450.000
400.000
180.000

970.000
600.000
210.000

mcos e Admínístrztlvos

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ................•........

Salário-Família
.
Díretorta Estadual de Goiás
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2 3.3 - Salário-Família
.
1323 - Dtretorta Estadual da Guanabara
1323.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

mcos

3.1.1.1
02
1324
1324.0201.2004

-

€

760.000
300.000
80.000

991.000
350.000
190.000

Admírustratívos

Pessoal Civil

Despesas vanavees
.
Diretoria Estadual do Maranhão
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos (,t Admmistrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens FIXas
02 - Despesas varíáveís
.
3.2.3.3 - Salário-Família . .
.
1325 - Díretorra Estadual de Mato Grosso
1325.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técmcas e Admmístratavos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens F1Xas
..
02 - Despesas. Vartáveís ••••••••.•••.••.••••••••
3.2.3.3 - Salário-Família
.
1326 - Diretoria Estadual de Minas Gerais

500.000

900.000
100.000
240.000

940.000
280.000
150.000
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Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

mcos e Adrrnmstrattvcs

3.1.1.1 -

Pessoal Cívu

01, 02 3.2.3.3 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas vanaveis
.
Salárto-Pamüía ........•..................

1327 1327.0201.2004 -

Diretoria Estadual do Pará
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'écrncos e Administrativos
Pessoal Civil.

3.1.1.1 -

01 02
3.2.3.3
1328
1328.0201.2004

Vencimentos e Vantagens Fixas

-

.

Despesas Variáveis
.
Salàrto-Famtlía
.
Diretoria Estadual da Paraíba
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

2.050.000
1.000.000

450.000

1.300.000
550.000
360.000

nícos e Administrativos

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 02 :L2.3.3 ~
1329 1329.0201.2004 3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1330
1330.0201.2004

ces 1,00

~

~

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1331
1331.0201.2004

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1332
1332.0201.2004

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1333
1333.0201.2004

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1334
1334.0201.2004

-

~

3.1.1.1 -

01 -

02· 3.2 -.3 .3 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual do Paraná
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos é: Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ••...........••.•........

Salário-Fam1lia
.
Diretoria Estadual de Pernambuco
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'écmcos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Diretoria Estadual do Piauí
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
__
.
Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'écmcoa e Administrativos
Pessoal Cívn
Vencimentos e Vantagens Fixas ......•....•
Des~ Variáveis
.
Salário-FamílIa.
.
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia . .
.
Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'ecmcos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Fam1lia '
.

802.000
180.000
174.000

1.150.000
600.060
140.000

2.100.000
700.000
470.000

nó.ooo

100.000
153.000

3.600.000
1. 000.000
670.000

740.000
100.000
170.000

2.230.000
1.000.000
240.000
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3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1336
.l336.0201.2004

-

Diretoria Estadual de Santa Catarina
Coordenação e Manutenção de Serviços TécnICOS e Admínístratrvos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia
.
Diretoria Estadual de São Paulo
Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'ec-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
133"
1337.0201.2G04

-

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Drretorra Estadual àe Sergipe
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1338
;l:,:l38.0201.2004

-

Pessoal Crvu
Vencímentcs e 'Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
,
.
Salário-Famíüa
.
Estação Experimental do Distrito Federal
Coordenação e Manutenção de Serviços Técmcos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Seíárto-Familta . .
.
Departamento do P.essoal
Admimstracào de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Contrfbuiçôes de Previdência Social

1335 1335.0201.2004 -

ces 1,00

830,000
500.000
145.000

ruccc e Admmístratavos

900.000
700.000
130.000

nlCOS e Adrmrnstratrvos

3.1.1.1 e1 02 3.2.3.3 1339 1339.0101.2013 002 ::lo 2.5. O -

Total .

720.000
90.000
60.000

82.000
60.000
20.000

300.000
46.319.800

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 1300 e 28QO, a saber:

1300 -

MINISTI:RIO DA AGRICULTURA

Secretaria Geral
1302.0108.2006.001
::L1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 1302.0201.2006.002
;:s.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 1302.0201.2006.003
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
Atividade - 1302.0206.2034.003
3.2.7.9 - Diversas
.
1304 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividade - 1304.0107.2005
3.1.3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1305 - Divisão de Segurança e Informações
Atividade - 1305.0809.2008
:3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos
..
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . .
.
4.1.3.0 ~ Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1::102 -

Atrvídade -

250.000
404.600
8.500
3.893.400
162.300
40.000
20.000
20.000
30.000
22.100

ATOS DO :PODER 'EXECUTIVO

1306
Atividade
3.1,2.0
3.1.3.1
1307
Atividade
3.1.3.1
3.1.3.2
1308

-

Atividade 3.1.3.1 1309 Atividade 3.1.2.0 3.1.3.1 4.1.3.0 ~
4.1.4.0 Atividade 4.1.3.0 4.1.4. O Atividade 3.1.2.0 4.1.3.0 4.1,4.0 Atividade 4.1,3.0 4. 1. 4. O 1310 Atividade 3. 1. 3. 1 3.1.4.0 Atividade 3. 1. 3.2 3.1.4.0 4.1.4.0 1311 Atividade 3.1.3.1 Atividade 4.1.4.0 1312 Atividade 3.1.3.1 1313 Atividade 3.1.3. 1 1314 Atividade 3.1.3.1 1317 Atividade 3.1.3.1 1318 Atividade 3.1.3.1 1319 Atividade 3.1.3.1 1320 Atividade -

Departamento de Administração
1306.0101.2004
Material de Consumo
' .
Remuneração de Serviços pessoais
.
Departamento Nacional de Produção Animal
1307.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
~
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias
1308.0201,2004
Remuneração de Serviços pessoais
.
Departamento Nacional de Produção vegetal
1309.0201.2004
Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoais ..,
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente ..•...................
1309.0206.2035.003
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
,
.
1309.0206.2035.004
Material de Consumo ..................•..
Equipamentos e Instalações
.
Materiel Permanente .....••...............
1309.0207.2035.001
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente . .
.
Departamento Nacional de Engenharia Rural
1310.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais ....••...
Encargos Diversos
.
1310.0206.2038
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Material Permanente
.
Departamento Nacional de Serviços de Comercialização
1311,0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais ......•.
1311.0202.2024.001
Material Permanente
.
Departamento Nacional de Meteorologia
1312.0201.2004
Remuneração de Serviços pessoais
Diretoria do Território do Amapá
1313.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria do Território de Roraima
1314.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual de Alagoas
1317.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Diretoria Estadual do Amazonas
1318.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
Diretoria Estadual da Bahia,
1319.0201.2004
Remuneração de Serviços Pessoais •. '
.
Diretoria Estadual do Ceará
1320.0201.2004

100.500
134.200
231.200
97.200

100.000
15.000
127.300
20.400
80.000
10.200
10. COO
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000

25.900
10.000
50.000
15.000
31. 000

10.700
61. 000
137.700
23.300

78.900
30.800
409.000
652.400
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3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .....•••.
1321 - Diretoria Estadual do Espírito Sento
Atividade - 1321.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1322 - Diretoria Estadual de Goiás
Atividade - 1322.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .•........
1323 - Diretoria Estadual da Guanabara
Atívtdade - 1323.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais •........
1324 - Diretoria Estadual do Maranhão
Atividade - 1324.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
1325 - Diretoria. Estadual de Mato Grosso
Atcvídade - 1325.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .•........
1326 - DIretoria Estadual de Minas Gerais
Attvirtade - 1326.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1327 - Diretoria Estadual do Pará
Atividade - 1327.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1328 - Díretorla, Estadual da Paraíba
Atividade - 1328.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais .•........
1329 - Diretoria Estadual do Paraná
Atividade - 1329.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais ..•......
1330 - Diretoria Estadual de Pernambuco
Atividade - 1330.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1331 - Diretoria Estadual do Piaui
Attvtdade - 1331.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1332 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Atividade - 1332.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais •........
1333 - Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte
Atividade - 1333.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1334 - Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
Atividade - 1334.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1335 - Diretoria Estadual de Santa Catarina
Atividade - 1335.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1336 - Diretoria Estadual de São Paulo
Atívtdade - 1336.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1337 - Diretoria Estadual de Sergipe
Atividade - 1337.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
1338 - Estação Experimental do Distrito Federal
Atividade - 1338.0201.2004
3.1 .3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais .•........
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contíngêncía
.
Total. .

.

360.300
126.800
344.900
888.000
137.100
282.000
771.200
250.500
157.300
991. 500
870.000
155.400
699.100
100.000
556.600
200.200
895.300
131.800
59.200

31.000.000
46.319.800
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Art. 3.°.

Es~e _Decreto

entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as díspostções em contrário.
Brasília, 15 de , outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio oeinm. Netto
Moura Cavalcanti
Joâo Paulo dos Reis Velloso

D:E:CRETO N.Q 72.927 OUTUBRO DE 1973

DE

.15

DE

Dispõe sobre o capital
do Serviço
Federal de Processamento de Da-

dos (SERPRO).

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe conferem o
artigo 81, item III, da Constãtuícáo,
e da autorização constante do artdgo
5. 9 , § 25>, da Lei n.c 5.615, de 13 de

outubro de 197Q, decreta:

Art. 1.9 O Capital do Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO) fica elevado para Cr$ ..

62.000.000.00 tsessenta e dois milhões

de cruzeiros), mediante a íncoruoração da parcela de Cr$ 48.00;),000,00
(quarenta e oito milhões de cruzei;
rosr, a ser transferida do Fundo de
Reserva para Aumento de Capital
previsto no artigo 12, da Lei número
5.615-70.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15
de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N.9 72.928 OUTUBRO DE 1973

DE

15 'JE

Concede à Itarninae
Comércio
de
Minérios S. A. o direito de lavrar
minerío de ferro, no MunZcipio de
Ibirité, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item rII. da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.c 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mtneraçâo) , alterado pelo Decreto-lei

n.c 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada à Itamínas
Comércio de Minérios S. A. concessão para lavrar minério de ferro em
terrenos de propriedade de João do
Nascimento Pires, no lugar denorni,
nado Fazenda do Engenho Seco, Distrito de Sarzedo, Município de Ibírtté. Estado de Minas Gerais, numa
área de cento e cinqüenta e três hectares quarenta e seis ares e cínqüenta
e oito centdares 053,4658haJ, dehnirtada· por um polígono irregular, que
tem um vértice a quarenta e dois metros (42m) , no rumo verdadeiro de
vinte e três graus sudeste t239 SE~
do canto sudeste (SE) da Igreja da
Fazenda do Engenho Seco e os lados
a partir desse vértice, os segumces
comprimentos e rumos verdadeiros:
mil oítccentos e oitenta e quatro metros (1.884 m) , cinco graus quarenta
e sete minutos sudoeste (59 47' SW);
setenta e quatro metros (74 eu dezenove minutos
sudeste (191" SE);
cento e sessenta metros (160 m) , oeste (W); cem metros (100 m) , norte
(N); trezentos e vinte metros (320
m) . setenta e sete
graus sudoeste
(779 SW); cem metros 000 m) , nor.,
te (N); sessenta metros (60 m) , oeste
(W); sessenta metros (60 m) , norte
(N); sessenta e quatro metros (64
m) , oeste (W); oitenta e três metros
(83 m) , norte (N); setenta E. seis
metros (76 m) , oeste (W); sessenta
e dois metros (62 m) norte (N); emqüenta e sete metros (57 m) , oeste
(W); cento e vinte e dois metros
022 mi , norte (N); sessenta metros (60 m) , oeste (W); duzentos e
quarenta metros (240 m) . norte (N);
setenta e um metros (71 m). leste
(E) ; novecentos e trinta :j1f~tTVS
(930 m) , norte (N); cinqüenta metros (50 m) , oeste (W); trezentos e
vinte e três metros e trinta e oito
centímetros (323.38 m) , norte (N);
novecentos e cinqüenta e sete metros
e doze ccntcmetros (957,12 m) , leste
1
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concessão é outorgada mecondições constantes dos
47 e suas alíneas, e 51 00
Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas .ieste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estdpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.c 3, de 30 de
abril de 1965, do. Comíssáo Naaionaí
de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto
no Decreto lei
n.c 1. 038, de 21 de outubro de 969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprtr qualquer das ob-rigações que
se Lhe incumbem, a ooncessâo para
lavrar será declarada caduca ou -m-ía,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
An-t. 45' M propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de 3010 e
subsolo para fins de lavra, na forma
-do artigo 59, do Código de
Minaração.
Art 5.9 A concessão de lavra, terá
por titulo este
Decreto,
que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, 10
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-3.035_63J.
Brasília, 15 de outubro de
1973;
152.9 da Independência e 85.9
da
República.

(E). Esta
diante as
artigos 44,
Código de

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 72.929
OUTUBRO DE

DE

16

DE

1973

Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
administrativa, uma faixa de terra destinada a passagem de linha
de
tranemíseõo, no Estado
de
GoÜis.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item UI, da Constituição, tendo
em vista. o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.v 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta
do processo MME 707.767-72,
decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utílidade pública para fins de constitutçâc de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo como eixo a linha de transmissão estabelec.da entre os Munícípíos de Corumbá. de Golas e Pírenópous. nO Estado de Goiás. cUJO projeto e planta.
de situação foram aprovados
por
ate do Diretor da Divisão de Energia
Elétrica e Concessões do
Departamento Nacional de Ag-ias e Energia
Eletrrca, no processo MME 707.767-72 .
Art. 2.n Fica autorizada a centrais
Elétricas de Gotas S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa. nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1.0.

Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servtdâo
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A ..
para o fim indicado, a qual compreende o direito atríbuído à empresa
concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção da
mencionada linha de
transmtssão e de ünhas telegráficas
ou telefônicas auxiliares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda.
o acesso à área da servidão através
de prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus Iímitarãc
o uso e gozo das m e s m e s ao
que ror compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danes, incluídos entre eles os de erguer construções ou
Jazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em JUIzO, as
medidas necessárias á constituição da
servidão
administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n.v 3.365.
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de 21 de junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número 2.786, de 21 de mato de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, J6 de outubro de 1973;
1&29 da Independência e 859 da
Repúblioa.
EMÍLIO G.

Art. 4." Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário..
Brastlía, 16 de outubro de 1973;
152Q da Independência e 85(1 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio tnas Leite Júnior

MÉDICI

Antonio Duis Leite Júnior

DECRETO

N."

72.931 - DE 16
1973

DE

OUTUBRO DE

DECRETO N.o 72.930
OUTUBRO

DE

16

DE

DE 1973

Declara de utilidade pública, para
fins de
desapropriação, área de
terra necessária à construção de
subestação, no município de Santa
Bárbara d'Oeste - Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra b, do Código de Aguas, o
Decreto-lei n.« 3.365, de 21 de junho
de 1941. e o que consta do processo
:rv.IM:E 704.772-73, decreta:

Art.!." Fica declarada. de util1dade pública, para fins de desapropriação. área de terra situada no
munícípío de Santa Bárbara d-oeste.
Estado de São Paulo, necessária à
construção da subestação abaixadora
denominada "Jardim".

Art. 2." A área oe terra referida
no artigo anterior compreende aquela constante da planta de situação
n.v BX - SK - 45.792, relativa ao
projeto aprovado pOT ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no proceSSD MME 704.772-73.
Art. 3." Fica autorizada a Comnanma Paulista de Fôrça e Luz a promovera desapropriação da referida
área de terra e respectivas benfeitorias, na forma da legislação vigente.
Parágrafo único. A autorizada poderá tnvocar, em Juizo, as medidas
necessárias a desaproprtaçâo em caráter urgente. utilizando o processo
judicial estabelecido no art. 15 do
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Declara de utilidade
fins de constituição
ministrativa, áreas
versos municípios
Goiás.

pública,
para
de servidão adde terra em dido Estado de

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição.
tendo em vista o disposto no artigo
151, letra c, do Código de Aguas. regulamentado pelo Decreto n'' 35.851,
de 16 de julho de 1954, e o que consta
do processo l\IIlVIE 701.901-73 e aneXDS,

decreta:

Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão admíndstratíva, as
áreas de terra
compreendidas na
faixa de 6 (seis) metros de largura,
tendo como eixo as linhas de transmissão cujos projetos e plantas de
situação foram aprovados por ato do
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica, e
que, partindo das redes de distribuição locais, irão energtzar as t-orres
de microondas nos seguintes municípíos do Estado de Goiás: Goiás,
Goíatuba. Guapo. Inhumas, Itauçu.
Jataí. Morrinhos, Palmeiras de Goiás,
Paraúna, Piracanjuba, Quirinópolis e
RIO Verde.
Art 2." Fica aut-orizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra,
na forma da legislação vigente, onde
tal se fizer necessárto, para a passagem das linhas de transmissão referidas no artigo Lo.
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás S.A.,
para o fim indicado, a qual compreende o direito atribuído à empresa
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concessionária de praticar todos os
atos de construção, operação e manutenção das mencionadas linhas de
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas auxtlíares, bem como
suas possíveis alterações ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda,
o acesso à área da servidão através
o.... prédio serviente, desde que não
haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas
de terra atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao
que for compatível com a existência
da servidão, abstendo-se, em consequêncía. da prática dentro das mesmas, de quaisquer atos que embaracem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou
fazer plantações de elevado porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de GOiás
S. A. poderá promover, em JUízo,
as medidas necessárias à constituição da servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo
judicial estabelecido no Decreto-lei
n." 3.365, de 21 de junho de 1941, com
as modificações introduzidas pela Lei
n.s 2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrãra em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposfçôes em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Antonio Dias t.eu« JúnlOT

DECRETO N.'? 72.932 -'OUTUBRO DE

DE

16

DE

1973

Altera enquadramento de servidor do
antigo Departamento dos COrreios
e Telégrafos e dá
outras -prootdências.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista decisão judicial trensitada em julgado, e o que consta do
processo n.v 167, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica alterada a retação nominal anexa ao Decreto n.c 65.030,
de 31 de dezembro de 1969, que dispõe sobre o enquadramento de servidores do antigo Departamento dos
Correios e Telégrafos, para efeito de

excluir .um cargo da classe de Operador Postal, CT-2ü6.10.C, ocupado
por Francisco Ferreira Dtníz. e de incluir um cargo na classe de Postalista, CT-202 .12 .A, e nele considerar
enquadrado, a partir de 8 de tevereirc de 1963, Francisco Ferreira Diniz,_ em cumprimento a sentença judícial, transitada em julgado, em dec~rr~nCla de decisão tomada, .por unanímldade, pela
Terceira Turma do
Tribunal Federal de Recursos, em 27
de setembro de 1971, no julgamento
da Apelação Cível n.c 30.451, de Minas Gerais.
Art. 2.° Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n.v 66.030, de 31 de
dezembro de 1969.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
Vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO

N.o 72.933 DE
OUTUBRO DE 1973

16

DE

,Dispõe sobre o Grupo -, Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, a que se
refere o artigo 29, da Lei n 9 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 7.°, dr
Lei nc 5.645, de 10 de dezembro rte
1970, decreta:
CAPÍTULo I

Do Grupo -

Tributação, Arrecadação

e Fiscalização

Art. lQ O Grupo - Tributação,
Arrecadação e Fiscalização, designado
pelo código TAF-600, compreende Categorias Funcionais integradas de
classes constituídas de cargos de provimento efetivo, a que são inerentes
atividades de nível superior da administração tributária, envolvendo planejamento, organização, coordenação,
avaliação, controle e execução, relacionados com tributação, arrecadação
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e fiscalização de tributos federais,
abrangendo, inclusive, as de fiscalização e controle da arrecadação de
tributos de açúcar e álcool e de contribuições previdenciárias.

Art. 29 As classes integrantes das
Categorias Funcionais do Grupo a
que se refere este Decreto distribuir-

se-ão, na forma do disposto no artigo
59, da Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 5 (cinco) níveis hie-

rárquicos com as seguintes características:
Nível 5 - Atividades de nível superior da administração tributária,
relacionadas com a direção de uni-

dades técnicas normativas e repartições regionais da Secretaria da Receita Federal e assessoramento especializado, com vistas à adequação da

política tributária ao desenvolvimento
econômico, compreendendo, ainda,
orientação e supervisão de auxiliares
imediatos, bem como formulação e
compatibilização dos objetivos da tributação, arrecadação e fiscalização de
complexidade e responsabilidade elevadas, com ampla autonomia na pesquisa, análise e interpretação de situações de alta díversíficação .
Nível ~ - I) - Atividades de nível superior da administração tributária, relacionadas com a direção de
unidades técnicas intermediárias e fie
repartições sub-regionais da Secretaria
da Receita Federal, compreendendo,
ainda, assessoramento especiahzado.
supervisão, orientação e treinamento,
em técnicas de serviço, de auxllía-es
imediatos; elaboração e compatibilização de programas setoriais e regionais, execução de tarefas de grande
complexidade e responsabilidade, cem
autonomia na interpretação e aplicação da legislação tributária e atos
normativos complementares em situações diversificadas de trabalho; lI)
- Atividades de nível superior relacionadas com a direção de unidades
técnicas normativas e regionais de
arrecadação e fiscalização do Instituto
do Açúcar e do Alcool, compreendendo, ainda, assessoramento técrnco-eapecíalízado, supervisão, orientação e
execução da fiscalização e arrecadação tributária junto a usinas de
grande porte, destilarias e depósitos
não anexos; supervisão e vigilância
sobre o trânsito e a comercíattzaçào
dos produtos abrangidos pela legislação açucareíra, nos casos de relevante importância fiscal, econômica
ou social; detalhamento de planos e
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programas de fiscalização, com autonomia na interpretação da legislação fiscal; IH) - Atividades ue ntvej superior relacionadas com a direção de unidades técnicas normativas
e regionais de fiscalização e arrecadação do Instituto Nacional de Previdência Social, compreendendo, ainda, assessoramento técníco-especia.lízado, supervisão, coordenação, onentação e execução da fiscalização tributária, de primeira grandeza, das
contribuições previdenciárias, envolvendo elevado grau de dificuldade napesquisa contábil do fato gerador; €sw
tudo, pesquisa, análise e interpretação, com autonomia, de situações
de alta diversificação quanto aos fatos geradores de tributos.
Nível 3 - I) Atividades de nível superior da administração tributaria,
relacionadas com chefia de unidades
técnicas intermediárias e de -epartdções sub-regionais da Secretaria da
Receita Federal; orientação, supervrsão e treinamento, em técnicas de serviços, de auxiliares imediatos; execução das atividades de tributação,
arrecadação e fiscalização de tributos federais, de média complexidade
e grande responsabilidade, sob supervisão medíata ou imediata, com
relativa. autonomia na Interpretação e aplicação da legislação tributária e atos normativos complementares, em diversificadas situações de trabalho. H) - Atividades
de nível superior, compreendendo
assessoramento técnico, ooordenaçáo,
orten tação e execução da ríscauzação
e arrecadação tributária, de segunda
grandeza, das contribuições previdenciárias, envolvendo grau médio de
dificuldade na pesquisa contábil do
fato gerador; estudo e ejaboraçâc de
programas de fiscalização, com relativa autonomia na interpretação e
aplicação da legislação fiscal a situações diversificadas;
Nível 2 - n - Atividades de nível
superior abrangendo chefias de 'tmídades técnicas da Secretaria da Receita Federal. supervisão, ortentação
e treinamento de servidores auxdiares, em técnicas de serviço; execução
de tarefas merentes à arrecadação
tributária. sob supervisão mediata ou
imediata, em contato com contrfbuíntos e público em geral, com alguma
autonomia para selecionar alternatá,
vas em situações de trabalho complexas, diversificadas e de grande responsabilidade; II) Atividades de ni-
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vel superior, relacionadas com a «he.üa de unidades técnicas Intermediárias de arrecadação e fiscalização
do Instituto do Açúcar e do Alcool,
compreendendo, ainda. orientação,
supervisão e execução da ftscallzaçao
e arrecadação tributária junto a. usínas de médio e grande porte, destilarias e depósitos não anexos, orienta"
ção da vigilância sobre o trânsito e
a comercialização dos produtos aorangidos pela legislação açucareíra: es.,
tudo e elaboração de programas de
fiscalização, com relativa autonomia
na interpretação e aplicação da legtslação fiscal a situações díversttícadas; !II) Atividades de nível superior de média complexidade e responsabilidade, compreendendo oríentaçâo
e execução da fiscalização tributária,
de terceira grandeza, das contribuíções
previdenciárias, envolvendo pequeno grau de dificuldade na pesquisa contábil do fato gerador, metüante aplicação da legislação tributária e
atos normativos complementares a sítuações pouco diversificadas.

CAPÍTULO II

Da Composição das Categor..as
Funcionais

Art. 4.9 As Categorias p'unoíonais
do Grupo-Tributação, Arrecadação e
Fiscalização deverão atender às necessidades de recursos humanos nas

áreas de tributação, arrecadação e
fiscalização de tributos do Mtnístézíc
da Fazenda e de arrecadação e üs..
calização do Instituto do Açucar e do
AlCOO-I e do Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 5.9 Poderão integrar as categerias Funcionais de que trata o artigo 3,9 deste Decreto, mediante
transposição ou transformação, 05
atuais cargos vagos e ocupados.
cujas atividades guardem correlação
com as indicadas no artigo 1.9, coser,
vado o seguinte critério:
I na Categoria
Funcional de
Técnico de Tributos Federais, por
transposição, <JS cargos de Técntco de
Tributação e, por transformação, os
Nível 1 - Atividades de nível sude Agente Fiscal de Tributos
Feperior de complexidade e responsabi-:
derais;
lidade médias. compreendendo super11 - na Categoria Funcional de
visão, orientação e execução da fisControlador da Arrecadacâo Federal,
calização e arrecadação tributária
por transformação, os cargos de Técjunto a usinas de pequeno e médio
nico de Tributação, Agente Fisc-a.l de
porte, destilarias e depósitos não aneTributos Federais, Exator Federal,
xos, vigilância sobre o trânsito € a
Fiel do Tesouro, Auxiliar de ExatOda
comercialização dos produtos abrane Guarda Aduaneiro, bem assim os
gidos pela legislação açucareira. mede Tesoureiro e Tesoureiro-Auxiliar,
diante aplicação da legislação trtbudo Ministério da Fazenda;
tária e atos normativos complemen..
teres, a situações pouco diversificadas.
lI! - na Categoria Funcional de
Fiscal de Tributos Federais. por
Art. 3.9 O Grupo-Tributação, Aa're ..
transposição, os cargos
de Agente
cadaçâo e Fiscalização é constituído
Ffzcal de Tributos Federais e, por
transformação. os de Técnico de Tripelas Categorias Funcionais abaixo inbutação e de Fiscal Auxiliar de Imdica-das:
postos Internos;
Código TAF-BDl - Técnico de TrIIV - na Categoria Funcional de
butos Federais;
Fiscal de Tributos de Açúcar e AI~
cool, por transposição, os cargos de
Código TAF-602 - Controlador da.
Arrecadação Federal;
Fiscal de Tributos de Açúcar e AIcool e, por transformação, ()S de TeCódigo TAF-603
Fiscal de Tribusoureiro e Tesoureiro-Auxiliar em
tos Federais;
exercício no Instituto do Açúcar e do
Alcool:
Código TAF-604
Fiscal de Tributos de Açúcar e Ateoot:
V - na Categoria Funcional de
Código TAF-6D5 ~ Piscel de Contri- Fiscal de Contribuições Previdencíárias,
por transposição, os cargos de
buíções Previdenciárias.
Inspetor de Previdência e Fiscal de
Parágrafo único.
As classes das
Previdência e, por transformação. os
de Inspetor de Seguros, Inspetor de
Categorias Functonaís previstas neste
artigo são distribuídas pela '?scaiade
Risco, Inspetor de Indústria Saüneiníveis do Grupo, na forma do Anexo.
ra, Inspetor de Trabalho, Tesoureiro
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e Tesoureiro-Auxiliar, .cujos ocupantes estejam em sxercícío no Instdtuto
Nacional de Previdência Bccial.
§

1.9 Os ocupantes

de

cargos de

Técnico de Tributação e Agente Píscal de Tributos Federais, que opta-

rem, expressamente, pela transformaçâo dos: cargos que ocupam, não poderão concorrer à transposição para

as Categorias de Técnico de Tributos
Federais e Fiscal de Tributos

Fe;

deraíe, respectivamente.
§ 2.9 Os funcionários agregados po-

derão concorrer à inclusão nas c.:J.,tegorias Funcionais mencionadas neste artigo, observado o disposto no artigO 18 e seu parágrafo único, do Decreto TI.O 70.320, de 23 de março de
1972.
Art. 6.9 Os cargos

ocupados serão

transpostos ou transformados COm a

inclusão dos respectivos ocupantes,
observada a lotação estabelecida e a
ordem rigorosa de classificação dos
habilitados no processo seletivo a que
se refere o Capitulo In deste de~
creto:
I - nas Categorias Funcíonais de
Técnico de TribuOOs Federais, Fiscal
de Tributos Federais, Fiscal de 'I'ríbutos de Açúcar e Aleool e Fiscal de
Previdenciárias,
do
Contribuições
maior para o menor nível, observaoo,
quanto às duas últimas, o disposto
no § 2/,1 deste artigo;
II - na Categoria Funcional de
Controlador da Arrecadação Federal:
a) no nível 5, os ocupantes dos cargos de Técnico de Tributação e de
Agente Fiscal de Tributos Federais da
classe maís elevada, até 20% dos car;
gos previstos;
b) no nível 3, os ocupantes
dos
cargos de Agente Fiscal de Tributos
Federais, até 20% da lotação estabelecida. O restante de cargos previstos
para o nível 3 e os do nivel 2, por
ocupantes dos cargos de Exator Federal, Fiel do Tesouro, Auxiliar de
Exatoria e Guarda Aduaneiro, bem
assim os de Tesoureiro e TesoureiroAuxiliar, do Ministério da Fazenda,
do maior para o menor nivelo
§ 1° A lotação do nível 5 da Categoria de Controlador da Arrecadação Federal será completada com a
transformação de cargos vagos de
qualquer denominação, na forma prevísta no § 3° do artigo 9°, do Decreto n" 70.320, de 23 de março de 1972,

aos quais concorrerão, por progressão
funcional, os ocupantes da classe B
da mesma Categoria.
§ 2° A transformação dos cargos de
Tesoureiro, Tesoureiro-Auxiliar, Inspetor de Seguros, Inspetor de Risco e
Inspetor de Indústria Salíneira em
cargos da Categoria Funcional de Fiscal de Contribuições Prevídencíártas,
bem como dos de Tesoureiro e Tesoureiro-Auxiliar, em cargos da Categoria Funcional de Fiscal de Tributos de
Açúcar e do Alccol, somente poderá
ocorrer nas classes A e B das refertdas
Categorias, do maior para o menor
nível.
§ 3° Ressalvado o disposto na alínea "a" do item II deste artigo e observadas as normas constantes da alínea "b" do mesmo item e do parágrafo anterior, os cargos que, de acordo com a classificação dos respectivos
ocupantes, excederem ao número fixado para cada classe das Categorias
Funcionais de que trata este Decreto serão transpostos ou transformados para a classe ímedíatamente tnferior ou, se ainda ocorrer a. hipótese
prevista neste parágrafo, para a classe inferior seguinte.
§ 4° Se a lotação aprovada para a
Categoria Funcional for superior ao
número de funcionários habilitados no
processo seletivo, será ela completada
na forma. estabelecida pelo órgão
Central do Sistema do Pessoal Civil
da Administração Federal - SIPEC,
observado o disposto nos artigos 9<:>,
§ 3°, e 15, do Decreto ns 70.320, de
23 de março de 1972.
Art. 7° A transposição ou transformação de cargos, a que se refere ç
artigo 5° deste Decreto, somente sere
processada, em cada órgão, após a
observância das seguintes condições:
I - aprovação da lotação qualitativa e quantitativa, fixada com base
no Decreto n- 68.991, de 28 de Julho
de 1971;
II - veriflcação da prioridade na
escala prevista no artigo 2°, do Decreto n- 70.320, de 23 de março de 1972;
III - comprovação da existência
de recursos orçamentários adequados
para fazerem face às despesas decorrentes da medida.
CAPÍTULO

rrr

Dos Critérios Seletivos
Art. 8° Os critérios seletivos, para
efeito de transposição ou transfor-
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mação de cargos para as Categorias
Funcionais do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, objetivando
comprovar a capacidade do fundonárto para o desempenho das atribuições inerentes às respectivas classes, serão, basicamente, os seguintes:
I - ter ingressado, em virtude de
concurso público, na série de classes
ou classe singular a que pertencer _o
cargo a ser transposto ou em série
de classes ou classe singular que a
estas tenha legalmente antecedido;
II - ter ingressado, em virtude de
concurso público ou prova pública de
habilitação de caráter competitivo, na
carreira ou série funcional que se- tenha transformado na carreira, série
de classes ou classe singular que legalmente antecedeu aquela a que pertencer o cargo a ser transposto;
III - ter ingressado, em virtude
de concurso público, na série de classes ou classe singular a que pertencer o cargo a ser transformado ou
em carreira, série de classes ou classe singular que a estas tenha imediata e legalmente antecedido;
IV - ter ingressado, em virtude
de concurso público ou prova pública de habilitação de caráter competitivo, em carreira ou série funcional
que se tenha transformado na carreira, série de classes ou classe singular
que legalmente antecedeu aquela a
que pertencer o cargo a ser transformado;
V - para os que não satisfizerem os
requisitos indicados nos itens precedentes, habilitação na prova de desempenho, de caráter eliminatórto,
prevista no artigo 11, do Decreto numero 70.320, de 23 de março de 1972,
§ 10 Consideram-se incluídos no
item I os atuais Agentes Fiscais ãe
Tributos Federais que ingressaram,
por concurso público, na carreira -íe
Agente Fiscal do Imposto de Consumo e nas carreiras de Perito Contador ou Contador, destinadas à fiscalização do Imposto de Renda.
§ 2 0 A classificação dos funcionários habilitados de acordo com este
artigo far-se-á, classe por classe, a
começar pelo maior nível, observada
a seguinte ordem de preferência:
a) quanto à habilitação:
10
o habilitado na forma do
item r:
o habilitado na forma do
20
item II;

o habilitado na forma do
3' item 111;
4' - o habilitado na forma do
item IV;
5' - o habilitado na forma do
item V.
b) em igualdade de
condições de
habilitação:
10 - o de maior tempo na classe'
20 - o de maior tempo na série dé
classes ou classe singular a que pertencer o cargo a ser transposto ou
transformado;
3" - o de maior tempo de serviço
público federal;
4" - o de maior tempo de serviço
público.
§ 3,"
O tempo correspondente à
agregação será somado ao da classe
a que pertencia o cargo efetivo anteriormente ocupado pelo agregado,
para o fim do disposto na alínea "b"
do parágrafo anterior,
§ 40
Na apuração dos elementos
enumerados neste artigo, tomar-se-á
por base a situação funcional exístente à data da homologação do processo seletivo.
§ 50 No caso de transformação de
cargos, deverá a Administração, antes da realização da prova, promover
curso intensivo e específico de treinamento, a ser aplicado pela unidade de
treinamento do órgão de Pessoal, sob
supervisão geral do órgão Central do
SIPEC.
§ 6° A prova de desempenho será
planejada, organizada e executada
pelo órgão Central do SIPEC,
Art. 9" A critério da Administração,
a classificação dos habilitados no processo seletivo, para as Categorias
Funcionais de Técnico de Tributos
Federais, Fiscal de Tributos Federais
e Controlador da Arrecadação Federal,
será feita por Estado ou Região Fiscal do Pais, para preenchimento da
lotação aprovada.
Parágrafo único. Quando o número de habilitados em determinado
Estado ou Região for inferior ao ie
cargos previstos na lotação, poderá
obter a transposição ou transformação do cargo respectivo, para aquele
Estado ou Região, O funcionário de
melhor classificação, que o requerer.
CAPÍTULO IV

Do Ingresso

Art. 10. O ingresso nas classes ínt-

cíats das Categorias Funcionais pre-
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vistas neste Decreto rar-se-á medlante concurso público, em que será vt:rificada a qualificação essencial eXIgida nas respectivas especificações,
para: o desempenho das atividades inerentes à classe, ressalvada a hipótese contida no artigo 15.
Parágrafo único. O grau de escolaridade e outros requisitos para ingresso nas Categorias funcionais de
que trata este Decreto serão estabelecidos em lei.
Art. 11. Os concursos serão realizados nas Unidades da Federação onde
existirem claros na lotação das elasses iniciais das Categorias Funcionais
de que trata este Decreto.
Art. 12. Encerrado o processo de
transposição e transformação de cargos, será reservado 1/3 (um terço)
das vagas existentes nas classes miciais de cada Categoria Funcional
para o provimento a que se refere este
Capítulo.

enchimento de até 1/3 (um terço)
das vagas das classes iniciais das Categorias do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, obedecida a
regulamentação geral e nas seguintes
condições:
I - possuir o candidato a hablltta ,
çâo legal
exigida em cada caso;
Il - habilitar-se em provas de cc .
nheclmentos gerais e específicos, com
(J~ requisitos previstos para o íngres.,
se de que trata o Capitulo IV deste
decreto.
Parágrafo único. No caso de Insuficiência de habilitados à ascensão
funcional, as vagas a esta destinadas
poderão ser providas por runcíonánoa
do Ministério da Fazenda, do Instttu..
to Nacional de Previdência Social e
do Instituto do Açúcar e do álcool
integrantes dos demais Grupos de
que trata a Lei n.v 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, de acordo com :t
regulamentação geral.

CAPíTULO V

CAPíTULO VII

Da Progressão Funcional

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 13. A progressão funcional dos
ocupantes de cargos das õateg-o-Ias
Funcionais do Grupo.Trfbutação, Arrecadação e Flscalizaçàc rar .se.á para
a classe imediatamente superior àquela a que pertença <, tunctonár:o e
fundamentar.se-á na avaliação
da
eficiência funcional e parttctpaçâo em
treinamento.
Parágrafo único. Os resultadas obtidos na avaliação da efíciência Iuncional e em treinamento especializado serão classlflcatórios para a progressão funcional.
Art. 14. O interstício para a pro,
gressão funcional é de 3 (três) anos
e será apurado pelo tempo de efetivo
exercício do funcionário na classe a
que pertença.

Art. 16, Os ocupantes dos cargos
integrantes do Grupo-Tributação, >\1'recadação e Fiscalização ficam sujel.,
tos à jornada de trabalho estabelecida pela repartição, de conformidade
com o respectivo funcionamento, nodendo ser convocados sempre que o
exigir o interesse do serviço.
Art. 17. O ato que aprovar as especificações de classes do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização estabelecerá, no grau hierárquico correspondente, as linhas de chefia ínerentes às atribuições dos cargos Integrantes das Categorias Funcionais que
o compõem.
Art. 18. Para a progressão prevís-a
no § 1.9, do artigo 6.°, deste Decreto,
será exigido o interstício de 6 (seis)
anos de efetivo exercício na classe e
a participação em treinamento especifico, cujos resultados terão efeito
classificatório.
Art. 19. Poderá ser reservado 1/3
(um terço) das vagas existentes ou
que vierem a ocorrer na classe 'm.,
cíal das Categorias
Funcionais que
compõem o Grupo - Tributação, Ar.,
recadação e Fiscalização para serem
providas pelos ocupantes dos cargos
das séries de classes ou classes singulares, relacionadas nos itens I a V,

CAPÍTULO VI

Da Ascensão Funcional

Art. 15. Os funcionários do Minis~
térío da Fazenda, do Instituto Naclo,
nal de Previdência Social e do Ins ,
tituto do Açúcar e do AlcooI. ocupantes da classe final da Categoria d·~
Agente Administrativo do Grupo VIII
- Serviços Auxiliares, poderão concorrer à ascensão funcional para pre-
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do art. 5.°, deste decreto, que não to,
grarem, inicialmente habilitação no
processo seletivo realizado para transposíçâo ou transformação dos respectivos cargos.
Parágrafo único. Os candidatos au
provimento previsto neste artigo serão
submetidos a novo processo seletivo
a que se refere o item V, do artigo . ~ ~
deste Decreto, precedido de treinamento adequado.
Art. 20. Os cargos remanescentes,
não transpostos ou transformados.
passarão a integrar quadros suplementares, sem prejuízo das promoções
e acessos que couberem para os ,'e;5,
pectivos ocupantes, devendo ser sueo
midos, quando vagarem.
Art. 21. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de Ul73;
152.9 da Independência e 85.° Gil
República.
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Terminais Salineíros do Rio Grande
do Norte S. A., trabalhos relativos à
construção do Terminal Salineiro de
Areia Branca, no Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2.° A autorização de que trata este Decreto vigorará pelo prazo
de dois anos, prorrogável mediante
novo Decreto, sem prejuízo de sua
caducidade em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos trabelhos contratados ou fi. extinção das obrigações
respectivas, na forma da lei ou do
contrato,
Art, 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1973;
152,° da Independência. e 85.° da
República.
EMíLIO G, MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
M ária David Andreazza

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Deiltm Netto
Júlw Barata
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Pauto dos Reis velloso

O anexo relativo ao presente decreto foi publicado no D. O. de 17 de
outubro de 1973.
DECRETO

N.9 72.934 - DE 16 DE
OUTUBRO DE 1973

Concede autorização à Empresa Oceanic Contractors, Inc., de nacionalidade norte - americana, para realizar) no mar territorial do Brasil,
os serviços que especiiica,

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constrtuíçào,
e o Decreto n.c 63.164, de 26 de agos,
te de 1968, decreta:
Art. 1.9 E' concedida autoriza.çao à
Empresa Oceamc Contractors, Inc.
de nacíonajícade norte-americana,
para realizar, no mar territorial do
Brasil, fixado pelo Decreto-lei número 1.098, de 25 de março de 1970,
empregando as embarcações especializadas -o.c. 183", "O.C. 30()", -xeily Candies". "Super Star" e "Gulf
Fleet 261", de bandeira norte-americana, a serviço da firma TERMI;lA -

DECRETO N.o 72.935
OUTUBRO DE

DE 17 DE

1973

Concede reconhecimento da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
"Dom Bosco", mantida pelo Instituto
Educacional "DOm BosCO",
com sede na cidade de Santa Rosa,
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuíçôea que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo COm o artigo 47, da Lei
11.° 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterada pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n'' 1.476,
de 1973, conforme consta do Processo n." ~ .575-73 - CFE e 227,711-72
do Mínistérío da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento à
Faculdade de
Filosofia,
Ciências e Letras "BOm Bosco", com
os cursos de Letras, modalidade Português - Inglês: Estudos Sociais e
Ciências, mantida pelo Instituto Educacional "Dom Bosco", com sede na
cidade de Santa Rosa, Estado do Rio
Grande do SUL
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Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 359 da
República.
EMíLIO G.

MÉDIcI

Corüücio Pamplona

DECRETO

N.O 72.936
OUTUBRO DE 1973

DE

17

DE

Concede reconhecimento aos cursos
de Ciências Econômicas, Ciências
Contdbeis e de AdministraçãO, minístrados pela Faculdade de Cíénelas Econômicas, Contábeis e de
Administração, do Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB,
COm
sede na cidade de Brasília,
Distrito Federal.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constàtuiçâo,

de acordo com o artigo 47, da Lei
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em

ri."

vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n." 1.470-73, conforme
consta do Processo n." 2.037-72-CFE
e n.? 251.814-71 do
Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimenta aos cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e de Adrrdnlstração, ministrados pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e de Administração do Centro
de Ensino Unificado de Brasília CEUB, com sede na cidade de Brasüía, Distrito Federal.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
BrasHia, 17 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Conjúcio Pampíona

EXECUTIVO

DECRETO N." 72.937
OUTUBRO DE

DE 17 DE
1973

Concede reconhecimento aos cursos
de Química Industrial e Engenharia Química, ministrados pela Escola Superior de Química "Oswaldo
Cruz", mantida pelo Instituto Educacional "Oswaldo Quirino",
com
sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei
n," 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 1.274-73, conforme
2.807-73consta dos Processos ns.
CFE' e 239.860-72, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' COncedido reconhecimento aos cursos de Quimica Industrial
e Engenharia Química, ministrados
pela Escola
S uperdor de Química
"Oswaldo Cruz", mantida pelo Instituto Educacional "Oswaldo Quirir:.o",
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Confucio Pamplona

DECRETO

N.Q

72.938 - DE 17
DE 1973

DE

OUTUBRO

Concede reconhecimento à Escola de
Ciências Médicas de Volta Reetonda, com sede na Cidade de Volta
Redonda, Estado do Rio de Janeiro.
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confe~e
o artigo 81, item IH, da Constituí;
çâo, de acordo com o artigo 47, na
Lei n.e 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em vista o Parecer 1o~on
selho Federal de Educação número
1.477-73, conforme consta do Preces-
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50 n.c 257.999-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.'? E' concedido reconhecimento à Escola de Ciências .'Médicas
de Volta Redonda, com o CUl'Sü de
Medicina, mantida pela Fundação
Oswaldo Aranha, cem sede na Cidade de Volta Redonda, Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 2,Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152.'? da Independência e 85.'? da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Contécio Pamplona

DECRETO

N,Q

72.939 -

OUTUBRO

DE

DE

17 DE

1973

Concede reconhecimento ao curso de
Medicina da Universidade Estadual
de Mato Grosso, com sede na Cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o ar-

tigo 81, item m, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo
Decreto-lei número 84-2, de 9 de setembro de 1969,
e tendo em viste o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1.285-73, conforme consta dos pro,
cessos ns. 4.002_73-CFIE e 220.086-72
do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.Q E' concedido reconhecimento 00 curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso, com
sede na Cidade de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso,
Art. 2.'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152,'? da Independência e 85.'? da
República,
EMÍLIO G, MÉDICI

Contúcta Pamplorut

DECRETO N.'? 72.940 -

DE 17 DE

OUTUBRO DE 1973

Concede reconhecimento à FaculclUde
de Filosojia, Ciências e Letras de
Mandaguari, mantida pela Eunâação Faculdade de Filosojia, Ciências e Letras de Mandaguari, com
sede na Cidade de Mandaguati, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei numero 842, de 9 de setembro de 1968,
e tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número
1.280-73, conforme consta dos PrO_
ceesos ns. 2.2Q-7-72-CFE e 23ô.351-72
do Ministério da Educação e Cultura. decreta:
Airt. l.Q E' concedido reconhecimento à Faculdade de Filosofia, ciências e Letras, com o curso dePedagogia, Letras, História e Matemá;
tíca, mantida pela Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Mandaguart, com sede na Cidade
de Mandaguarí , Estado do Paraná.
Ar-t. 2.'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152,'? da
Independência e 85.'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO N.'? 72.941 OUTUBRO

DE

17 DE

DE 1973

Declara de utilidade pública as ínstituições que menciona.

O Presidente da República, no uso
da atríbuíçâo que lhe COnfere o artigo
81, item III, da Constituição,
Decreta:
Art. l.'? São declaradas de 'utilidade pública, nos termos 'do artigo 1.'?,
da Lei n.c 91, de 28 de agosto de
1935, combinado com o artigo 1.'? do
Regulamento aprovado pelo Decreto
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n.c 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes instituições:
MJ. 30.191-72 -

Abrigo Nazareno,

com sede no Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara;
MJ. 31. 784-70 - Asilo São Vicente de Paulo. COm sede em Ubá, EStado
de Minas Gerais;
MJ. 61.712_68 - Associação Bene~
rícente Nossa. Senhora Mãe dos Pobres, com sede em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais;
MJ. 60.956-72 Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(ABAE), com sede em Araxá, Estado
de Minas Gerais;
MJ. 18.362-72 - Casa da Criança
Dr . João Moura, com sede em Campina Grande, Estado da Paraíba;
MJ. 53.682-73 - Casa São Vicente
de Paulo, com sede em Barbacena,
Estado de Minas Gerais;
MJ. 57.221-72 - Cidade dos Meninos, com sede em Governador Va._
ladares. Estado de Minas oeraís:
MJ. 17.499-70 - Círculo Operário
Leopoldense, com sede em São Lecpoldo, Estado do Rio Grande do Sul;

MJ. 21.163-70 Colégio Santa
Angela, com sede em Resende. Estado do Rio de JaneiJ..o;
MJ.
15.504-71
Comunidade
Evangélica Lutherana. com sede em
Tuparendl, Estado do Rio Grande do
Sul;
MJ. 57.585-72 - Escola Maternal
Annette Macedo. com sede em Curitiba, Estado do Paraná;
MJ. 51.032_73 - Grupo Espírita
Irmã Alice, com sede em Guarulhos, Estado de São Paulo;
MJ. 31.299-70 - Hospital-Materni~
dade São Camtlo. com sede em ;".racruz, Estado do Espirito Santo;
:MJ. 13.346~73 - Hospital NO.3sa
Senhora Auxínadora, com sede em
Caratinga, Estado de Minas Gerais;
MJ. 27.615-66 - Hospital Regional do Sul de Minas. com sede em
Varginha, Estado de Minas Gerais;
MJ. 20.663-72 - Instituição
de
Ensino e Educação de Vargem Grande do Sul, com sede em Vargem
Grande do Sul, Estado de São Paulo;
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MJ. 31.127-70 - Instituto Bumber-

to de Campos, com sede em Sorocaba.

Estado de São Paulo;
MJ. 32.946-71 - Instituto Paroquial de Assistência Social (IPAS) ,
com sede em Abaeté, Estado de Mínas Gerais;
M.T. 7.612-72 Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Iacanga, com sede em racanga, Estado de
São Paulo;
MJ. 22.194-72 - Obras Sociais da
Paróquia de Nossa Senhora do Pua!',
com sede em São João del-Rei, Estado de Minas Gerais;
MJ. 63.134-71 - Sociedade Cultura Franciscana, com sede em Sã'Ü
Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.Q Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152.Q da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buza,Ul

DECRETO N}? 72.942 - DE 17· DE
OUTUBRO DE 1973
Aproveita, no Quadro de Pessonl do
Ministério da Educação e Cultura.
servidores em disponibilidtade, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere .o artágo 81, item lII, da Constituição, é
tendo em vista que ao caso é de
aplicar-se, por analogia. o disposto
no artigo 99. § 2.9, do Decreto-lei
n.c 200, de 25 de fevereiro de 1969.
e no artigo 8.9, do Decreto n.c 65.871,
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. 1.9 Ficam aproveitados nos
cargos abaixo indicados do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente _
do Ministértc da Educação e Cultura, os seguintes servidores colocados
em disponibilidade em iguais cargos
do Quadro de Pessoal ao Deoartamento Nacional de Obras Contra as
Secas. do Ministério do Interior:
I) no cargo de Escrevente.Datdlógrafo, código AF-·204.7:
a) Terezinha Alves Pereira Leitão.
em vaga decorrente da transferência
de Waldivla dOfl Santos;
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b) Manoel Castro Irmãos, em vaga
decorrente da exoneração de André
Silva Filho;
c) Francisco Tupany GOmes
de
Oliveira. em vaga decorrente da aposentadoria de Antônia Prazeres;
II) no cargo de Bombeíro-HídráuIíco, código A-1201.8.A:
a) Francisco de Sena Machado, em
vaga decorrente da promoção de José da Silva Magalhães;
UI) no cargo de Motorista, código

CT-401. 8. A:
a) José Joaquim de França,
em
vaga decorrente da promoção de Heitor Pereira Gomes;
b) Antonio José de Moura, em vaga decorrente da promoção de nomêc
Ezequiel de Lima;
c) Raimundo Gomes Pedrosa. em
vaga decorrente da aposentadoria de
João Rodrigues de Paula;
IV) no cargo de Servente, código

GL.lü4.5:

b) Francisco das Chagas Silva, em
vaga decorrente da aposentadoria de
Francisco Inocêncio de Oliveira.
Art. 2.9 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou oontrária a normas adminíetrativas vigentes.

Art. 3.9 O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas remeterá ao do Ministério da Educação e Cultura, no prazo
de 30 <trinta) dias, contados da data
de vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais dos servidores
mencionados no artigo 1.Q_
Art. 4.Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revoga.das as disposições em cone-ano.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152.Q da Independência e 35.9 da
República.

a) Raãmunda Gonçalves ALVes em
vaga decorrente da aposentadona dê
Octávio Malaquias de Souza;

DECRETO N." 72.943 -

EMÍLIO G.

MÉDICI

Ccnfíicic Pamplona
José Costa Cavalcanti
DE

17

DE OUTUBRO DE

1973

Aprova tabela âiscrtmiruituxi de funções gratificadas do Quadro de Pessoal
do Ministério das Relações Exteriores e dd outras providências.

o Presidente da iRepública, usando da atribuição que lhe confere o artigo P;l, item IH, da Constituição, o artigo TI, da Lei n." 3.780, de 12 de julho
de 1960. e o que consta do Processo n.? 3.B93. de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta: _
Art. L" Fica aprovada" na forma do anexo, a tabela discriminativa das
tunçóes grattffcadas do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mi"tüstérto -tas Relacôes Exteriores, resultantes da adaptação à estrutura estabelecida pelo Decreto n.« 71.534, de 12 de dezembro de 1972. e pelo Regimento
Interno daquele Ministério.
Art. 2." As funções gratificadas de Auxiliar e de Assistente integrantes
da tabela de que tr~.t.fI o ::Jrtio"(\ 1" ,.,·,,"'-tE' Decreto são orrvattvas de servidores
da Categoria Funcional de Diplomata, do Grupo Diplomacia, código D-300,
a que se refere a T.R.', n." 5.645 ue lu oe dezembro de L970
Art. 3." A despesa com a execução deste Decreto correrá à conta doe
recursos orçamentá-tos próprios do Ministério das Relações Extertores .
Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973; 152." da Independência e 85." da
nepnonca.

EMÍLIO G

MÉDICI

M ârio G2bson Barboza

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D. O. de 25-10·73.
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N.O 72.944 ~ DE
OUTUBRO DE 1973

DECRETO

DO

17

PODER EXECUTIVO

DE

Transfere, com o respectivo cargo,
para o Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda, servidora do Qua.;.
dro de Pessoal em extinção da Fundação IBGE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o argo 81, item IH, da Constituição e tendo

em

vista o disposto no artigo 16,

§ 3.Q , do Decreto-lei n.c 161, de 13 de
fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida, com o res-

pectivo cargo, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Fazenda a servidora Regina D'Alva Afonso da Agueda ocupan-

te do cargo de Redator, código

.
integrante do Quadro
de Pessoal em extinção, do antigo
Conselho Nacional de EstatísticaAdministração Central - da extinta
autarquia Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atual Fundação
EC-3ü5.21.B,

IBGE.

Art. 2.° As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato .serão atendidas pelo Ministério da Fa-

zenda.

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da

República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Deljim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

NI' 72.945 DE
OUTUBRO DE 1973

17

DE

Concede permissão, em caráter permamente, à COCELPA
Companhia de Celulose e Papel do
Parand, para tiuunonar aos domnngos e nos dias tericuioe Civis e religiosos, no seu estabelecimento
ttuiustruü, situado na Rotiooia do
Xisto Km 5, no Município de
Araucária, no Estado do Para na .

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 7°, § 2(
do Regulamento aprovado pelo De.

ereto n" 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. P Fica. autortzarta em cará.
ter permanente, a funcionar <:1OS do.
míngos e nos dias feriados civis
e
religiosos, observadas as disposições
legais vigentes, sobretudo as de pro.
beçâo ao trabalho,
a COCELPA _
Companhia de Celulose e Papel do
Paraná, em seu estabelecimento m.
dustrtal, situado na
Rodovia do
Xisto - Km 5, no
Município de
Araucária, no Estado do earana.
Art. 2" A empresa, na conforrní .
jade dos atos expedidos pelo Mtnís.
Lérlo do Trabalho e Prevídêncra 8.0.
cíal, fica obrigada a estabelecer esca.
la de revezamento,
assegurando o
repouso semanal dos trabalhado-és, e
pelo menos, no prazo máximo de sete
semanas, num domlngo.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor, na data de sua
publicação
COD.
revogadas as disposições em
trárlo.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.'" da
Repúblíca ,
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 72.946 - DE 17
OUTUBRO DE 1973

DE

Concede permissão, em caráter permanente,
à Companhia rouense
Industrial, para iuaunoruir, aos de,
mingos e nos dias jeriados civis e
religiosos, na Divisão lruiustruü de
Plásticos do
seu estabelecimento
jabril, situado no Município de Jaü,
'lO Estado de São Paulo.

() Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere O artigo
&1. item Iíl I, da Constituição, e tendo

-em vista o disposto no artigo 7"', § 2°
do Regulamento aprovado pelo De
ereta n'' '27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. 1Q Fica autorizada, em cara.
ter permanente, a funcionar aos do.
mingos e nos dias feriados civis e
religiosos, observadas as disposições
legais vigentes, sobretudo as de proteção ao trabalho, à Companhia
Jauense Industrial, com sede no.
Capital do Estado de São Paulo, lia
Divisão Industrial de Plásticos de seu
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estabelecimento fabril, situado no
município de .Iaú, no referido Estado
Art. 2Q A empresa, na conformidade dos atos expedidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência social, fica obrigada a estabelecer esea.
la de revezamento, consignando o
repouso semanal dos trabalhadores e,
pelo menos. no prazo máximo de sete
semanas, num domingo.
Art. 3° Este Decreto entra..'á em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em centrá-to
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152:' da Independência e 85. Q ds
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 197:1;
t5::l.0 da Independência R 85. Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO NQ 72.948 OUTUBRO DE

DE

17

DE

1973

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível do Quadro Vnico de pes~
soaI da Universidade
Federal do
Rio de Janeiro e dá outras provz-

ãéncias,

DECRETO N° 72.947 OUTUBRO DE

Art. 3° Este Decreto entrará ett,
vlgor na data de sua publicação, re-

DE

17

DE

1973

COncede permissão, em caráter permanente, à empresa CAULISA Indústria de
caul'im S.A., parn
funcionar, aos domingos e aos dia.';
feriados civis e religiosOs, na seu
tabrü, situado nO
estabelecimento
tnetrno Industrial de Campina
Grande, Estado da Paraíba.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, da Constituição, e tende

em vista o disposto no artigo 7Q , § 2°,
ào Regulamento aprovado pelo Oe,
ereto n.c 2'1.048. de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos do.
mingos e nos dias feriados civis z
religiosos. observadas as dlsposíçoez
legais vigentes, sobretudo as de pro.
teçâo ao trabalho, à empresa
.
CAULISA - Indústria
de Oauhu,
Sociedade Anônima, com
sede no
município de Campina Grande. _@~~
tado da Paraíba, no seu estabeleci.
mento fabril, situado no
Distrito
Industrial de Campina Grande, n«
referido Estado.
Art. 2.Q A empresa, na ooníormldade dos atos expedidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência S'J
cial, fica obrigada a estabelecer eacala de revezamento, assegurando ti
repouso semanal dos trabalhadores e
pelo menos, no prazo máximo de sete
semanas; num domingo.

O Presidente da Repúbüca, usando
das atribuições que lhe
confere o
artdgo 81, item IH, da Constdtuíçac
e tendo em vista o disposto no artigo
67, e seu parágrafo único, da
Lea
0 9 1.711 de 28 de outubro de 19,j~
e o que consta do Processo número
ô.369~'l3, do Departamento Admims
tratdvo do Pessoal Civil
(DASP),
decreta:
Art. 1° Fica sem efeito o aproveítamento, no Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Ri<.
de Janeiro, efetuado pelo
Decreta
n« 70.940, de 7 de agosto
de 1972
publicado no Didrio OficiaL de 8 ::'1"
guinte, de Milton Monteiro, em dísponíbilldade no cargo de servente.
Código GL~104. 5, do Quadro de r'essoal do Hospital dos Servidores dI..
Estado.
Art. 2° O Hospital dos zíervldores
do Estado promoverá a ímedlatu
aposentadoria do servidor mencionedo no artigo anterior, visto ter sido
julgado incapaz para O· Serviço PÚblico.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua putnícação, -revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85. Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Confúcic Pamplona
Júlio Barata
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DECRETO N° 72.949 -

DE

17 DE

OUTUBRO DE 1973

Concede

nermieeõo, em caráter per,

manente, à empresa IPLAC - lntiústria Plástica cearense sccredc,
de Anônima, para funcionar aos
domingos e nos dias feriados ciNs

e reíiçiosoe, no seu estabelecimento

fabril, situado à rua Almirante
nutíno n" 1.100, em Fortaleza, Estado do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e tendo

em vista o disposto no artigo 79 ,

§

1'.

do Regulamento aprovado pelo De.

ereto n? 27.048, de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art 1(> Fica autorizada, em caráter permanente. a funci(;mar a<;s. dv
mingos e nos dias feriados Cl~l~ e
religiosos. observadas as dííspostçoes
legais vigentes, sobretudo as de pro.
teçâo ao trabalho, à empresa IPL1\(
_ Indústria Plástica Cearense So
cíedade Anônima, com sede em For
taleaa Estado do Ceará, no seu este
beleci~ento fabril, situado à
ru.fI
Almirante Rufino n" 1.100, no referido Estado.
Art. 2" A empresa, na conformi
dade dos atos expedidos pelo Minis
térfo do Trabalho e Previdência Social, fica obrigada a estabelecer esca.
la de revezamento, asseguranôo .»
repouso semanal dos trabalhadores c.
pelo menos, no prazo máximo de se-e
semanas, num domingo.
Art 3° Este Decreto entrará er»
vigor' na data de sua publicação,
revoeadas as disposições em contrárto
Brasília, 17 de outubro de 19'73:
i52.0 da Independência e 85. 9 ("]8
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N." 72,950
OUTUBRO DE

DE

17

DE

1973

Dispõe sobre o Grupo-Outras Ativi~
âsuies de Nível Médto, a que se retere
artigo 2.'\ da Lei n.O 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, e dá
outras providências.

°

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

EXECUTIVO

tlgo 81, item III. da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
7.°, da Lei ri." 5.645, de 10 de dezembro de 1970, decreta:
CAPÍTULO

I

Do Grupo Qutras Atnaaoaee ae
Nível Médto

Art. 1." O Grupo ~ Outras Atividades de Nível Médio, designado
pelo Código MN-1000, abrange Categorias Funcionais Integradas de cargos de provimento efetivo, a que são
Inerentes atividades técnlco-profísstona.ís compreendidas nos campos da
saúde, agropecuária, tecnologia, educação, cultura. artes. serviços gerais,
bem assim de fiscalização da aplicação da legislação pertinente a áreas
específicas da Administração
PÚblica. para cujo desempenho é exigido diploma ou certificado de conclusão de curso de grau médio ou
habilitação equivalente. abrangendo.
ainda, atividades auxiliares. a nível
de apoio operacional às primeiras,
cora vistas ao desenvolvimento integrado do trabalho em cada área.
Art. 2.° As classes tntegrantes das
Categorias Funcionais do Grupo a
que se refere este decret-o distribuirse-âo. na forma do disposto no arttgc
5.°, da Lei n.s 5.645, de 10 de dezembro de 1970, em 7 (sete) níveis híerárouícos. com as seguintes caractertsttcas, dentro de cada especialidade:
Nível 7 - Atividades de nível médio, envolvendo coordenação. orientação e execução especializada, sob
supervisão, referentes: J) a trabalhos, em grau auxiliar, de cuidado
e trato de doentes, de educacâc sanitária, de radiodtaznósttco. radioterapia e radiologia, de laboratório par' fir.s clínicos e, bem assim, a serviços médicos complementares de
âmbito clínico corretivo e preventivo;
rn a trabalhos, em grau auxiliar
relativos à agropecuária, ao zoneamento. cadastro e tributação de áreas
rurais, bem assim a colonização, 01'ganizacào rural. coopcrattvísmo e desenvolvimento de comunidades rurais; lll) a serviços de apoio à engenharia e arquitetura, inclusive medição, demarcação e mapeamento de
terras; IV) a trabalhos de desenho
técnico e artístico e de desenho, car-
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tográfico e topográfico; V) a trabalhos, em <.rau auxiliar, relacionados com a prospecção e outros no
campo da geologia, abrangendo, também, a classificação de minérios; VI)
a trabalhos de proteção e aperfeiçoamento da técnica e da indústria nacionais, compreendendo o controle da
classificação tarifária dos produtos,
o estudo da transformação da matéria-prima em produto manufaturado, hem assim determinações, dosagens e análises para fins industriais,
comerciais e de fiscalização e auxílio nas análises de
substâncias
inerentes à técnica da mineralogia e
petrografia: VII) a trabalhos relativos à fiscalização do desempenho de
tradutores públicos, leiloeiros, intérpretes, avaliadores comerciais e congêneres e, ainda, de armazéns gerais,
trapiches e empresas de armazéns
gerais, bem assim da indústria e do
comercio do mate, sal e outros; VIII)
a trabalhos relativos à fiscalização
do abastecimento e à aplicação de
adenuada..<; medidas Intervenclonlstas:
IX) a trabalhos de comercializacão
armazenagem. estocagem e classittcacão do café; X) a trabalhos técnico-financeiros. em grau auxtliar. no
campo agroindustrial acucarelro e
de assistência aos Iàvradores e colonos empregados nas usinas e en~
zenhos de açúcar; Xl) a trabalhos
relacionados com a assistência e
ortet-eaoão educacional. aplicação de
recursos audiovisuais na educação, com
a integração escola-etnnresa e com a
tnspecão do ensino: XII) a trabalhos
er grau auxiliar, de conservacão e
difusão de obras culturais; XIII) a
partôctnacão. em srau auxffíar,
de
protetos de
tetecomunicacôes.
de
instalacôes de energia elétrica e eletrônicos. bem assim a trabalhos de
operacão. montagem. conservacão e
mannt.encão de aoate'bos de telecomuntcaoão: XlV) a trnbatbos de divulgação e difusão de notícias e comentários. bem assim, em grau auxiliar, de erstrcsamento do órgão com
a comunidade; XV) a trabalhos de
tradução e versão, oral e escrita:
XVI) a trabalhos taquigráficos de
apontamento, registro e transcrição,
inclusive em
idioma. estrangeiro;
XVII) a
trabalhos de stnattzacão
náutica e de operações oceanográficas para obtenção e processamento
inicial de dados destinados a estu-
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dos; ~VIII) a trabalhos de controle
de voe. operação de equipamentos
em centros e torres de controle de
'v ôo, fiscalização de escolas e cursos
de aviação civil e inspeção de aeronaves t' linhas aéreas; XIX) a trabalhos de contabilidade, escrituração
e
verificação de regularidade do
f
contábil; XX) a trabalhos mecanízados de tabulação,
perfuração
e levantamento de registros contábeis e outros, necessários aos serviços de computação eletrônica.
Nível 6 - A) Atividades de nível
médio, envolvendo coordenação, orientação e execução especializada, sob
supervisão, referentes: 1) a trabalhes,
em grau auxiliar. de proteção e defesa
dos recursos naturais renováveis do
País; lI) a trabalhos de fiscalização
da pesca no mar territorial e nas águas
interiores, com vistas à proteção e ao
estímulo à atividade; IIl) a trabalhos,
em grau auxiliar, relacionados com a
prospecção e outros, no campo da hidrologia e da htdrogeología: IV) a trabalhos de aferição e calibração de pesos e instrumentos de medida; V) a
trabalhos de classificação e mensuráção da madeira na fonte produtora no
mercado interno e na exportação; VI)
a trabalhos de fiscalização da aplicação da legislação sindical nas entidades sindicais, bem assim de orientação
e assistência nos assuntos ligados ao
sindicalismo; VII) a trabalhos, em
grau auxiliar, relacionados com a prevenção e eliminação dos riscos de acidentes e doenças do trabalho; VIII) a
trabalhos de seleção de candidatos a
empregos nas agências públicas de colocação e junto às empresas para obtenção de vagas; IX) a trabalhos de
fiscalização das rodovias federais com
vistas ao cumprimento do Código Nacional de Trânsito e à segurança e
orientação dos usuários; X) a trabalhos relacionados com a realização,
adaptação e projeção de filmes. sonorização, fotografia e comando do sistema de microfilmagem; XI) a brabalhos de execução de mandados e diligências, decorrentes de despachos dos
.Iuizes do Tribunal Marítimo; XII) a
trabalhos de fiscalização das operações com painel de controle de barragens e eclusas e das operações de dragagem .

B) Atividades de orientação e execução qualificada dos trabalhos indicados no Nível 7, item XVII.
Nível 5 - A) Atividades de nível
médio, envolvendo orientação e exe-
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cução qualificada, referentes: I) a
trabalhos operacionais de tnfra-estrutura, relacionados com a manutenção
preventiva e corretiva de caldeiras; lI)
a trabalhos de identificação, processamento geral de classificação e arquivamento de individuais datiloscópicos,
para controle de registro individual e
profissional; lIl) a trabalhos de comando de pequenas embarcações em-

pregadas em serviços de transporte de
passageiros e cargas, reboque e manobra de navios e embarcações.

B) Atividades de nível médio. envolvendo execução qualificada, referentes aos trabalhos indicados nos itens
II-III-IV-V-VI -VIIVIII - IX - X - XI - XII - XIII
- XIV - XV - XVI - XVIII - XIX

e XX do
6 (A).

Nível 7 e no item V do nível

C) Atividades de nível médio, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de submersão e de
fiscalização da aplicação do Regulamento para o Tráfego Marítimo, bem
assim, de execução manutenção e conservação dos serviços de sinalização
náutica. Nível 4 - A) Atividades de nível
médio, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de
apoio operacional à meteorologia.
B) Atividades de nível médio, envolvendo execução qualificada, em grau
auxiliar, referentes: 1) aos trabalhos
de vigilância, prevenção e educação sanitárias. com vistas aos problemas de
saúde coletiva; H) aos trabalhos de laboratório para fins clínicos; IH) aos
trabalhos indicados no item XII do
Nível 7 e nos itens I, IH, IX e X do
Nível 6 (A); IV) a trabalhos relativos ao funcionamento e conservação
de máquinas das embarcações. abastecimento e serviços auxiliares de manobras.
C) Atividades de nível médio, envolvendo execução, sob orientação e coordenação, referentes: 1) a trabalhos,
em grau auxiliar de cuidado e trato
de doentes, de radíodíagnóstíco, radioterapia e radiologia e a serviços médicos complementares de âmbito clínico
corretivo e preventivo; H) aos trabalhos indicados nos itens IV, VH e VIII
do Nível 6 (A).
Nível 3 - A) Atividades de apoio
operacional, sob supervisão e orientação, referentes: I) aos trabalhos índi-

cados nos itens V - IX - X - XI XIII e XX do Nível 7; II) aos trabalhos indicados nos itens II - lI! VI - IX - XI e XII do Nível 6 (A).
B) Atividades de nível
médio, envolvendo execução em grau auxiliar,
sub coordenação e orientação de trabalhos referentes à fiscalização da
aplicação do Regulamento para o Tráfego Marítimo, bem assim à operação,
manutenção e conservação dos serviços de sinalização náutica.
C) Atividades de apoio operacional,
sob orientação, referentes: I) a trabalhos de atendimento simples .a pacientes, bem assim, a serviços de tnIra-estrutura hospitalar ou de outras
unidad-es; II) aos trabalhos indicados
no item H do Nível 5 (A).
D) Atividade de nível médio, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de operação de
mesa ou equipamento telefônico e de
transmissão e recebimento de mensagens pelo telefone.

Nível 2 ~ A) Atividades de nível
médio, envolvendo coordenação, orientação e execução de trabalhos de
manobra de pesos, carga e descarga em
embarcações e outros veículos, bem como em diques e carreiras.
B) Atividades de execução e apoio
operacional, em grau auxiliar, sob supervisão e orientação, referentes: I)
aos trabalhos indicados no item I do
Nivel 4 (B); I! aos trabalhos indicados no Nível 4 (A); III) aos trabalhos indicados nos itens H - HI XI - XI! e XIII do Nível 7; IV) aos
trabalhos indicados nos itens I e V do
Nível 6 (A); V) aos serviços de infraestrutura hospitalar ou de outras unidades, bem assim, a trabalhos complementares na área anátomo-patclógica; VI) aos trabalhos indicados no
Nível 3 (D).

Nível 1 - Atividades de execução
rotineira, sob supervisão, coordenação
e orientação, a nível exclusivamente
de apoio operacional, referentes: 1) a
trabalhos auxiliares, não especíaltzados, em laboratórios para fins clínicos;
lI) aos trabalhos indicados nos itens
lI, UI, IX e X do Nível 7; IH) aos
trabalhos indicados nos itens V e X do
Nível" 6 (A); IV) aos trabalhos indicados no item V do Nível 2 (B); V) aos
trabalhos de limpeza e conservação de
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embarcações, suas máquinas e motores, abastecimento de fornalhas e com
serviços auxiliares de manobras, navegação, carregamento e descarga.
Código NM-1001 Código NM-1002 Código NM-1003 Código NM-I004 Código NM-10U5 Código NM-1006 Código NM-1007 Código NM-1UUSCódigo NM-lO09 Código NM-I010 Código NM-IUll Código NM-I012 Código NM-1013 Código NM-1ü14 Código NM-1U15 Código NM-I0l6 Código NM-lü17 Código NM-lü18 Código NM-1ü19 Código NM-1020 Código NM-I02:l CÓdIgO NM-I022 Código NM-1023 Código NM-IU24 Código NM-1ü25 Código NM-1U26 Código NM-I027 Código NM-1U28 Código NM-1029 Código NM-1ü3U Código NM-I031 Código NM-lü32 Código NM-1ü33 Código NM-1034 Código NM-lü35 Código NM-1036 Código NM-1037 Código NM-1038 Código NM-1039 Código NM-1ü40 Código NM-1041 Código NM-lü42 Código (N"'M-!043 Código NM-lü4.4 -
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Art. 3.° O Grupo - Outras Atividades de Nível Medio é constituído pelas
Oategorías Funcionais abaixo indicadas:

Auxiliar de Enfermagem;
Agente de Saúde Pública;
Técnico em Radlologta;
Agente de serviços Complementares;
Técnico de r.e.ooratorro;
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos;
Agente de Atividades Agropecuárias;
Agente de Defesa Florestal;
Agente de Inspeção da Pesca;
Auxiliar de Meteorologia;
Técnico em Cadastro Rural;
'I'ecmco em Coíonízaçao:
Agente de Serviços de Engenharia;
Desenhista;
Técnico em Cartografia;
Técnico em Recursos Minerais;
'I'écmco em Recursos Hidricos;
Tecnologista;
Metrologtsta.;
Agente de Inspeção de Indústria e Comércio;
Agente de Abastecimento;
Agente de Comercíaüzação de Café
Agente de Assuntos da Indústria Madeireira;
Agente de Assuntos da Indústria Açucareira;
Auxiliar em Assuntos Educacionais:
Auxilia'!' em Assuntos Culturais;
Agente de 'I'elecomunícações e Eletricidade;
Assistente Stndicat;

Agente de Htgrene e Segurança do Trabalho;
Agente de Oolocação;
Agente de Patrulha Rodoviária;
Agente de Oomunícação Social;
Agente de Cinefotografia e Microfilmagem;
Tradutor;
Taquígrafo;
Identificador Datiloscópico;
Agente de Atavídades Marrtímas e Fluviais;
Agente de Transporte Marítimo e Fluvial;
Agente de Diligências do Tribunal Marítimo;
Agente de Dragagem e Barragem;
Agente de Segurança de Tráfego Aéreo;
Técnico de Contabilidade;
Agente de Mecanização de Apoio;
Telefonista.

Parágrafo único. As classes das Categorias Funcionais previstas neste
artigo são distribuídas pela escala de
níveis, na forma do Anexo.
CAPíTULO II
Da Composição das Categorias
Funcionais

Art. 4.° As Categorias Funcionais
do Grupo-Outras Atividades de Nível
Médio deverão atender às necessidades
de recursos humanos dos Ministérios,
órgãos integrantes da Presidência da

República. órgãos do Ministério Público, Autarquias federais e Tribunal
Marítimo.
Art. 5.° Poderão integra'!' as Categorias Funcionais a que se refere este decreto, mediante transposição, os
cargos vagos e ocupados cujas atividades se identifiquem com as indicadas
no artigo 1.0, observadas as respectivas especialidades, de acordo com o
seguinte critério:
I - Na Categoria Funcional de AJ~
xtlíar de Enfermagem, OIS cargos de
Auxiliar de Enfermagem, bem assim
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os de Parteira e de Atendente cujos
ocupantes possuam certificado de conclusão do curso de Auxiliar de Enfermagem devidamente registrado;

II -

Na Categoria

Funcional

de

Agente de Saúde Pública, os cargos de
Assistente de Educação e Agente So-

cial, CUjos ocupantes estejam em exer-

cício no Ministério da Saúde, e, nas
classes A e B, os de Guarda Sanitário;
III - Na Categoria Funcional de
Técnico em Radiologia, os cargos de
Operador de Raies X, Manipulador de

Radium, Operador de Radioterapia e,
na classe A, os de Manipulado! de
Chapas Radlográfícas ,
IV - Na Categoria Funcional de
Agente de Serviços Complementares,
os cargos de Audiometrista, Lcgopedagogo. Ortoptlsta, Técnico em Prótese e órtcse, Técnico em órtcse, Protético, Agente Social (de unidade hospitalar), Auxiliar de Praxiterapía AJ5sistente de Educação (em exercício no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS), Professor de Educação
Básica (em exercício do INPS) , Professor de Ofícios (em exercício no
1. N. P. S.), Professor de Práticas
Educativas (em exercício no INPS) ,
Professor de Ensino Pré-Primário e
Primário (em exercício no INPS), Auxiliar de Terapia Ocupacional, Prático
de Farmácia, Massagista, Auxiliar de
Fisioterapia, Operador de Fisioterapia,
Operador de Eletroencefalografia, Operador de Encefalografia, Operador
de Eletrocardiografia e Agente de Recreação Infantil;
V - Na Categoria Funcional de
Técnico de Laboratório, os cargos de
Técnico de Laboratório e os de Laboratarista cujos ocupantes possuam certificado de Técnico de Laboratório, na
classe C; os de Laboratorista, na classe
B; e os de Auxiliar de Laboratório, na
classe A, a que sejam inerentes atividades ligadas à patologia clínica;

VI - Na Categoria Funcional de
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, os cargos de Operador de Caldeira e Caldeireiro, nas classes D e
C; os de Atendente e Parteira não
compreendidos no item I, bem assim
os de Cozmheiro de Restaurante, na
classe C; e, nas classes A e B, os de
Auxiliar de Necropsla, Preparador de
Peças Anatômicas (ligados a necropsla) , Servente de Necropsia. Ajudante
de Ambulância, Fiscal de Refeitório,
Cozinheiro, Padeiro, Confeiteiro Gar-

ção, Ajudante

de Restaurante, Copeiro e Serviçal;
VII -'- Na Categoria Funcional de
Agente de Atividades Agropecuáeías, os
cargos de Classificador de Produtos
Anímaís e Vegetais e de Classificador
de Carnes, nas classes D e C; os de
Técnico Rural, nas classes D, C e B;
os de Inspetor de Campo, Auxiliar de
Inspeção Sanitária e Rural, Mestre
Rural, Operário Rural e Tratorista
(ligados a atividades agrícolas), nas
classes B e A e os de Capataz Rural,
Feitor, Trabalhador (ligados a atividades rurais), Carrelro e Auxiliar Rural, na classe A;
VIII - Na Categoria Funcional de
Agente de Defesa Florestal os cargos
de Inspetor de Caça e Pesca, Inspetor
de Guardas (florestal), Guarda (florestal) e Chefe de Portaria (a que tlverem acesso Inspetorias de Guardasflorestais) ;
IX - Na Categoria Funcional de
Agente de Inspeção da Pesca, os cargos de Inspetor de Caça e Pesca (em
exercício na Superintendência do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE)
e os de Fiscal Arrecadador (em exercício de atividades de inspeção da
pesca, na SUDEPE);
X - Na Categoria Funcional de
Auxiliar de Meteorologia, os cargos de
Observador Meteorológico e Auxiliar
de Meteorologia e, na classe A, os
de Auxiliar de Observador Meteorológico;
XI - Na Categoria Funcional de
Técnico em Cadastro Rural, Os cargos de Técnico de Cadastro e Tributação e os de Orientador de Contribuintes;
XII - Na Categoria Funcional de
Técnico em Colonização, os cargos de
Técnico de Migração não compreendidos nos Grupos Outras Atividades
de Nível Superior e Serviços Jurídicos, os de Assistente de Organização
Rural, Assistente de Migração e os
de Agente Social (em exercício no
Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA);
XIII - Na Categoria Funcional de
Agente de Serviços de Engenharia, os
cargos de Auxiliar de Engenheiro, Maquetista (vinculado a obras de engenharia), Calculista, Condutor de Topografia, Mestre de Obras, Delíneador, Auxiliar de Condutor de Topografia, Operador de Máquinas Rodo-
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quinista de Usina e Zelador de Usiviárias e, na classe A, os de Auxiliar
na, do L B, C., na classe A;
de Medição;
XXIII - Na Categoria Funcional
XIV - Na Categoria Funcional
de Agente de Assuntos da Indústria
de Desenhista, os cargos de DesenhisMadeireira,
os cargos de Medidor de
ta, Maquetista (não compreendidos no
Madeiras e Classificador de Madeiras,
item XIII) e Auxiliar de Desenhista;
nas classes C e B e os de Auxiliar de
XV - Na Categoria Funcional de
Medição (de madeiras), na classe A.
Técnico em Cartografia, os cargos de
XXIV - Na Categoria Funcional
Cartógrafo, Desenhista (em cartode Agente de Assuntos da Indústria
grafia), Técnico de Artes
Gráficas
Açucareira, os cargos de Técnico Agro(em cartografia) e Fotogrametrista;
Industrial e Perito Agro-Social, nas
XVI - Na Categoria Funcional de
classes D e C;
Técnico em Recursos Minerais, os
cargos de Geometrista;
XXV - Na Categoria Funcional de
Auxiliar em Assuntos Educacionais, os
XVII - Na Categoria Funcional de
de Assistente de Educação e
Técnico em Recursos Hídricos, os car- cargos
Orientador Vocacional (ligados ao
gos de Hidrometrista
ensino), não compreendidos no Grupo - Outras Atividades de Nível SuXVIII - Na Categoria Funcional
perior nem no item II deste artigo,
de Tecnologista, os cargos de Tecnologista, bem assim Os de Técnico nas classes D e C, e os de Hlalotêcde Laboratório e Laboratarista, cujas níco e Preparador de Peças Anatômiatividades não estejam ligadas à pato- cas (ligados ao ensino), nas classes
logia clínica;
A e B.
XIX - Na Categoria Funcional de
XXVI - Na Categoria Funcional
Metrologista, os cargos de Metrolo
de Auxiliar em Assuntos Culturais,
gtsta.;
os cargos de Preparador de Textos não
XX - Na Categoria Funcional de . compreendidos no Grupo - Outras
Agente de Inspeção de Indústria e Atividades de Nível Superior, Os de
Auxiliar de Conservador do PatrimôComércio, os cargos de Inspetor de
Indústria Salineira (em exercício no nio Histórico e Artístico Nacional.
Ministério da Indústria e do Comer- Músico, Revisor de Braille, Escultor,
Discotecário, Preparador de Cenários,
cio-MIC) não comprendidos em outros
Preparador de Cena, Operador de ceGrupos, e os de Inspetor Classificador
nários, Preparador de Museu, Restaudo Mate (em exercício no Instituto
rador de Livros e Documentos (em
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF) de Inspetor da In- exercicio em Museus) e Auxiliar de
dústria Madeireira (em exercicio no Museu;
IBDF) e de Inspetor-Auxiliar da InXXVII - Na Categoria Funcional
dústria Madeireira (do IBDF);
de Agente de Telecomunicações e Eletricidade, os cargos de Inspetor de
XXI - Na Categoria Funcional de
Telecomunicações, Eletrotécnico, InsAgente de Abastecimento, os cargos de
petor Eletrotécníco, Assessor de EleInspetor de Indústria e Comércio, não
compreendidos nos Grupos Outras trônica, Técnico de Eletrônica, Técnico em Telecomunicações, TelegraAtividades de Nível Superior e Serfista, Operador de Equipamento de
viços Jurídicos, e os de Inspetor de
Trigo;
Telecomunicações e, na classe A, os de
Teletipista;
XXII - Na Categoria Funcional de
Agente de Comercialização de Café, os
XXVIII - Na Categoria Funcional
cargos de Técnico de Comercialização
de Assistente Sindical, os cargos de
de Café, Fiscal Geral de ComercialiAssistente Sindical;
zação de Café, Fiscal de ComercialiXXIX - Na Categoria Funcional
zação de Café, Classificador, Provador
de Agente de Colocação, os cargos
de Café, Técnico de Armazenagem e
de
Orientador Profissional (em exerEstocagem de Café e Classificador de
cício no INPS) , Orientador vooacioCafé, nas classes D e C; os de Arnal (não compreendido no item XXV
mazenista (em exercício no Instituto
Brasileiro do Café) na classe B deste artigo), Auxiliar de Orientação
Profissional, Agente de Colocação Proe os de Preparador de Café para Exposição, Preparador de Café de Ter- fissional e os de Agente Social Cem
reiro, Prático Oonservacíontsta, Mâexercício no INPS);
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xxx - Na categoria Funcional de
Agente de Patrulha Rodoviária, os
cargos de Inspetor de Polícia Rodoviária e Patrulheiro;
XXXI -

Na Categoria Funcional

de Agente de Comunicação Social, os
cargos de Locutor;
XXXII - Na Categoria Funcional
de Agente de Cmefotografía e Micro-

filmagem, os cargos de Cinetécntco,
Fotógrafo e, na classe A, os de Au-

xiliar de Operador Cinematográfico

e Auxiliar de Fotógrafo;
XXXIII -

Na Categoria Funcional

de Tradutor, os cargos de Tradutor;
XXXIV - Na Categoria Funcional
de Taquígrafo, os cargos de Taquígrafo;

XXX V ~ Na Categoria Funcional
de .ruentarícauor Datnoscopíoo, os cargos ce Datuoscopista ;
XXXVl - Na Categoria Funcional
de agente de Atividades Marmmas e
l"luvlalS, os cargos de .gscarandneta e
Merguínador, na classe B; OS de saroteiro, Capataz e Auxiliar de <.;apu-·
taaías, nas classes B e A.

XXXVII -

Na Categoria Functo-

nar de Agente de Transporte Mantímo e Fruvíal, os cargos de Mestre

arrais, na classe D; os de CondutorMaquinista, Condutor-Motorista, condutor e Maquimsta, na classe C; os
de Operador de Carga e Descarga,
Operauor de carga e Guíndasteiro,
nas classes B e A e os de Marmneiro,
Foguista e Moço de Convés, na classe A;
XXXVIII - Na. Categoria Funcional de Agente de Diligencias do Tribunal Maritimo, os cargos de Oficial
de Justiça do Tribunal Maritimo;
XXXIX - Na Categoria Funcional
de Agente de Dragagem e Barragem,
os cargos de Encarregado de Turma
de Operadores de Carga, e de Encarregado de Operador de Equipamento
de Carga e Descarga;
XL - Na categoria Funcional de
Agente de Segurança de Tráfego
Aéreo, os cargos de Assessor de Segurança Aérea, Assessor de Tráfego,
Técnico de Segurança Aérea e Inspetor de Aeronáutica Civil;
XLI - Na Categoria Funcional de
Técnico de Contabilidade, os cargos
de Técnico de Contabilidade;

XLII - Na Categoria Funcional de
Agente de Mecanização de Apoio, os
ca: gos de Técnico de Mecanização e
Técnica-Auxiliar de Mecanização;
XLIII - Na Categoria Funcional de
Telefonista, os cargos de Telefonista.
§ l,Q Poderão concorrer à incdusao
nas Categorias Funcionais relacionadas neste artigo ocupantes de outros
cargos cujas atribuições se tdentifícarem com as respectàvea anvtcanes,
observadas as áreas de cspectauoade, a qualificação exigida em cada
caso e as característdcas das classes
descritas nas especiítcaçôes próprias
§ 2.1l Poderão, também, concorrer
orrgtnariamente a rncíusao a que 6e
retere o pal'agl'afo anterior:
a) os funcionarias que tennam sido
agregados, na rorma ao artago ua, da
Lei n.v ::l.780, de U de jurnc de l::JtiU,
e enquauraaos em simocjo de cargo
em comíssao ou runçao gra.uncaoa ue
atmnnçoes nasicas correlatas com as
inerentes as Categorias .c-uncronais c e
que trata este Decreto;
b) o agregado cujo cargo efetivo.
ocupado uneciata e anterrormente a
agregação, deva ser incluída nas caIegortaa relacionadas cneste artago .
§ 3.9 Os ocupantes dos cargos
ue
Inspetor de
.cncrústrra e Comércio,
que possuam uípíoma de bacharel em
Ln-eito, inscritos na Ordem nos Ad,
vogauos ao Bi asn, pouerao concorrer
à inclusão na categona Funcionar ue
Procurauor oe Autarquia do Gl'UpOServiços Juncncos, na rorma do aIS'
posto na alínea c, do paragrafc unico co artigo ÓY, do Decreto numero
72.8:Jil, de .:H de setembro de 197i!.
§ 4. 9 Os ocupantes
de cargos 012
Orrentauor vocacional e Orientador
Pronsstonal, que possuírem crpíoma,
devidamente registrado, de Psicólogo,
poderão concorrer a zncíusãc na C~·
tegorra Funcional
de Psrcologc, do
Grupo-Outras Atividades de . '. .avel Superior, na forma do disposto no artigo 55\ Item Vil, comomaco com o
~ 2.Q, do artigo 6...., do Decreto uúmero 72.493, de 19 de julho de 1973.

Art. 6.Q OS cargos ocupaoos serão
transpostos mediante a inclusão, na
Categoria Funcional própria, d'JS respectivos ocupantes e tarcse-a no
maior para o menor nível, observada,
quando. for o caso, a dísortmmaeào
por classes Indicada no artago anterior, nos ümítes da lotação estaoe-
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Iecída para cada área de especialidade, por ordem rigorosa de classificação dos habilitados no processo seletivo a que se refere o Capítulo III
deste Decreto.
§ 1.9 Ressalvados os casos em que
a transposíçâo for diretamente indicada ou deva ocorrer na classe tnícial, os cargos que, de acordo com a
ordem de classificação dos respcctdvos
ocupantes excederem ao número fixado para cada classe da Categoria
Funcional serão transpostos pala a
classe imediatamente inferior ou se
ainda ocorrer a hipótese prevista neste parágrafo, para a classe ínter'or
seguinte em que se identifique a l'BS_
peotrva especialidade.
§ 2.9 Se a lotação aprovada para
a Categoria Funcional, considerada
a área de especialidade, for lmperlor
ao número de funcíonárívs hanrlítados no processo sele tívo. .>81'á ela
completada na forma estabelecida em
instrução normatlve, baixada pelo
órgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federa-l
SIPEC, observado o disposto nos artigos 95>, § 3.9, e 15, do Decreto núme1'0 70.320, de 23 de março de 1972.

Art. 7.9 A transposição de cargos,
a que se refere o artigo 5.9 deste
Decreto, somente será processada
após a aprovação da lotação com base no resultado dos estudos reterentes à rtxacâc qualitativa e quantitativa dos cargos necessários às novas
unidades organizacionais, decorrentes
da implantação da Reforma àdminístrativa.
ceetrtno

III

Dos Critérios seletivos

Art. 8.9 Os critérios seletivos para
a transposição de cargos, objetdvan-

do comprovar a capacidade do funcionário .para o desempenho das atd.,
vídades inerentes às Categorias j-uncíonaas do Grupo-outras Atividades
de Nível Médio, serão basicamente
as seguintes:
'
,

I - Ter ingreesadc em virtude de
concurso público na série de classes
ou classe singular a que pertencer
o cargo a ser transposto;
TI - Ter ingressado em vjrtuda
de concurso público ou prova públt~. de habilitação de caráter comoetttívo, na carreira ou série funcional
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que tenha legalmente antecedido a.
série de classes ou classe singular a
que pertencer o cargo a ser transposto;
UI - Ter ingressado em virtude
de concurso público ou prova pública de habilitação de caráter competitivo, em série de classes, classe singular. carreira ou série funcional de
atribuições correlatas ou afins com
as da Categorte Funcional para a
qual deva o cargo ser transposto;
IV - Para os que não satisfizerem
os requisitos indicados nos itens anteriores, verittcaçâo de desempenho,
segundo critérios práticos e objetávos, compatíveis com a natureza e a
especialidade das atividades da Categoria Funcional, estabelecidoa pela
órgão Central do SlPEC, em artdculaçâo com as unidades especiaüzadas onde se desenvolvam as ativídades e com os órgãos de pessoal dos
Ministérios, órgãos integrantes da
Presidência da República e Autarquias federais.
Art. 95' Para efeito do disposto no
artigo 6.9 e seu parágrafo 1.9 oeste
Decreto, a classificação dos ocupantes dos cargos a serem transpostos,
habíhtados de acordo com o artigo
anterior, far-se-á classe por classe, a
começar pela mais elevada, ou, quando for o caso, por aquela em que s-e
ídentrríque a especialidade observada a seguinte ordem de preferência:
a) quanto à habilitação:
1.0) o hehllíbado na forma do item
1 do artigo anterior;
2.9) o habilitado na forma do item
li;

3.9 ) o habilitado na forma dos
itens UI e IV.
b) em igualdade de condições de
habilitação:
1.9) o de maior tempo na classe;
2.9) o de maior tempo na sérte de
classes ou classe singular a que pertencer o cargo a ser transposto ou
transformado;
3.9) o de maior tempo de serviço
público federal;
4.9) o de maior tempo de serviço
público.
,§ 1.Q Para efeito do disposto
nas
alíneas a e b .deste artigo, são consid-erados em Igualdade de condições
de habilitação com os funcionários
compreendidos no item I do arbígo
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8o

aqueles que, também em

razão

d~ concurse público, ou prova públi-

ca de habilitação em caráter competitivo tenham sido nomeados ou admitidoo para a carreira ou séria run,
cional que imediata e legalmente antecedeu a série de classes ou classe
singular a que pertence o cargo a
ser transposto,
§ 2}? O tempo de serviço correspondente à agregação será somado ao da
classe a que pertencia o cargo efetivo anteriormente ocupado pelo agregado, para o fim do disposto na alínea b deste artigo.
§

35' Os critérios de desempato, na

hipótese de estar prevista a transposição apenas para a classe inicial da
categoria, são os fixados neste artigo.

' .. ~

4.Q Na apuração dos elementos
enumerados na alínea b deste artigo,
tomar-se-á por base a situação fun;
cíonal existente à data da homologação do processo seletivo.
§

CAPÍTULO IV

Do Ingresso
ATt. 10. O ingresso nas Categorias
Funcionais do Grupo - Outras Atdvidades de Nivel Médio rar-se-á na
classe inicial das Categorias Funcionais, mediante concurso público de
provas em que serão verificadas as
qualificações essenciais exigidas, nas
respectivas especificações, para o de"
sempenho das atividades inerentes à
classe.
§ 1.9 Nas
Categorias FuncionaiS
que, de acordo com as respectivas especificações, possuam, nas classes íní.,
cíaís. atividades exclusivamente de
apoio operacional, o ingresso de que
trata este artigo poderá ocorrer, também, em classe intermediária, no limite de 2/3 (dois terços) das vagas,
observado o seguinte critério:
a) na classe C da Categoria Fun-.
cional de Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos, para a espeoíahdade de Operação de Caldeira: na elasse B da mesma. Categoria, para a especialidade de Cozinha;
b) na classe C da Categoria Ftmcíonal de Técnico em Agropecuáría,
observada a respectiva especíaltdade;
c) nas classes C e B da Categoria Funcional de Técnico em Servi-
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ços de Engenharia, observada a respectiva especialidade;
d) nas classes C e B da Categcría
Funcional de Agente de Comercíaltzaçâo de Café, observada a raspeotiva especialidade;
e) na classe C da Categoria Funcional de Técnico em Assuntos da.
Indústria Madeireira, observadas as
respectivas especialidades;
j) na classe C da Categoria Funcíonal de Técnico em Assuntos da Indústria Açucareíra, observadas as respectivas especialidades;
g) .na classe C da Categoria Funcional de Auxiliar em Assuntos Edu-.
cacíonais, observada a respectiva especialidade;
h) na classe B da Categoria Fun;
cional de Auxiliar em Assuntos Culturais, observada a respectiva espe ....
cíalídade;
i) na classe C da Categoria Funcional de Técnico em Telecomunicações e Eletricidade, observadas as
respectivas especialidades;
j) nas classes C e B da Categoria,
Funcional de Agente de Atividades
Marítimas e Fluviais, observadas as
respectivas especialidades;
1) nas classes D e C da oeteeona
Funcional de Agente de TransporteMarítimo e Fluvial, observadas as
respectivas especialidades.
§ 2.9 O terço restante das vagas
que se verificarem nas classes indicadas no parágrafo anterior, 'Será provido mediante progressão funcional
de ocupantes de cargos de classes inferíores.
§ 3. 9 Somente poderão concorrer à
progressão funcional prevista no parágrafo anterior, os runcionártcs que
preencham os requisitos legais e regulamentares estabelecidos para in,
gresso, inclusive o grau de escolaridade, devendo ser submetidos a treinamento adequado e ao mesmo precesso seletivo dos candidatos inscritos noconcurso público para a Categoria
Funcional.
§ 4.° A classlficação dos candidatos.
habtutados "no concurso público é
distinta dos runcíonénos habllttados
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à progressão funcional, podendo realízar-se simultaneamente ambas os
competições.
§ 5.° No caso de insuficiência de habilitados à progressão runcional, as
vagas a esta destinadas poderão ser
providas por candidatos habilitados
no concurso público.
Art. 11. São requisitos para Ingresso nas Categorias Funcionais do
Grupo - Outras Atividades de Nível
Médio, além das exigências COnstantes das instruções
reguladoras do
concurso:
I ~ Certificado de conclusão do
ciclo colegial ou 2.° grau, com formação especializada, em relação às Categorias Funcionais de Técnico em
Radiologia, Agente de Serviços Complementares, Técnico de Laboratório
(classe B),
Agente de
Atividades
Agropecuárias (classe C), Técnico em
Cadastro Rural, Técnico em Colonização, Agente de Serviços de Engenharia (classe C), Desenhista, Técnico em cartografia, Técnico em Recursos Minerais, Técnico em Recursos Hídricos, Tecnologísta, Metro~
logista, Agente de Inspeção de Indústrta e Comércio, Agente de Abastecimento, Agente de Comercialização de Café (classe C), Agente de
Assuntos da Indústria
Madeireira
(classe C), Agente de Assuntos da
Indústria Açucareíra (classe C), Auxiliar em Assuntos Culturais (classe
B), Agente de Telecomunicações e
Eletricidade (classe C), Agente de Rigíene e
Segurança do
Trabalho,
Agente de Colocação, Agente de Comunicação Social, Tradutor, Taquígrafo... , Agente de Atividades Marítimas e Fluviais (classe C), Agente de
Marítimo,
Diligências do Tribunal
segurança de Tráfego
Agente de
Aéreo, Técnico de Contabilidade.
II ~ Certificado de conclusão do
ciclo ginasial ou 1.0 grau (8.11 série),
com formação especializada, em relação às Categorias Funcionais de
Auxiliar de Enfermagem, Agente de
Saúde Pública, Técnico de Laboratório
(classe A), Auxiliar Operacional de
serviços Diversos (classe C), Agente de
Defesa Florestal, Agente de Inspeção
da Pesca, Auxiliar de Meteorologfa,
Agente de Comercialização de Café
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(classe B), Auxiliar em Assuntos Culturais (classe A), Auxiliar em Assuntos Educacionais (classe A), Agente de Telecomunicações e Eletricidade (classe A), Assistente Slndical, Agente de Patrulha Rodoviária,
Ldentifícador Datiloscópico,
Agente
de Dragagem e Barragem, Agente de
Mecanização de Apoio.
III - formação especializada equlvalente ao 1.0 grau em relação às
Categorias Funcionais de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos (classe
A), Agente de Atividades Agropecuárias (classe A), Agente de Serviços
de Engenharia (classe A), Agente de
Comercialização de Café (classe AI,
Agente de Assuntos da Indústria Madeireira (classe A), Agente de Assuntc • da Indústria Açucareíra (classe
A), Agente de Otnerotografia e Microfilmagem (classe A), Agente de
Atividades Marítimas e Fluviais (elasses B e A), Agente de 'I'ransporte
Marítimo e Fluvial e Telefonista; e
IV - registro no órgão competente, nos casos previstos em lei.
CAPíTULO V

Da progressão Funcional

Art. 12. A progressão funcional
dos ocupantes de cargos das Categorias Funcionais de que trata este
decreto far-se-á para a classe imediatamente superior
àquela a que
pertença, observada, quando for o
caso, a Ictaçâo fixada para cada
área de especialidade e obedecerá ao
critério de merecimento na forma
estabelecida em regulamentação específica..
Art. 13. O interstício para a progressão funcional é de 2 (dois) anos
e será apurado pelo tempo de efetivo
exercício na classe a que pertença Q
funcionário.
Art. 14. Constitui, ainda, requisitopara a progressão funcional possuir o
funcionário o grau de escolaridade
de
estabelecido, nas especificações
classes, para o exercício do cargo a.
ser por essa forma provido.
Art. 15. Os critérios de desempate
no merecimento à época da realização!
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refere o § 3." do artigo 10 deste deereto, precedido de treinamento adequado, devendo os habilitados
ser
relacíonados em classificação distinta
das mencionadas no § 4." do mesmo
CAPÍTULO VI
artigo.
Da xeceusco runcionoi
§ 2," Os funcionários de que trata
este artigo que não lograrem habíArt. 16.
Poderá haver ascensão Iítação continuarão em quadros sufuncional de ocupantes de classes fiplementares, na forma estabelecida
nais das Categorias Funcâonafii"?"
no artigo 17, do Decreto n.v 70.320,
de 1\)72, e, os empregados em tabelas
Grupo - Outras Atividades de Nível
extintas, podendo, entretanto
conMédio para as classes iniciais
da
correr mais uma vez, ao processo seCategoria Funcional de outros Gruletivo para o provimento.
pos, desde que possuam nível de (:0rahecímentos equivalentes ao grau de
Art. 19. O disposto no § 1." do
escolaridade estabelecido para a Caartigo 9.", deste decreto aplica-se aos
tegoria ou a habilitação profissional
casos de transformação ou transposi'exigida em lei em cada caso e se
ção de cargos para os Grupos
Artesanato, Serviços Auxiliares, Ouhabilitem em processo seletivo, nas
tras Atividades de Nivel Superior e
condições estabelecidas no ato de esTransporte Oficial e Portaria, em que
truturação dos referidos Grupos.
se configure hipótese idêntica à preParágrafo único. Os critérios selevista no referido dispositivo.
tivos para ascensão funcional, comArt. 20.
Aplicam-se as normas
preendendo, inclusive, cursos de forconstantes dos §§ 1." e 2.", do artigo
mação ou de aperfeiçoamento, bem
10, deste decreto à Categoria Funcomo a época da realização e as norcional de Agente Administrativo do
mas para o respectivo processamento
GruP9 VIII - Serviços Auxiliares,
serão estabelecidos em regulamentapodendo o ingresso em virtude de
ç ã o geral.
concurso público, ocorrer, também.
na classe C, observadas as disposições
CAPiTULO Vil
legais e regulamentares pertdnentes ,
Das Disposzções Gerais e Transitórias
Art. 21. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, reArt. 17. Os ocupantes dos cargos
vogadas as disposições em contrário.
integrantes do Grupo --' Outras Atividades de Nível Médio ficam sujeitos
Brasilia, 17 de outubro de 1973;
ao regime de 40 (quarenta) horas
1529 da Independência e 859 da
semanais de trabalho, ressalvados os
República .
casos disciplinados em lei especifica.
EMÍLIO G. MÉDICI
Art. 18. POderá ser reservado até
Alfredo Buzazd
1/3 (um terço) das vagas destinadas
Adalberto de Barros Nunes
·a .concurso público, existentes ou que
Orlando Geisel
vierem a ocorrer, nas Categorias FunMário Gibson Barboza
cicnais de que trata este decreto, dos
Antônio Delfim Netto
quadros permanentes dos Ministérios,
Mário David Andreazza
.órgãos integrantes da Presidência da
Moura Cavalcanti
IRepública, Autarquias e Tribunal MaConrucio Pamplona
'rttimo, para serem providas
pelos
Júlio Barata
ocupantes de cargos relacionados no
J. Araripe Macêdo
.artigc 5." deste decreto, que não loAldo Villas Boas
parem habilitação no processo seleMarcus Vinicius Pratini de Moraes
cívo realizado para transposição de
Antônio Dias Leite Júnior
atuais
cargos, bem como pelos
Joâo Paulo dos Reis Velloso
ocupantes de empregos regidos pela
José Costa Cavalcanti
legislação trabalhista a que sejam
Hygino C. Ooreetti
inerentes idênticas atividades.
§ 1." Os candidatos ao provimento
O anexo relativo ao presente deprevisto neste artigo serão submeticreto foi publicado no D. O. de 19 de
<los ao processo seletivo a que se
outubro de 1973.

das progressões e as normas do res-

pectivo processamento serão estabelecidos na regulamentação geral.
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DECRETO N." 72.951 - DI: 18
OUTUBRO DE 1973

DE

RedistribUZ cargos co-m. OS respectu-oe
ocupantes, e dá outras prcnnaénciae,
O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item UI, da Ccnettt.ríção, e
tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 2. do Decreto-lei n.e 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 2.° do Ato Oom.,
plementar n.? 52, de 2 de maio de
1969, decreta:
Art. 1.° Ficam redtstrtbuídoa os se,
guintes cargos com 08 respectivos
ocupantes, na forma abaixo indicada:
I ~ do Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente
do Ministério dos
Transportes para idênticos Quadro e
Parte do Ministério da Educação e
Cultura, um cargo de Escrttutárlo, có.,
digo AF_202.8.A"ocupaô.o por Lourival ooes de Jesus;
II - do Quadro de Pessoal ~ Parte
Permanente - do Mímscé-Ic da Agrtcultura para idênticos Quadro e Parte
do Departamento Nacional de Estra;
das de Rodagem, um cargo de Mecâ..
nico de Motores a Combustão, código
A-1305.8,A, ocupado por José .ranuã,
rio da Silva, mantido o regime jurL
dtco do servidor;
In - do Quadro de Pessoal -- Par ~
te Permanente - do Mlnlstério da
Educação e Cultura para
idêntico
Quadro - Parte Especial - da Esco~
la Técnica Federal da Bahia, um cargo de Professor de Ensino Industrial
Básico, código EC_510 .19, ocupado por
Pedro Martins de Lima, mantido ore..
gíme jurídico do servidor.
IV ~ do Quadro de Pessoal ~ Par.,
te Permanente do Ministério da Fazenda para idênticos Quad;o e Parte
do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária, um cargo de B'iel
de Tesouro, nível 18, ocupado por Célia Muniz Dantas, mantioo o regime
juridico do servidor;
V ~ do Quadro de Pessoal - Parte
Especial ~ do Ministério da Agricultura para o Quadro úruco de Pessoal
da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, um cargo de Operador Cí.,
nematográfíco, código P~504. 7. ocupa,
do por Leonir Tunala Resende, mantido o regime jurídico :10 servldor ;
VI ~ do Quadro de Pessoal ~ Par..
te permanente do Mínistêr!o dos
Transportes para idênticos oueero e
0

,

ExEcunvo
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Parte do Departamento rcactonat de
Estradas de Rodagem, um cargo de
Operário Rural, cód-igo P~207 .6, ocupado por Juvenil Alves Ribeiro, mantíõo
o regime jurídico de servidor:
VII ~ do Quadro;) Extinto - Parte
IX (Estrada de Ferro Sampaio Cor ..
reía) , do Ministério dos Transportes
para o Quadro Unico de Pessoal da
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, um cargo de Escrlturárto,
código AF-,202.8.A, ocupado por Maurlho Galvão e Silva, mantido o regime jurídico do servlõor:
VIII ~ do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e 'I'elégrafos, para o Qua~
dro de Pessoal -- Parte Permanente
~- do Ministério da Saúde, 10 (dez)
cargos de Médico, sen.,o - 9 (nove) có..
digo TC-801.21.A, ocupados por An ..
tônío Maury Lancta. Pedro Paulo Salgado Veiga, Francisco Milstein, Aton50 Celso Coimbra Lavares Pais. Arlin,
do Luiz Henrtq ue do Amaral, João
Batista Roque de Carvalho, Mauro
Miranda Freitas, Romualdc Guído
Valente e Augusto Alves de Amcrrm e
1 (um) código TC~801.22.B ocupado
por João Augusto Moreira Teixeira;
IX - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e 'I'e,
légrafos, atual Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, para. o Quadro
de Pessoal das Secretarias do Mlms~
tério Público da União, um cargo de
Carteiro, código CT _203.14. C, ocupa do
por José Raimundo Teixeira e Silva,
transformando-o,
simultaneamente.
em Oficial de Administração, código
AF_201.14.B;
X - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasüeira
de Correios e Telégrafos para o Qua~
dro de Pessoal - Parte Permanente
...:..- do Departamento de Estradas -íe
Rodagem,
um cargo de Escrevente,
Datilógrafo, código àF ~204. 7, oCUP;),~
do por João Paulo Correa e um cargo
de Motorista,
código CTA01.10.B,
ocupado por Walmyr de Oliveira, mantido o regime jurídico dos servidores;
XI ~ do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios, e
Telégrafos, atual Empresa Brasllcíra
de Correios e Telégrafos para o Quadro único de Pessoal da tjniversidade
Federal da Paraíba, um cargo de Te~
soureíro Auxiliar de 2 4 Categorre,
ocupado por Denisaldo de Siqueira
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Tavares, mantido o regime jurídico
do servidor;
XII - do Quadro de Pessoal -

te Permanente -

Par ~

do Ministério da

Educação e Cultura para idênticos
Quadro - Parte Especial - da Es'Cola Técnica Federal Celso Suckow da

Fonseca, um cargo de Professor

de

Ensino Industrial Técnico, código
EC_S06.19, ocupado por .Ioadélio da

Paula Codeço:
XIII - do Quadro de Pessoal do
extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o oua.
dro único de Pessoal da Universidade
Federal de Goiás, um cargo de Postaüsta, código CT_2ü2.12.A, ocupado
por Lourival Cândido Portuguez trans ,

formando-o,

simultaneamente,

em

Oficial de Administração, código .. ,

AF-201.12.A, mantido o regime jundica do servidor;
Art. 2.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virtu..
de de sindicância, inquérito admíruetrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administratíwas em vigor.
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos ora
redíatrfbuídog continuarão a perceber
:seus vencimentos e vantagens pelos
'órgãos de origem, até que os orça.
mentes dos órgãos para onde foram
'Os cargos movimentados consignem os
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do disposto neste
ato.
Art. 4.'" Os assentamentos runctonaís dos servidores redistrfbuídos se..
rão enviados, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação dc"~t,e De,
ereto, aos órgãos de Pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos,
Art. 55' Este Decreto entrará em ví.,
.gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e f'iV da
República,

EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
Mário David Atuireaeza
Moura Cavalcanti
corüõcio Pamplona
Aldo Villas Boas
Hygino C. Corsetti

EXECUTIVO

DECRETO N9 72.952 - DE 18
OUTUBRO DE 1973

DE

Declara sem efeito o Decreto número
25.162, de 30 de junho de 1948.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei no 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e cinco. mil
cento e sessenta e dois (25.162), de
trinta (30) de junho de mil novecentos e quarenta e oito (1948), que
concedeu à Companhia de Mineração
Novalimense o direito de lavrar dolomlta, argila refratária e associados,
em terrenos situados nos lugares denominados Mutuca e Feixos, Distrito
e Município de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-6.675-45J.

Brasília, 18 de outubro de 1973;
1S.2Q da Independência e 859 da
;República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 72.953 - DE 18
OUTUBRO DE 1973

DE

Concede a Vicente Antônio de Oliveira, firma individual. o direito
de lavrar feldspato, caulim e quartzo, no Município de Socorro, Estado de Sito Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n.° 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código
de Mineração), alterado pelo Decretolei n.« 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Vicente
Antônio de Oliveira, firma individual, concessão para lavrar feldspato, caulím e quartzo, em terrenos
de propriedade da viúva
Angelina
Marquiní Ferreira e filhos e outros, no
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lugar denominado Bairro dos Cubas,
Distrito e Município de Socorro, Este-do de São Paulo, numa área de doze
hectares, vinte e seis ares e setenta
e cinco centíares (12,2675 ha}, delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a quatrocentos e
trinta e dois metros (432m), no rumo
verdadeiro de sessenta graus
cinqüenta e três minutos sudoeste
(60" 53' SW), da cruz da Capela
Nossa Senhora Aparecida e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
.comprrmentos e rumos verdadeiros:
cento e vinte e oito metros (l28m) ,
oeste (W); noventa metros (90m),
norte (N); sessenta e cinco metros
(65m), oeste (W); trinta e cinco metros (35m), norte (N); quarenta metros ~40m), oeste (W); vinte metros
(2(}m) , norte (N); vinte e cinco metros (25m), oeste (W); vinte e cinco
metros (25m), norte (N); vinte e cinco metros (25m) oeste (W); trinta
metros (30m), norte (N); trinta e
sete metros (37m), oeste (W); duzentos e setenta metros (270m), norte
(N); trezentos metros (300m), leste
(E); oitenta metros (80m), sul (S);
vinte metros (20m), leste (E); trezentos e noventa metros (390m), sul
(S). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51,
do Código de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução n." 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei númoera 1. 038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3." Se o concessionárío não
'Cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou
nula, na forma dos artigos 65 e 66,
do Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
€5,,0.Ú sujeitas às servidões de solo e
.suosojo para fins de lavra, na forma

do artdgo 59, do Código de Mineração.
Art. 5." A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

802.450-68).

Brasília, 18 de outubro de 1973;
152Ç da Independência e 85Ç da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio DUM Leite Júnior

DECRETO N° 72.954 OUTUBRO DE 1973

DE

18

DE

Declara sem efeito o Decreto número 62.738, de 20 de maio de 1968,
retificado pelo 63.321, de 30 de setembro de 1968.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei número 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decretolei 318, de -4 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Pica declarado sem efeit-o
o Decreto número sessenta e dois mil
setecentas e trinta e oito (62.738), de
vinte (20) de maio de mil novecentos e sessenta e oito (1968), retificado pelo de número sessenta e três
mil trezentos e vinte e um (63.321),
de trinta (30) de setembro de mil
novecentos e sessenta e oito (1968),
que concedeu à Lavras Santo Amaro
Limitada o direito de lavrar argila
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Bairro Caputera,
Distrito e Município de Mogi das
Cruzes, Estado de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-6313-61) .

Brasília, 18 de outubro de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N.9 72.955 OUTUBRO DE 1973

DE

18 DE

Declara sem efeito o Decreto núme~
TO ss.234, de 16 de dezembro de

1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item m. da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n,» 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado
pelo Decreta-lei
n.v 318, de 14 de março de 1967, de;

crete.:
Art. 1.9 Fica declarado sem efeito
o Decreto número cinqüenta e cinco
mil duzentos e trinta e quatro ....
(55.234). de dezesseis ('16) de deaem-

bro de mil novecentos e sessenta e
quatro (1964), que concedeu ao cídadão brasileiro Belmiro Finazzi o di..

reito de lavrar feldspato em terrenos
de sua propriedade, no lugar denomi-

nado Bairro do Brumado, Distritos e
Municípios de Itapira ê Mogi-Mirim,

Estado de SM Paulo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dtsnosíções em contrário.
(DNPM-3.798-50) .
Brasilia, 18 de

outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.9 72.956 DE
OUTUBRO DE 1973

18

Dl1:

Concede à Mineração Geral do Nordeste S. A. o direito de lavrar areia
quartzosa. no Município de Caapo_
rã, ES'Utdo da Paraíba.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da consatutcêo. nos

termos do Decreto-lei n.c 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração). alterado pelo Decreto-lei
D.Q 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Mineração Geral do Nordeste S. A·. eoncessão para lavrar areia quartzosa em
terrenos de propriedade da Indústria
de Azulejos S.A .. no lugar denominado Papocas. Distrito e Muntctpío
de Caaporâ. Estado da Paraíba, numa
área de noventa e Um hectares deze;
nove ares e oitenta e dois centiares

(91,1982 00.), delimitada por um poIígono irregular, que tem um vértice a
seiscentos e sessenta e três metros
(663 m) , no rumo verdadeiro de vinte
e dois graus e dez minutos sudoeste
(22 0 10' SW). do
canto nordeste
(NE) do pontilhão de concreto armado na BR-101 (Recife-João Pessoa) sobre o Rio das Velhas e os lados a partir desse vértdce, os segutntes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e oitenta e sete metros (187
m) , leste (E); duzentos e quarenta
e quatro metros (244 m) . sul (S):
cinqüenta e nove metros (59 m) . oeste
(W); cento e trinta metros (130 m) ,
sul (S); cinqüenta e cinco metros (55
m) , oeste (W); cento e onze metros
(111 m) , sul (8); cinqüenta e cinco
metros (55 m) , oeste (W); cento e
nove metros (109 m) , sul (S); em,
qüenta e nove metros (59 m) . oeste
(W); cento e dezenove metros (119
m) , sul (S); setenta e nove metros
(79 m) , oeste (W); cento e cinqüenta e oito metros (158 m) , sul (S); setenta e seis metros (76 m) , oeste
(W) ; cento e cinqüenta e dois metros
(152 m) , sul (S);
cinqüenta e seis
metros (56 m) , oeste rwr: cento e
dez metros (110 mi. sul (S);. cento
e quatro metros (104 m) , oeste (W);
oitenta metros (80 m) , sul (S); oitenta e cinco metros (85 m) , oeste
(W); sessenta e quatro metros (64
m) , sul (S); setenta e cinco metros
(75 m) , oeste (W); cinqüenta e oito
metros (58 m) . sul (8); sessenta, e
seis metros (66 m) , oeste CW); cinqüenta e dois metros (52 rrn , sul
(S); cem metros (100 m) , oeste (W);
setenta e oito metros (78 m) , sul
(S); cinqüenta e três metros (53 m'r,
oeste (W); noventa e dois metrõS92
m) , sul (5); cinqüenta e cinco metros (55 m) , oeste (W); noventa e
quatro metros (94 m) , sul (8); cinqüenta e sete metros (57 m) oeste
(W); trinta e cinco metros (35 m) ,
sul (8); cento e oito metros (108 m) ,
oeste (W); cento e oitenta m·'-.,-'+,TOS
(180 m) , norte (N): cinqüenta e dois
metros (52 m) , leste (E); oitenta
e sete metros (87 m) , norte (N); cinqüenta metros (50 m) , leste (E); se.,
tenta e nove metros (79 m) , norte
(N); quarenta e seis metros (46 rr.) •
leste (E); setenta e cinco metros (75
m) , norte (N); quarenta e seis metros (46 m) , leste (E); setenta e dois
metros (72 m) , norte (N); ctnoüenta metros (50 mi , leste (E); oitenta,
metros (80 m), norte (N); cinqüenta
e um metros (51 m) , leste tE); se-
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tenta e nove metros (79 m) , norte
cinqüenta e cinco metros (55
m) , leste (E); oitenta e quatro metros (84 m) , norte (N); cinqüenta
e cinco metros (55 m) , leste (E); ottenta e seis metros (86 m) , norte
(N); cinqüenta e um metros ~51 -nj ,
leste (E); quarenta e nove metros
(49 m) , norte (N)-; duzentos e oitenta e cinco metros (285 m), oeste (W);
cento e quarenta e um metros 1141
m) , norte (N); cento e dezessete metros (117 m) , oeste (W); cento e vín;
te e oito metros (128 mi. norte (N);
cento e dois metros (102 m) • oeste
(W); cento e três metros aos m) ,
norte (N); oitenta e dois metros (82
m) , oeste (W); trezentos e vinte
e
sete metros (327 m) , norte (N); quatrocentos e sessenta e cinco metros
(465 m) , leste (E); setenta e cinco
metros (75 m) , sul (S); cento e vinte e três metros (123 m) , leste (E);
setenta e nove metros (79 mi , sul
(8); cento e vinte e sete metros (127
m) , leste (E); sessenta e cinco netros (65 m) . sul (8); duzentos e vinte metros (220 m) , leste (8); noventa e nove metros (99 m) , norte \N);
seteniJa e um metros (71 m) , leste
(E); cento e doze metros (112 m) ,
norte (N); setenta e nove metros (79
m) , leste (E); cento e vinte e quatro metros (124 m) , norte (N). Esta
concessão é outorgada mediante as
condições constantes. dos artigos 44,
47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo únioo. Esta concessão fIca sujeita às estipulações do Regula..
mento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de HI63, e
da Resolução n.« 3, de 30 de abril de
1965, da Comissão NacIonal de Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos Os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será decLarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, rio Código de Mineração.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de 6010 e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será

.(N);
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transcrito no Livro C - Registre dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Producâo Mineral, do
Minístérío das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
(I)Nr.P~-812.195-68).
Brasília, 18 de outubro de 1973;
152/1 da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.957 - DE 18
OUTUBRO DE 1973

DE

Concede à Mineração Bianchi Ltda.,
o direito de lavrar caulim, no Município de Mogi das Cruzes, Bsuuio
de São Paulo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição,
nos termos do Decreto-lei n'' 227. de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração Bíanchi Ltda. concessão para lavrar caulim em terrenos de sua propriedade e de José Kassai, Napoleão
Luiz e outros, no lugar denominado
Sítio São Carlos, Distrito de .Iundtapeba, Município de Mogi das Cruzes,
Estado de São Paulo, numa área de
cinqüenta e oito hectares trinta e um
ares e vinte centrares (58,3120 ha),
delimitada por um retângulo, que tem
um vértice a cento e dezoito metros
(118m), no rumo verdadeiro de quarenta graus quarenta minutos sudeste (400 4 0 ' S E ) do canto sudeste (SE)
da ponte sobre o Córrego Taiaçupeba
na estrada quo liga as localidades de
.Iundlapeba - paranapíacaba e os lados divergentes desses vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos e oitenta e oito
metros (788m), norte (N); setecentos e quarenta metros (740m), oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes nos artigos 44, 47 e suas alíneas e 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
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concessão

fica sujeita às estipulações do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução TI.O 3, de 10 de
abril de 1965, da Comissão Nacional

de Energia Nuclear.
Art. 2° O concessionário fica obri-

gado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreta-lei
n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3° Se o

concessionário não

cumprir qualquer das obrigações que

se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, do CÕdigo de Mineração.
Art. 4° .As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de 3010 e

subsolo para fins de lavra, na forma

do artigo 59 do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário
(DNPM-SD4.239-68J.
Brasília, 18 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

que dispõe sobre a fusão das Partes
Permanente e Especial do Quadro de
Pessoal do Mínistério das Relações
Exterrcres, para o fim de incluir, em
Parte Suplementar, os cargos de Consultor Técnico elo Patrimônio e o de
DIretor do Museu Diplomático, com
vencimentos de Cr$ 1.666,00 (hum
mil seiscentos e sessenta e seis cruzeiros) mensais, cada um, declarando-se suprimida, na data da fusão
referida, o cargo vago de Diretor do
Museu Díplomatíco.
Art. 2.° O vencimento do cargo de
Consultor Técnico do Patrimônio a
que se retere o artigo anterior terá
seu valor reajustado nos termos e a
partir da vigência do Decreto-lei número 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
Art. 3.... O cargo de Consultor TécnICO do Patrimônio a que se refere
este Decreto continua preenchido pelo seu atual ocupante.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vrgor na data de suavpublicação, revogadac as disposições em contrârfo .
Brasília, 18 de outubro de 1973;
11>2" da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Mário GibsOn Barboza

DECRETO N.O 72.959
OUTUBRO DE

Antônia Dias Leite Júnior

DE

18

DE

1973

neaistrnnu cargo, com a reepectioa
DECRETO

N.o

72.958

OUTUBRO

DE

DE

18

DE

1973

Retifica o Decreto n." 70.964, de 11
ae agosto de 1972, que dispõe sabre
a fusão das Partes Permanente e
Especial do Quadro de Pessoal do
Minzstério das Relações Exteriores,
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 1.°,
do artigo 25, da Lei n." 4.242, de
17 de julho de 1963, e o que consta
co Processo TI.o 4.013, de 1973, do
D<.- partamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. ].0 Fica retificado o Decreto
D.O 7U.964, de 11 de agosto de 1972,

ocupante, para o Quadro de Pessoal
do Instituto de Premâéncià e Assistência dos servidores do EstadO, e
.
dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 8~, item nr, da Constituição, e
de acordo com o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n.« 200. de
25 de fevereiro de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica redistrfbuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, 1 (um) cargo de Oficial de Administração,
código
AF-201.12.A.
COm a respectiva ocupante, Clarice
Van 'I'oll Divany Aragão da Silveira,
integrante de idênticos
Quadro e
Parte do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP).
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Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
-de sindicância, tnquérno admtnístrativo ou revisão de
enquadramento;
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária às normas administrativas vigentes.
Art. 3.° O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perceber
-os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento do IPASE consigne os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do
disposto neste ato.
Art. 4.° O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil remeterá ao do Instituto
de
.Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data de
publicação deste Decreto, os assentamentos
funcionais da servidora
mencionada no artigo 1.".
Art. 5.° Este Decret-o entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposiçôes em contrário.
brasilia, 18 de outubro de 197-3;
152° da Independência e 85° da
'República.
EMÍLIO G.

EXECUTIVO
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junho de 1966, conforme escritura
de 31 de dezembro de 1966, transcrita sob número 32.386, no Cartório
de Registro de Imóveis do Primeiro
Ofício daquela Capital.
Art. 2° O terreno de que trata o
artigo anterior, com uma área de ..•
17.992,50 m2 (dezessete mil novecentos e noventa e dois metros e cinqüenta decímetros quadrados), descrita no artigo 3° da Lei n" 4.874 com
a redação dada pela Lei nv 5.017 citadas, destina-se à complementação
ua, area onde será executado o projeto do Centro de Esportes e Educação
Física da Universidade Federal da
Bahia.
Art. 3° As despesas decorrentes da
desapropriação de que trata este Decreto correrão à conta dos recursos
próprios da Universidade Federal da
Bahia, que providenciará no sentido
de sua efetivação.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

MÊDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 72.960 - DE 19
OUTUBRO DE 1973

DE

DECRETO N° 72.961 - DE 19
OUTUBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, imóvel destinado
à zmplantação do Centro de Esportes e Educação Física da Universidade Federal da Bahia.

Autoriza o DNER a modificar a denominação da Empresa de Construção
e Exploração da Ponte Presidente
Costa e Silva e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artago 81, item lII, da Constituição, e
nos termos do Decreto-lei n- 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei ns 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art. 1.° E' declarado de :utilidade
púbüea, para fins de desapropriação
pela Universidade Federal da Bahia,
o terreno situado no Bairro de 00dína, na Estrada de São Lázaro, subdistrito de Vitória, em Salvador, Estado da Bahia, pertencente ao Hospital Evangélico da Bahia, que o obteve por doação autorizada pela Lei
n.s 4.874, de 2 de dezembro de 1965,
modificada pela Lei n- 5.017, de 7 de

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e na forma do disposto no artigo 8° do Decreto-lei n'' 791, de 27
de agosto de 1969, decreta:
Art. I" l!: o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem autorizado a modificar a denominação da
S. A. Empresa. de construção e Exploração da Ponte Presidente Costa
e Silva, que passará a girar sob o
nome de Empresa de Engenharia e
Construção de Obras Especiais, usando a sigla ECEX.
â
1.0 Além da construção da obra
rodoviária denominada Ponte Presidente Costa e Silva, a ECEX terá por
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fim a construção de obras rodoviárias
especíads e sua exploração, mediante
cobrança de tarifas de pedágio.
§

2° Sem prejuízo da finalidade a

que se refere o parágrafo anterior, a
ECEX poderá prestar, a entidades
públicas ou privadas, assistência téc-

nica na execução de obras de grande
porte, inclusive arrendando e operando, com utilização de seu pessoal, os
equipamentos do seu acervo.

cargo do Departamento Nacional deEstradas de Rodagem.
Art. 7c Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;.
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza

§ 3° poderá, ainda, a ECEX partici-

par de licitações internacionais e firDECRETO N.? 72.962 - DE 19 DE
mar contratos com entes públicos ou
OUTUBRO DE 1973
empresas estrangeiras para realização
de obras especiais no Exterior.
Aprova os Atos Constitutivos da Siâe-.
S 4° A ECEX prestará seus servirurgia Brasileira S. A. ......••
ços mediante remuneração adequada
SIDERBRAS.
em níveis de preços compatíveis com
o mercado empresarial.
O Presidente da República. usandoArt. 2'" Realizadas pelo Departadas obrigações que lhe confere o artimento Nacional de Estradas de Rogo 81, item IH, da Constituição, e tendagem as alterações estatutárias de
do em vista o que consta no parágrafoque trata o artigo 1° e outras que lhe
único do artigo 4.°, da Lei n." 5 919,
sejam correlatas, será o estatuto da
de 17 de setembro de 1973, decreta:
ECEX submetido à aprovação do Pre~
Art. 1.0 Ficam aprovados os Atos..
sidente da República.
Constitutivos da Siderurgia Brasüeíra
Art. 3° A alteração do estatuto,
S. A. - SIDERBRAS, cujos Estatutos·
após aprovada, será arquivada no rea este acompanham.
g1stro competente, independente de
Art. 2.° Este Decreto entrará em viquaisquer outras formalidades.
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 4° Poderá o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem subBrasília, 19 de outubro de '1973;
vencionar o custeio de manutenção da
152.° da Independência e 85.° da.
ECEX, mediante a inclusão de recurRepública.
sos nos seus Orçamentos, vedada a
EMÍLIO G. MÉDICI
concessão de prêmios ou vantagens
Marcos Vinicius Pratini de tâome-,
especíaas a seus Diretores ou empregados, enquanto subvencionada a enSIDERURGIA BRASILEIRA S. A.
tidade.
- SIDERBRAS
Parágrafo único. As subvenções preESTATUTOS
vistas neste artigo cessarão tão logo
a ECEX obtenha receitas que permiCAPíTULO I
tam atividade empresarial auto-suficiente, devendo a ECEX prestar conDa Denominação. Objeto, Sede e
tas de sua aplicação ao DNER, que
Duração
as integrará nas suas prestações
Art. 1.0 A Siderurgia Brasileira S.A.
anuais de contas.
- :::iIDERBRAS, sociedade por açõee..
Art. 5° A ECEX submeterá ao Miae economia mista, de capital autortnistro dos Transportes, por intermézado, constituida por iniciativa da .
dio do DNER, o" plano de aplicação
União, na forma da Lei n,v 5.919, de .
das dotações orçamentárias que rece17 de setembro de 1973, vinculada ao
ber.
Ministério da Indústria e do Comércio, reger-se-á pelas disposiçõesaa reArt. 6° A operação da Ponte Preferida Lei dos presentes Estatutos e .
sidente costa e Silva, inclusive a colegislação aplicável às sociedades porbrança de tarifas de pedágio, ficará a
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ações, observado o disposto na Lei número 4.728, de 14 de julho de 1965.
Art. 2.° A SIDERBRAs tem por objeto:
I ~ Promover e gerir os interesses
.da União em novos empreendimentos
siderúrgicos e de atividades afins, n-·~·,
salvados os casos de empreendimentos vinculados a empresas existentes;
l i ~ Programar as necessidades dos
recursos Imanceíros da União para as
.suas subsidiárias e associadas;
lU - Promover, por Intermédio 18
subsidiárias ou associadas, a execução
de atividades relacionadas com a indústria siderúrgica no Brasil e no exterior.
Art. 3.° A Sociedade tem sede e' foro
em Brasília, Capital da República, podendo estabelecer filiais, representações agências ou escritórios, inclusive
no exterior.
4.° O prazo de duração da Sociedade
é indeterminado.
CAPÍTULO Ir

Do Capital Social e Ações
Art. 5.° O Capital Social autorizado
é de Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões
de cruzeiros), dividido em 100.000.000
(cem milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor de Cr$ 1,00 (hum
cruzeiro) cada uma.
§ 1.0 Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da AssembléiaGeral.
§ 2.° Em todas as publicações referentes à vida da Sociedade constará o
valor do capital subscrito e realizado.
Aru. 6.° Ressalvados os casos de aumento de capital integralizado por incorporação de outras empresas ou reservas de qualquer natureza e que são
da competência exclusiva da Assembléia-Geral a emissão e colocação das
ações do capital social se fará por deliberação da Diretoria, nas épocas em
que for julgada oportuna, ouvido previamente o Conselho Fiscal.
Parágrafo único. A Diretoria rtxera,
em cada emissão de ações do capital
autorizado, as quantidades de ações
lançadas à subscrição, as condições -íe
subscrição e integralização, observado
o disposto no artigo seguinte.
Art. 7.° A subscrição e integralização
das ações obedecerá aos seguintes critérios:

a) O valor mínimo da integralização
inicial deverá ser igual a 15% (quinze
por cento) do valor total das ações
subscritas;
b) O prazo para integralização das
ações subscritas será fixado pela Diretoria;
c) Todas as ações emitidas pela SocIedade serão sempre colocadas por
valor igualou superior ao seu valor
nominal;
d) A emissão de ações para Integr-alização em bens ou créditos, será regulada pela Diretoria, não dependendo de aprovação da Assembléia Geral,
que designará quando for o caso os
peritos de ler;
e) Os acionistas terão, em qualquer
hipótese direito de preferência na
aquisição de ações, quando de sua
emissão ou colocação. devendo exercê-lo no prazo concedido pela Diretoria, na proporção do número de ações
que possuírem.
Art. 8.° As transferências de ações
far-se-ão na forma da Lei, mediante
termo em livro próprro,
Art. 9.° E' facultado ao acionista a
substituição dos títulos simples de suas
ações por títulos múltiplos e a conversão, a qualquer tempo, destes naqueles mediante uma taxa a ser fixada pela Diretoria, e que não poderá
ser superior ao preço de custo.

CAPÍTULO DI

Da Assembléia-Geral

Art. 10. A Assembléia-Geral C!<J!s
Acionistas reunir-se-á, ordínn etamente, dentro dos quatro prímeíroa meses
de cada ano, para os fins prev tetos em
rei, e, extraordinariamente sempre que
necessário observadas em sua convocação instalação e deliberações, as
prescrições legais pertinentes.
Art. 11. A Assembléia-Geral, ordínáría ou extraordinária, será presidida
pelo Presidente da Sociedade. ou por
seu substituto, escolhidos dentre os
Diretores ou acionistas presentes, um
ou mais secretários.
CAPíTULO IV

Da Diretoria

Art. 12. A Sociedade será. administrada por uma Diretoria composta
de um Presidente, de livre nomeação
e demissão do Presidente da Repú-

um

ATOS no PODER EXECUTIVO

relativos aos recursos financeiros para
3:S subsidiárias e associadas da SocieAssembléia Geral de Actonístas, po- dade;
dendo ser reeleitos, e que, por delig) decidir sobre todos os atos, doberação da Diretoria, exercerão, um cumentos ou contratos que impliquem
o cargo de Diretor Superintendente, em responsabilidade comercial, bancáe os restantes os cargos com a deno- ria, financeira ou patrimonial para a
minação que a Diretoria lhes atribuir. Sociedade, tendo, para tanto, amplos
poderes de administração e gestão dos
Art. 13. Cada membro da Diretoria, entes de entrar no exercício de negócios sociais, podendo, inclusive,
suas funções, caucionará em garantia autorizar empréstimos, cauções, avais
e fianças, e ainda a oneração de bens
de sua gestão, 100 ações, próprias ou
d8:1 Sociedade;
de terceiros.
h) constituir comissões permanentes
Art. 14. A investidura no cargo de
Diretor rar-se-é por termo lavrado em 0:1 temporárias para estudarem prolivro próprio, assinado pelo Presidente blemas de polítdca geral da Sociedade, ou problemas específicos que ene pelo Diretor empossado.
volvam as atribuições de mais de um
Art. 15. O Presidente, em seus
Diretor;
impedimentos temporários, será s-rbstfi) decidir sobre a constituição de
tuído pelo Diretor Superintendente.
subsidiárias e sobre a sua. participaArt. 16. Em caso de vaga, por re- ção financeira, no País e no exterior,
núncia, morte ou impedimento defi- no capital de outras empresas, indunitivo de qualquer Diretor, a Direto- sive com o objetivo de promover a
ria designará provisoriamente, seu
unificação do controle acionário de
substituto até a realização da Assem- todas as empresas siderúrgicas conbléia Geral, para eleição do novo Dí.,
troladas direta. ou indiretamente pela
reter. pelo tempo que restar para o União;
término do mandato do substituído.
1) aprovar o quadro de pessoal da
Art. 17. A remuneração do Presi- Sociedade,
deliberar sobre a críação e
dente e dos Diretores será fixada pela extinção de cargos ~ funções, remuAssembléia Geral.
neração e vantagens dos empregados;
Art. 18. A Diretoria reunir-se-á,
1) autorizar a
aqulsíção, locação
ordinariamente, uma vez por mês e,
extraordinariamente, sempre que con- alienação e permuta de bens móveis
vocada pelo Presidente, e suas reso- ou imóveis;
luções serão tomadas por maioria de
m) autorizar a concessão de férias
votos dos presentes, cabendo ao Pre- anuais ao Presidente e Diretores, fésidente o voto de desempate e. nos rias que serão consideradas renunciatermos da letra "f" do artigo 20, o das, quando não gozadas no decurso
direito de veto.
dos 12 (doze) meses seguintes;
Art. 19. Compete à Diretoria:
n) conceder licença aos Diretores;
a) Administrar e gerir os negócios
O) exercer os demais poderes e atrida Sociedade;
buíções que a lei e os Estatutos lhe
b) estabelecer o seu Regimento Inconferem para assegurar o funcionaterno;
mento regular da Sociedade.
c) deliberar sobre a organização e
Art. 20. Compete ao Presidente:
regulamentos gerais de serviços da
Sociedade;
a) A direção geral dos 'I'rebalhos da
d) aprovar os planos e orçamentos
Sociedade;
apresentados pelo Presidente da Sob) representar a Sociedade, ativa e
ciedade, bem como as alterações eubspassivamente, em Juízo ou fora dele,
tanciais verificadas nos mesmos, no perante suas subsidiárias ou associacurso de sua execução;
das. inclusive as autoridades e poderes públicos, assinar atos e contrae) promover os estudos objetivando
o desenvolvimento da indústria side- tos de qualquer natureza, podendo derúrgica e atividades erlns, especial- legar tais poderes a qualquer Diremente de suas subsidiárias e empresas tor, bem como constituir procuradores
e desígner prepostos;
associadas;
j) aprovar os estudos e projetos elac) convocar as Assembléias Gerada
borados pelo Diretor Superintendente, em nome da Diretoria e presidi-Ias,

blica e mais 3 (três) Diretores, elei-

tos Pera prazo de 4 (qua.tr?) ~nos, pela
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ressalvados os demais casos de convocação legal;
d) convocar e presidir as Reuniões
de Diretoria, orientando-lhes os trebalhos:
e) submeter à aprovação da Diretoria os planos e orçamentos da Sociedade;
j) vetar, em casos excepcionais, as
deliberações da Diretoria, justificando
o veto e determinando o reexame do
assunto, cabendo-lhe, ainda, caso seja
mantida a decisão, submeter o assunto à deliberação da Assembléia Geral;
g) indicar os substitutos dos Diretores em suas licenças, faltas ou impedimentos eventuads:
h) exercer as demais atribuições que
lhe couberem por força de Lei 0-..1 destes Estatutos.
Art. 21. Compete ao Diretor Superintendente:
a) Substituir o Presidente em seus
impedimentos, ou ausências temporárias;
b) coordenar o planejamento das
atividades da Sociedade relacionadas
com a criação de subsidiárias ou com
a participação societária em empresas siderúrgicas e de atividades afins,
no Pais e no exterior, submetendo à
Diretoria os plenos de implantação ou
de expansão das subsidiárias e associadas, com análise técnica e econômica de sua viabilidade;
c) programar e coordenar a obtenção de recursos financeiros pare as
subsidiárias e associadas da Sociedade, no que se refere aos estudos e projetos que justifíqaem a aprovação daqueles recursos, submetendo-os à Di..
reteria.
Art. 22. Mediante deliberação da
Diretoria os Diretores eleitos, inclusive o Diretor Superintendente. serão
designados pera os seus respectivos
cargos e distribuídos entre eles, ressalvados os casos de competência privativa do Presidente ou do DiretorSuperintendente previstos nos artigos
20 e 21, e dos poderes e atribuições
que a Lei e os presentes Estatutos lhe
conferem, as atribuições, deveres e
funções administrativas ou técnicas
que couberem :1 ceda um para o regular funcionamento da Sociedade.

CAPíTULO V

Do Conselho Fiscal

Art. 23. O Conselho Fiscal será
composto de 3 membros efetivos e suplentes em igual número, eleitos anualmente pela Assembléia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos.
§ L°
A investidura dos membros
do Conselho Píscel far-se-á por termo
lavrado em livro próprio, assinado pelo
Presidente da Sociedade e pelo Conselheiro empossado, dentro do prazo de
30 (trinta) dias após a SU3.1 eleição,
para os membros efetivos ou dentro de 30 (trinta) díae após a convocação, para os suplentes, sob pena
de ser considerada sem efeito a sua
indicação;
§ 2.°
A remuneração dos membros
do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembléia Geral que os
eleger.
Art. 24. O Conselho Fiscal tem
as atribuições e poderes que a Lei lhe
confere.
Art. 25. O Conselho Fiscal elegerá
o seu Presidente na sua primeira reunião.
Art. 26. No caso de renúncia, falecimento ou impedimento por meds
de 30 dias, será o membro do Conselho Fiscal substituído pelo seu suplente.
CAPíTULO VI

Do Exercício Social

Art. 27. O ano social ccincldlré,
com o ano civil, encerrando-se a 31
de dezembro de cada ano, quando serão levantados o Balanço e a conta
de Lucros e Perdas, que deverão atender ao disposto na Lei de Sociedades
por Ações e demais disposições legais
aplicáveis. Dos lucros líquidos verificados, deduzida a percentagem de 5%
(cinco por cento) para a constituição
do fundo de reserva legal, até alcançar 20 % (vinte por cento) do capital
social, ficará o saldo remanescente à
disposição da Assembléia Geral para
aplicação por proposta da Diretoria.
Art. 28. Os dividendos não reclamados no prazo de 5 (cinco) anos,
prescreverão em favor da Sociedade.
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CAPÍTULO VII

Da Liquidação

Art. 29. A Sociedade entrará em
liquidação nos casos previstos em Lei,
O"J. em virtude de deliberação da Assembléia Geral.
Parágrafo único. Compete à Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e os
membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os respectivos honorários.
CAPÍTULO VIII

Da Disposição Tran3zt6ria

Art. 30. O mandato da primeira.
Diretoria irá até a data da Assembléia
Geral Ordinária que se realizará após
a' terminação do primeiro período social a se encerrar em 31 de dezembro
do corrente ano de 1973.
DECRETO N.'? 72.983 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973
Altera o
co do
a que
68.419,

disposto no parágrafo úniartigo 65, do Regulamento
se refere o Decreto número
de 25 de março de 1971.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item m, da Constituição,
decreta:
Art. L'? O parágrafo único do artigo 6&, do Regulamento a que se
refere o Decreto n.c 68.419, de 25 de
março de 1971, passa a ter a aeguínte redação:
"Parágrafo úníco. A conversão prevista
neste artigo será
feita pelo valor histórico ocnstante das contas de fornecimento de
energia elétrica, a titulo de empréstimo compulsório, ou, quando se tratar de conversão de
obrigações, pelo
valor nominal
dos títulos, pagando-se em dinheiro o valor da correção mo;
netária, e dos juros vencidos até
a data da Assembléia Geral que
deliberar sobre a conversão."

Art. 2,'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
1&2,'? da. Independência e 85.9 da
República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júmior

DECREI'O N.\" 72.964 OUTUBRO DE

DE 19 DE

1973

Retifica decreto que alterou 3-nqua.~
dramento de cargos e funções do
Ministério da Marinha, e dá outras
p1'Ovidências

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere O
artigo 81, item IIl, da Constituição,
e tendo em vista ° que consta do
processo n,v 127, de 1972, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. L'? O item r, do artigo 3,'?, do
Decreto n.v 71.234, de 10 de outubro
de 1972, passe. a ter a seguinte redação:

"I - um cargo na classe A,
nível 13, da série de classes de
Mestre, CÓdIgO A-I801, e nele enquadrado Manoel José Fer-rando
de Carvalho; e"
Art 2.\" O disposto no item I, do
artigo an teríor, vigora a partir de 7
de novembro de 1966, data em que
o servidor adquirlu a eídadanla brasileira.
.&rt. 3,'? Aplicam-se à retificação
de enquadramento a que se refere o
presente Decreto as disposições do
Decreto n.c 71.234, de 10 de outubro
de 1972.
Art. 4.'? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
15-2.'? da. Independência e 35.l? da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
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DECRETO N9 72.965 -

DE 19 DE

OUTUBRO DE 1973

Aprova o Regulamento da Diretoria
de serviço Geoçratíco, do Departamento de Engenharia e comusucaçôes, do Ministério do Exército, e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
de acordo com o artigo 46 do Decreto-Lei ne 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Serviço Geográfico, do Departamento de Engenharia e Comunicações, do Ministério do Exército, que com este batxa,
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto nv 58.594, de 10 de
junho de 1966, e demais dlsposiçôes
em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE SERVIÇO GEOGRAFICO
(R -

74)

CAPíTULO I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 19 A Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) é o órgão de ApOlU do
Departamento de Engenharia e Comunicações (DEC), incumbido de tratar das atividades relativas à execução de trabalhos de cartografia de
interesse do Ministério do Exército.
Art. 29 Para o cumprimento de suas
finalidades, compete à DSG:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relativas a obtenção,
produção, suprimento e distrlbuiçãc
de cartas e outros documentos curtográficos no âmbito do Exército;
2) baixar normas pertinentes às
atividades de sua competência;
3) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas e instruções
para execução das atividades de sua
competência;

b) programação das necessidades
de recursos financeiros para execução de suas atividades;
c) visitas e inspeções técnicas;
d) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das
normas em vigor no campo de suas
atividades;
4) promover:
a) estudos, análises e pesquisas,
tendo em vista o aprimoramento e
<ti racionalização de suas atividades;
b) intercâmbio, COm instituições públicas ou privadas, para aprimoramento das atividades de sua competência;
5) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política administrativa determinados pelo Chefe do
DEC;
6) tratar de assuntos de estatística
referente às suas atividades.
CAPíTULO II

Da Organização Geral

Art. 39 A DSG compreende:
1) Direção;
2) seções.
Art. 49 A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Gabinete.
Art. 50 As Seções denominam-se:
P Seção (S-1) - Planejamento e
Coordenação;
21). Seção (S-2) - Suprimento e Cadastro;
31). seção (S-3) - Técnica.
CAPíTULO l i

Das atribuições

Art. 69 O Diretor de Serviço oeográfico é o responsaável perante o
Chefe do DEC pelo cumprimento das
finalidades da Diretoria.
Art. 79 Ao Diretor de Serviço Geográfico compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organlsações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoria;
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4) propor ao Chefe do DEC:
a) a expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria que
não sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e inspeções técnicas;
c) a freqüência de pessoal especializado em cursos e estágios realizados
em entidades estranhas ao Ministério
do Exército;
5) aprovar especificações téen toas,
terminologia, nomenclatura e níveis
relativos aos suprimentos de cartas e
outros documentos cartográficos.
Art. 8Q Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes a
pessoal, informações, segurança, relações públicas, material, serviços gerais e transportes de interesse da Diretoria, observadas as normas do
DEC;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e
arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretoria;
5) elaborar relatórios e planos de
coleta de dados estatísticos pertinentes às atividades da Diretoria.
Art. 99 As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções e elaborar os expedientes respectivos nos
processos que lhes forem presentes
pelo Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de;
a) planos, programas e relatórios;
b) normas e publicações técnicas;
c) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vIgor;
d) intercâmbio cultural e técmcc
com órgãos públicos e privados nos
assuntos de interesse da seção;
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrtnárla dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e interpretar os
dados estatísticos relativos a suas
atividades;
5) realizar estudos, análises e pes.-:
quisas, tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de suas atividades.

Art. 10 A 1~ Seção rs-n - Pla~
nejamento e Coordenação - compete
tratar dos assuntos referentes a:
1) planos de interesse da Diretoria,
inclusive os relativos à aplicação de
recursos financeiros;
2) controle físico e financeiro das
atividades a cargo da Diretoria;
3) política administrativa, ergamzação e métodos;
4) coordenação dos órgãos encarregados das atividades de execução;
5) armazenar e divulgar, sistematicamente, informações, dados e estudos .relacíonados com as atividades
da Diretoria;
6) estudar, orientar e emitir parecer sobre licitações, contratos e convênios de interesse da Diretoria.
Art. 11 A 2l). Seção (S-2) - Suprimento e Cadastro - compete:
1) tratar dos assuntos relativos a:
a) suprimento de cartas e documentos cartográficos;
z» catalogação, dotação, níveis,
classificação e utilização de cartas e
documentos cartográficos;
2) catalogar, arquivar e preservar
os documentos cartográficos;
3) processar e controlar as licenças
de aerolevantamentos;
4) manter atualizado o cadastro de
aerolevantamento.
Art. 12. A 3~ Seção (8-3) - Técnica - compete tratar dos assuntos
técnicos relativo a:
a) normas 'e publicações técnicas
pertinentes às atividades da Dlrecoria;
b) especificações técnicas, terminologia, nomenclatura e padronização
de cartas e documentos cartográficos;
c) padrões de avaliação de qualidade do produto final;
d) freqüência de pessoal especializado em cursos e estágios em arganlzaçõea nacionais e estrangeiras ou
viagens de natureza técnica.
DECRE,TO N. ç 72.966 -

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1973

Declara de utilidade pUblica. para
fins de desapropriaçâo, imóveis necessários à expansão do "Campus"
da Universidade Federal da Bahia
e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81, item lII, da Constituição. e nos
termos do Decreto-lei n.v 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pata Lei
n.c 2.786, de 21.5.1956, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Universidade Federal da
Bahia, as áreas de terrenos. casas e
benfeitorias. situadas nos bairros da
Federação e do Canela, subdistríto
da Vitória em Salvador, do mstecc da
Bahia, descritas abaixo:
1 ~ No bairro da Federação:
1.1 - Pertencentes ao Espólio de
Sarah Nísenbaum, uma área de aproximadamente 37.0GO.O'Üm' ctnnta
e
sete mil metros quadrados), situada
entre a rua Proí . Aristides NOVlS, os
terrenos de proprtedade da Universidade Federal da Bahia, os terrenos do
Loteamento Jardim Universitário, e
os terrenos do antigo Parque Garcia
D' Avila, limitando-se
ao Nordeste
com cs terrenos da Universidade Federal da Bahia, em uma extensão de,
aproximadamente, 180,00m (cento e oitenta metros). em alinhamento sinuo50 até encontrar no Sudeste a divisa
com terrenos pertencentes a Augusto
Gomes Viana, Domingos Gomes VIana e a quem de direito, terrenos que
constituem o chamado Loteamento
Jardim Universitário; dar na direção
geral Sul, através de, uma linha reta.
com a extensão de 149,{)0 m -cento e
quarenta e nove metros) até encontrar
os Iírmtes dos terrenos do antigo Parque Garcia D'Avila, limitando-se com
0.<; mesmos através de alinhamentos
de 80,OOm (oitenta metros) e 108,50
(cento e oito metros e cinqüenta centtmetros) , na direção geral Oeste, até
encontrar um ponto situado neste alinhamento a 30.00 m (trinta metros)
do meio-fio da rua Proí . Anst.ecs
Novis e pertencentes a um ahuhamento sinuoso, com eproximadaruente
286,OOm (duzentos e oitenta e seis metros), que se desenvolve paralelamente ao meio-fio da rua Prof. Allstldes Novís pelos
limites posteriores
dos lotes situados
nesta rua e de
propriedade do Espólio de Sarab Nisenbaum e de quem de direito, até
encontrar finalmente os limites dos
terrenas da universidade Federal da
Bahia;
1.2 - Pertencentes a quem de direito. os lotes a seguir relacionados.
bem como arruamentos e áreas verdes, integrantes de parte do Loteamento Jardim Universitário. sttuado
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em terrenos pertencentes 'a Augusto
Gomes Viana, a Domingos Gomes
Viana e a quem de direito, compreendidas entre a rua "F" do citado Loteamento Jardim Universitário, a
Avenida Adhemar de Barros, os terrenos do Governo do Estado pertencentes ao Instituto. Biológico, os terrenas pertencentes ao Espólio de Sarah Nisenbaum e os terrenos da Universidade Federal da Bahia e correspondentes a:
'
Quadra I - Lotes de n.c 1 a 11.8. 4;
Quadra li - Lotes de n.v 1 a n.v 24;
Quadra UI - Lotes de n.c 1 a u.c 9;
Quadra IV - Lotes de n.c 3 a n.v 8;
QLad1-a V - ' GotE'S de n.v 1 a n.s 3 e
Lotes de n.c 5 a n.v 12; Quadla VI
- Lotes de n.c 1 a n.s 6 e Qua~tra X
- Lotes de n.c 1 a n.v 7, cujo Plano
de Loteamento,
processo 12.73;)··52.
foi aprovado pelo Decreto 1.085-")2 da
seção competente da Prefeitura Municipal de Salvador;
1.3 - Pertencentes a Manoel Pinheiro Cal uma área de, aproximadamente, 536.00m~ (quinhentos e trinta
e seis metros quadrados) com casa e
benfeitorias, correspondente ao número 107 de porta da rua Caetano Mou,
ra, limitando-se ao Noroeste com a
rua Caetano Moura em uma extensão
de 2-2.00m (vinte e dois metros I ; ao
Oeste em uma extensão de 37,OOm
(trinta e sete metros) COm terrenos
de propriedade de Armando A'bertazi Gonçalves, ao Sul com terrenos da
Universidade Federal da Bahia em
uma extensão de 7.00m (sete merrosj
e ao Este, igualmente, com ter-anos
da Universidade Federal da Bahia,
em uma extensão de S8,OOm (trtnt.a e
oito metros); .
1.4 - Pertencentes a Armando AIbei-tazl Gonçalves, uma área de. aproximadamente, 1. 140.00m2
(um mil
cento e quarenta metros quadraccs)
com casa e benfeitorias correspondentes ao n.c 105 da rua Caetano
Moura, limitando-se, ao Norte, com
a rua Caetano Moura, em urna extensão de 22,80m (vinte e dois metros
e oitenta centímetrosj ; ao OesT,B em
uma extensão de 50.0Hm rctnquenta
metros). com terrenos de propriedade
da Universidade Federal da Bahia ao
Sul também com terrenos de propriedade da Universidade Federal da
Bahia, em uma extensão de 22,a0r,n
(vinte e dois metros e oitenta ccntdmetros) e ao Este, numa extensão de
1E',OOm (quinze metros), com terrenos
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de propriedade da Universidade Fe,
deral da Bahia e, numa extensão de

35,OOm (trinta e cinco metros), com
terrenos de propriedade de Manoel
Pinheiro Cal.

2 - No bairro õo cane:a:
2.1 - Pertencentes a Henry Frenas
Larroudé, o prédio n.e 47 da rua Padre Feij6 e respectivo terreno;

2.2 -

Pertencentes a

Maria de

Souza Pereira
Lopes,
Ana Maria
Souza Pereira e Lucy Souza Pereira,

Lopes o prédio n.c 24 da Aventda
Araujo Pinho e respectivo terreno;
2.3 -r- Pertencentes a Rubem Cerqueira Lima, o prédio n.c 40 da rua

Augusto Vianna e respectivo terreno;
2.4 - Pertencentes a Maria Margarida Dantas e outros o prédio número 38-A da rua Augusto Vianna e
respectivo terreno;
2.5 - Pertencentes a
Humberto
Raymundo Valente Peixoto o prédio
n.e 38 da rua Augusto Vianna e rea..
pectdvo terreno;
2.6 - Pertencentes a Yolanda Marques Valente Pereira o prédio núme.,
ro 66 da Avenida Araujo Pinho e
respeetívo terreno;
2.7 - Pertencentes a Durval Campos o prédio n.v 53-B da rua Padre
Feijó e respectivo terreno.
Art. 2.9 Os imóveis descritos no
artigo antertor destinam-se à expansão do "Campus" da Universidade
Federal da Bahia, que providenctará
a ereüvaçâo da desapropriação, cujas
despesas serão atendidas à conta de
recursos de que venha a dispor.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152.9 da. Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Confúcio Pamplona

DEaaETO

N.9 72.967 DE
OUTUBRO DE 1973

13

DE

Aprova o Regulamento da Diretorui
de Obras Militares,
do Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército, e
dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e

de acordo com o artigo 45, do Dacreto.icí n.c 2QO, de 25 de fevereiro de
1~67, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Obras Mia tares, do Departamento de nrngenharia e Comunicações, do Ministério do
Exército, que com este baixa.
Art. 2.11 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152.9 da Independência e 85.'? da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando· Geisel

REGULAMENTO DA DlRJ!:TORIA
DE OBRAS MiLITARES

(R-158)
CAPÍTULO ,I

Da Diretoria e suas Fmaliàades

Art. 1.9 A Diretoria de Obras Militares (DOM) é o órgão de Apoio do
Departamento de Engenharia c Comunicações (DEC) , incumbido de superintender as atívídades relacíona.,
das com a realização de obras no
âmbito do Ministério do Exército.
Art. 2.9 Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à DOM:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relativas a construção
ampliação, melhoramento, adaptação
restauração e demolição de quartéis,
edifícios, instalações e benfeitorias;
2) orientar, coordenar e controlar
a utdltzaçâo adequada dos imóveis,
benfeitorias e instalações do Ministério do Exército, de forma a evitar
modificações e adulterações indevidas;
3) orientar, coordenar e controlar
a utilização adequada dos Imóveis,
benfeitorias e instalações tombadas ou
de valor histórico-militar, com o
fim de preservá-los de depredação,
adulteração e mau uso;
.. 4) baixar normas pertinentes
àS
atividades de sua competência;
5) estudar e elaborar proposta de:
a) planos, programas. instruções e
normas para execução das atividades
relacionadas com a Diretoria;
b) programação
das necessidades
de recursos financeiros para execução de SUM atividades;

Aros

])O
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visitas e inspeções;
aperfeiçoamento da política, da
legislação, da
administração e das
normas em vigor no campo de suas
atividades;
6) promover:
a) estudos, análises
e pesquisas,
tendo em vista o aprimoramento das
atividades de sua competência;
z» contatos com instituições públícas ou privadas, para aprimoramento
das atividades de sua competência;
7) participar dos estudos doutrinários, normativos e de política adrrünistratdva determinados pelo Chefe do
DEC;
8) tratar de assuntos de estatística
referentes às suas atividades.
c)

(j)

CAPíTULO XI

Da Organização Geral

Art. 3.9 A DOM compreende:
1) Direção;
2) Seções.
Art. 4.0 A Direção compreende:
1) Diretor;
2) Subdiretor;
3) Gabinete.
Art. 5.9 As Seções denomínam-ee:
1) 1.1.1 Seção (S/I) - Programação
de Obras;
2) 2.1.1 Seção (8/2) - Projetos de
Obras;
3) 3.l} Seção (8/3) - Instalações
Especiais;
4) 4.l} Seção (S/4) - Controle e
Estatistica.
CAPíTULO nI

Das Atribuições

Art. 6.9 O Diretor de Obras Mílí.,
teres é O responsável perante o Chefe do DEC pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
Art. 79 Ao Diretor de Obras Militares compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislação em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência' da Diretoria;
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4) ligar-se aos órgãos civis e militares, nos assuntos de interesse da.
nOM, observada a orientação do Chefe do DEC;
5) propor ao Chefe do DEC:
a) a expedição dos atos admmtatrativos de interesse da Diretoria que
não sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e ínspecões técnicas.
Art. 89 Ao Subdiretor compete:
1) coordenar a execução dos encargos, missões e trabalhos atribuídos às
Seções, na forma determinada pelo
Diretor;
2) praticar os atos administratlvos
que lhe forem atribuídos ou delegados pelo Diretor;
3) substituir o Diretor em seus afastamentos eventuais.
Art. 99 Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, informações, relações públicas, material, serviços gerais e transportes de interesse da. Diretoria, observadas as normas do
DEC;

2) executar os serviços de expedrente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretoria;
5) organizar e manter o arquivo de
originais de projetos da Díretor-a,
6) organizar e manter o arquivo fotográfico referente às obras mllítares;
7) encarregar-se da composição,
impressão e montagem de publicações
preparadas pela Diretoria.
Art. 10. As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções c elaborar os expedientes relativos aos
processos que lhes forem presentes
pelo Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas e normas:
b) publicações técnicas;
c) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vígor ;
d) padrões para avaliação do desempenho no seu setor;
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3) acompanhar a evolução técnica
e doutrinária dos assuntos de sua
competência.
Art. 11. A 11). Seção (8-1) -

PrQ-

gramação de Obras - compete:
1) elaborar e propor orçamentosprogramas e planos de obras;
2) elaborar e propor planos plutlaDuais de restauração de imóveis, ben-.
feitorias e instalações;
3) estabelecer ou consolidar propus-

tas de programas para elaboração de
projetos de obras.
Art. 12. A 2a Seção (8-2) j etoa e Obras - compete;

Pro-

1) estudar, projetar, dar parecer sobre projetos e propor providências relativas a obras militares e construções' tombadas ou de valor históricomilitar;

2) estudar e propor planos-diretores de instalações militares;
3) estudar o emprego de novos processos, novos materiais e novas sojuções construtivas nas obras militares;
4) elaborar e propor projetos-tipo
de elementos modulados tanto te edificações como de detalhes de construção e instalações para produção
em regime industrial, visando a baixa dos custos e a melhoria da qualidade e do funcionamento;
5) realizar estudos, análises e pesquisas para o estabelecimento de Indlcea de evolução do custo regtonal
de construção e controlar esta evolu-

ção.

Ar~

13. A 31J. Seção (S-3) - rnstalações Especiais ----:. compete estudar,
projetar, dar parecer e propor providências relativas a:
1) obras e .ínstatações para produção, transmissão, distribuição e utilização de energia' elétrica, frio c calor;
2) obras e Instalações de sanea

mente.
Art. 14. A 41} Seção (S-4) - controle e Estatística - compete:
1) elaborar e propor, em coordenação cóm as demais Seções, planos de
visitas e inspeções' técníco-admínís-

tratíves:

2) preparar e manter atualizados
os dados estatísticos pertinentes às
a.tiviç1ad~..da .Díretoría, no que concerne à execução de obras;

3) realizar os controles, _físico e de
custos, dos trabalhos relacíonados com
as atividades da Diretoria;
4) assistir o Diretor nos estudos
doutrinários e normativos, particular.
mente de política administrativa, organização e métodos.
DEORETO N. Q 72.968 - DE 19
OUTUBRO DE 1973

DE

Torna pública a denúncia, pelo Brasil,
da Convenção da OIT de n.9 94,
sobre as clausulas de trabalho nOs
contrates ttrmaaos por autoridade
pública.

O Presidente da República torna
público que deixará de vigorar, para
o Brasil, a partir de 13 de setembro
de 1974, a Convenção da OIT de
n.c 94, sobre as cláusulas de trabalho
nos contratos firmados por autoridade pública, adotada em Genebra a 29
de junho de 1949, por ocasião da 'I'ngéslme Segunda Sessão da Confcrência Geral da Organização Internacicnal do Trabalho, visto haver sido denunclada por nota do Governo brasileiro à Organização Internacional
do Trabalho, tendo sido a denúncia
registrada, por esta última, a 13 de
setembro de 1973.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO

N.O 72.969 - DE
OUTUBRO DE 1!"tl3

19

DE

Dispõe sobre o enqua-tmmenio de ser..
cíaor da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e dá outras -prcoi..
dências.

O Presidente da República. usando
da. atribuição que lhe Confere' o. artigo
81, item, IH" da .Con:;tituiç~o, tende
crr, vista o disposto no parágrafo único, do arttgo 23, da; Lei n.? 4.1)1)9, de
lLde junho de 1962;:no §'l.~,' de artí..
go 4.?, da Lei n.v 4.345, de as de junho
de 1964; no artigo 57, .ítero IV; 'da
Lei. n," 4 :881-:A; .de ·6 de dezembro de
1965, e' o .q,ue consta do Processovnú..
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mero 5.423, de 1973, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil deereta:
Art. 1.0 Ficam altet'adns a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.« 64.161, de 5 de março
de 1969, que aprovou o enquadramento dos servidores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, abrangidos
pelo parágrafo único do artigo 23, .ia
Lei n.v 4.069, de 11 de junho de 1962,
para efeito de ser incluído um cargo,
na classe de Instrutor de Ensino Superior, EC-504.16, e nele considerar
enquadrada, a partir de 15 de junho
de 1962, Marlene Andrade de Azeve-

do.
Art. 25' O cargo a que se refere o
artigo anterior fica reclassrncado, com
eua ocupante:
a) no nível 19, de acordo com
o
§ 1,0, do artigo 4.°, da Lei n,» 4.:345,
ae 26 de junho de 1964, 3. partir de
29 de junho de 1964; e
b) na classe de Professor Assrston.
te, EC_503.20, a partir de 1 de janet..
rc de 1966, de acordo com c di"tl,?;O 57,
item IV, da Lei n.v 4.881_A de 11 de
uezembrc de 1965.
Art. 3.'.' AJ5 vantagens financeiras
decorrentes da execução deste Decreto vigoram a partir de:
a) 15 de junho de 19G2 no que S<3
refere ao enquadramento de que trata
o artigo 1.0; e
~) 1.0 de junho de 1964 e 15' de [aneiro de 1966, respectivamente, quanto às reclassificações constantes das
alíneas a e b do artigo 2.9.
Art. 4.° As disposições deste Decreto não homologam situação que, em
face de sindicância OU inquérito administrativo, venha a se revelar tlezat
Ou contrária a norma administrativa
vigente.
Art.5.0 Na execução deste Decreto
apllcam.se, no que couber, aa-díspostções do Decreto n.? 64.161, de 5 de
março de 1969.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vlgor na data da sua publicação revogadas as disposições em coi1trá~io.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas Passarinho

EXECU'I'l\'O

H9

DECRETO

N." 72.970 DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973

Retifica o Decreto n.O 60.936, de 11 de
jull}o de 1967, que aprovou o Quadro
n-aco de Pessoal da Uníuersuuuie
Federal de Juiz de Fora e -íá outras
providências.

O Presidente ela República, usando
nas atribuições que lhe confere o arligo 81. item IH da Constituição, e
tenoo em visto f) artil!,U 3.°, da Lei
n.v 5.060, de 1 de julho de 19136. cem,
bínado com o disposto na Lei número
4 e/!.í-A, de 5 de dezembro de ~965, c
o que consta do P':"(:E".3s:J n,' 4: .452.
de 1973, do Departamento Adrmnístra tivo do Pessoal Civil, decreta:
Art 1.0 Fica retíí'Icado o enquadramente do servidor Juracy de Azevedo
NI2\E.s, abrangíd.. pelo Decreto numero
66.673, de 9 1E junho de 1970. que
a.tcr r.u o Quadro ü;Úy) de pessoal da
Untv erstdade Federal de Juiz de Fora vtnculado ao Mtutstér!o da Edl..~
cação e Cultura, como ocupante da
cargo de Professor do Ensino Secundário, código EC-507.19, para o fim
de consignar a transformação do respectivo cargo no de Professor Assistente, EC. 503. 20.
Parágrafo úntec . A presente retifícação rebroage a partir de 3 df julho de 1966. data da vigência da men-

cionada Lei n- ~.060, :lo mesmo eno.
Art. 29 O Or~i"::l.o de Pessoal competente aposttlar s o titulo 00 funcionártc alcançado pOJ este Decreto Ou o
expedirá se não o possuír.
Art. 3.9 A retrücacâo a que se refer? este Decreto não homologa situacão que, em v'rr.\)]p de stndicâncãa,
devassa ou inquérito, venha a ser declarada nula, ilegal ou contraria a
normas administrativas em vigor.
Art. 4.° A despesa com a execucâo
do presente, Decreto continuará sendo

atendida pelas dotações orçamentá-

rias próprias da Universidade Federal
de Juiz de Fora
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro dI" UJ73;
152.9 da Independência e 85." ·da
República.
EMíLIO G. mDleI
Jarbas Passarinho
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DECRETO N. o 72.971
OUTUBRO DE

DE

19

DE

1973

Declara sem efeito o Decreto número
27.776. Cie 8 de jevereZro de 1950,
alterado pelo de n.s 31.007 d.e 13
'
de junho de 1952.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artlgo 81, item III, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.« 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mí-

neração) , alterado pelo
Decreto-lei
n.O 318, de "4 de março de 1967, decr('~a:

Art. }.O Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e sete mil
setecentos e setenta e seis (27.776).
de oito (8) de fevereiro de mil novecentos e clnquenta (1950), alterado
pelo de número trinta e um mil e

sete (31.007), de treze (13) de junho

de mil novecentos e omquenta e dois
(1952), que concedeu ao cidadão brasileiro Thomaz Marinho de

Albu-

querque Andrade o direito de lavrar
calcário, no lugar denominado Fazenda de Barra Bansa, Distrito e
Município de Tomazina, Estado do
Paraná.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vlgc z na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

6.983-42).

Brasília, 19 de outubro de 1973;
1520 da Independência e 85 0 da
Repúblíca..
E1vrÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

nECRETO N9 72.972 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973
Declara sem efeito o Decreto número
25.556, de 23 de setembro de 1948,
retij~cado pelo de n. O 26.199, de 15
de ionetro de 1949.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lIl, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n,e 318, de 14 de março de Hl67, deereta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e cinco mil

quinhentos e clnquenta e seis (25.556),
de vinte e três (23) de setembro de
mil
novecentos e quarenta e alto
(1948),
retificado pelo de número
vinte e seis mil cento e noventa e
nove (26.199), de quinze (15) de
janeiro de mil novecentos e quarenta
e nove (1949), que concedeu ao cldauão brasileiro Thomaz Marinho de
Albuquerque Andrade o direito de lavrar calcário, nos lugares denominados Barra Grande e Barra Mansa,
Distrito e Município de Tomaaina, Estaco do Paraná.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

Brasília,

1520 da
República.

6.984-42).

19 de outubro de 1973;
Independência e 85 0 da

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.o 72.973
OUTUBRO

DE 19 DE

DE 1973

Declara sem eteuo o Decreto número
2:>.!:lOO, de 2 de dezembro de 1948.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII. da Constituição, nos
termos do Decreto-lei r~.O 227, de 28
de fevereiro de J967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n." 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e cinco mil
e novecentos (25.900), de dois (2) de
dezembro de mil novecentos e quarenta e oito (1948), que concedeu M
cidadão brasileiro Thomaz Marinho
dt. Albuquerque Andrade o direito de
lavrar calcário, nos lugares denominados Barra Grande e Barra Mansa,
Distrito e Município de 'romaatna,
Estado do Paranà .
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM Brasília,

2.317-43).

19 de outubro de ~973;
1520 da Independência e 85 0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N9 72.974 -

DE:

19 DE

OUTUBRO DE 1973

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível do DNOCS, no Quadro
de pessoal do IPASE.

o Presidente da ecepúbllca, usan-ío
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item rrr, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo nv 5.491, de 19'73, do Departamento Administrativa do Pessoal Civil (DASP), decreta;
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de Escriturârlo, código AF-202.10.B, do Quadro do Instituto de Previdência e Assístêncla
dos Servidores do Estado, de Ant- .nía
Viana do Monte Barbosa, servtuora
em disponibilidade em igual cargo do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras Contra as .secas,
efetuado pelo Decreto nv 72.711, de
28 de agosto de 1973, publicado no
Diário Oficial de 29 seguinte.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publíeeção. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 85° da
República,
EMíLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
José Costa cavalcanti

DECRETO N' 72.975 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973
Concede a Paraná Comércio Administração S. A. o direito de lavra1
calcário no Município de Bocaiúva
do Sul, Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstítuíçâo. nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código d~ Mineração), alterado pelo Decreto- leí
nv 318, de 14 de março de 19$37 decreta;
Art. 19 Fica outorgada a Paran:1.
comércio Administração S. A. con..
cessão para lavrar calcário em terrenos de propriedade dos herdeiros
de Lantijo Pereira, no lugar denomr ..
nado Sumidouro, Distrito de -r.mas,
Município de Bocaiúva do Sul, Estado
ao Paraná, numa área de duzentos e
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vinte e cinco hectares (225 ha. I, delimitada por um quadrado, que tem
um vértice no marco cravado na ccnfluência do Córrego Beco no Rio Sumidouro e os lados divergentes íesse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e quinhentos
metros (1.500m), norte (N); mtl e
quinhentos metr~s (1.500m), leste
(EJ
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e suas alíneas e 51
do Código de Mineração, além 'de ou-'
tras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste decreto,
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Rezulamenta aprovado pelo Decreto número

~;.7i~1~çJ~ ~: 3~e~~re~~od~eat~~f'd~
1965, da Comissão Nacional de Energta Nuclear.

Art. 2.° O concessionário fica obrígado a recolher aos cofres PÚbl:";')S OS
tributos devidos à União, err, cumprimento do disposto no Decreto-ler numero 1. 038, de 21 de outubro de 1959.
Art. 3Q Se o concessíonâr'o não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 56, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades víztnhas
estão sujeitas às servidões de '::010 e
subsolo para fins de lavra, na f Irma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrár!o .
IDNPM-SOO.575-6SJ.

Brasília, 19 de outubro de 1973;
152Q da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MtDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N° 72.976 - DE 19
OUTUBRO DE 1973

DE

Cria uma Divistão Administrativa na
Chefia do Departamento de Material Bélico, do Ministério do Exército.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
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artigo 81, item In da Constituição
e de acordo com o artigo 46 do Decreto-lei nv 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 19 Fica acrescida uma tnvrsao
Administrativa na Chefia do Departamento de Material Bélico, reorganizado pelo Decreto no 68.276, de 19
de fevereiro de 1971.
Art. 29 O Ministro do Exército expedirá os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubítcaçao, revogadas as disposições em contrário.

§ 1Q Dentro do prazo legal para a
posse, o órgão Setorial de Pessoal do
INPS comunicará o fato aos dísocníveis atingidos pela medida de que trata este artigo, através de meio hábil.
§ 29 O prazo a que se refere o parágrafO anterior, conforme determina;
nação legal, é contado a partir da
data de publicação deste Decreto.
Art. 4.° Fica restabeleclda, a partir
da data de vigência deste Decreto, a
situação de agregação dos servidores
relacionados no Anexo IV.

Brasília, 19 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da República.

Art. 5Q Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1003;
152.° da Independência e 85.° da
República.

EMÍLIO G.

MEDICI

Orlando Geisel

---

DEORETO NQ 72.977 -

EM:ÍLIO
DE

19

DE

OUTUBRO DE 19'73

Dispõe snbre servidores em disponibilidade no Inststuzo Nacional de Previdência Social.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar.,
tígc 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta dos Pro;
cesses números 2.330-72 e 30.418-72,
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1Q Ficam excluídos das Portarias números 3.485, de 25 de agosto
de 1969, 3.5443, de 12 de setembro de
1969, e 3.615, de 17 de outubro de
1959, do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, os cargos
considerados desnecessários constantes
do Anexo I do presente Decreto, pertencentes ao Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Previdência SO~
cíal .
Art. 29 Ficam excluídos do relacionamento constantes dos Anexos II d'LS
Portarias Ministeriais referidas no ar;
tígo anterior os funcionários constantes do Anexo li deste' Decreto.
Art. 3Q Ficam, igualmente, excluídos
do regime de disponibilidade e
são considerados, concomitantemente,
aproveitados nos cargos que ocupavam
ao serem colocados naquele regime os
funcionários constantes do Anexo IH
deste Decreto.

G.

MÉDICI

JúUfl Barata

Os anexos mencionados no art. 1Q
foram publicados no D. O. de 22 de
outubro de 1973.
DECRETO N.o 72.978 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973
Aproveita, no Quadro Único de Pessoal da Uniuereicuuie Federal do Es~
píríto Santo, servidor em aieoonibítuiiuie, e dá outras providências.
O presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item lU, da Oonstltulção, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar.se, por analogia, o díspcst.r no artigo 99, § 2.°, do Decreto.leí n.v 200,
de 25 de fevereiro de 196'7, combinado
com o artigo 8.° do Decreto número
65.871, de 15 de dezembro de 1969, decreta
Art. 1.9 Fica aproveitado no cargo
de Escriturário, código AF-202.8.A,
do Quadro único de Pessoal ria Uni':'
versídade Federal do Espírito Santo,
Walmir venturmi, servidor em disponibilídade em igual cargo do Quadro
de Pessoal do Ministério. da Saúde,em
vaga constante das Tabelas. anexas ao
Decreto n.s 61.418, de 2 de outubro de
1967.
Art. 2.9 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de

A'IOS DO PODER EXECU'IIVO

sindicância, inquôr-to administrativo
ou revisão de enq uadramen to, venha
a ser considerada nula, Ilegal ou ccntrárta a normas administrativas vígentes.
Art. 3.Q O órgão de pessoal do M:i~
nistério da Saúde remeterá à Umversídade Federal do Espírito Santo, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data de publicação deste Decreto, os
assentamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo 1 '.
Art. 4.~ Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrãno.
Brasília, 19 de outubro de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Confúcio Pamplona
Aldo Villas Boas

DECRETO N." 72.979 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973
Aproveita, no Quadro único de Pessoal da Universidade Federal da Bahia. servidor em disponibilidade, e
dá outras providências.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplícar-se, por analogia, o disposto no artigo 99. § 2.°, do Decreto~lei n,v 200.
de 25 de fevereiro de 1967 combinado
com o artigo 8.° do Decreto n.v 65.871.
de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. l.Q Fica aproveitado no cargo
de Artífice de Manutenção, código ..
A~305. 6. do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal da Bahia,
Manoel da Silva Cardoso, servidor em
disponibilidade em igual cargo
do
Quadro de Pessoal do Departamento
Nacional de Obras contra as Secas,
do Ministério do Interior, em vaga decorrente do falecimento de Maria Ro5:\,
dos Santos.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
elndícância, inquérito. administrativo
ou revisão de enquadramento. seja
considerada. nula, ilegal ou contrár'n
a normas administrativas vigentes.
Art. 3° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas remeterã
Universidade Feü
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deral da Bahia, no prazo de 30 (trtn,

ta) dias, a contar da vigência deste
Decreto, os assentamentos Iuncíonats
do servidor mencionado no artigo 1.0.
Art. 4.° Este Decreto entrará em ví,
gor na data da sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de outubro de 1973;
152.° da
Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Confúcio pamplona
José costa CavaLcanti

DECRETO

N.o

72.980, -

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1973
Transfere para o Quadro de P3ssoal
do IPASE funcionário, com o respectivo cargo, do Quadro em extinção da Fundação IBGE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
16, § 2 9, do Decreto-lei nv 161, de 13
de fevereiro de 1967> combinado r-em
o artigo 24, "in fine", da Lei. número
5.678, de 11 de maio de 1973, decreta:
Art. 1ÇI Fica transferido, com o respectivo cargo, para c Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (lPASE), a
servidora Maria de Lourdes Nunes de
Figueiredo, ocupante do cargo de Estattstíco, código Tc-1401.20. A.' integrante do Quadro de Pessoal em extinção do antigo Conselho Naetonal
de Estatística, da extinta autarquia
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, atual Fundação IBGE.
Art. 29 As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passarão a ser atendidas pelo Instituto de previdência e Assistência dos
Servidores do Estado.
Art. 3.° Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrár!o .
Brasília•. 19 de outubro de li,H3;
1529 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIci
Júlio Barata
JoãO Paulo dos R~is V.elloso
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DECRETO N° 72.981

~ DE

19 DE

OUTUBRO DE 1973

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível do INPS no Quadro de
Pessoal do Mínietérta da Educação
e Cultura.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, item 111, da Oonstátuição, e

tendo em vista o disposto no artigo
e respectivo parágrafo único, da

67

Lei n- 1.711, de 28 de outubro ce
1952, e o que consta do Processo número 4.463, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP). decreta:

dlsponlbihdade no Quadro de Pessoal

do Instituto Nacional de Previdência
Social, efetuado pelo Decreto númera
71.703, de 16 de janeiro de 1973, pubücado no Diário Oficial de 17 seguint-e.
Art. 2" O Instituto Nacional de
Previdência Social promovera a tmedíata aposentadoria da
servidora
mencionada no artigo anterior, visto
ter sido julgada incapaz para o Serviço Público.
Art. 3." Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152" da Independência e 85" da
República.

Art. 1° Fica sem efeito o aprovei-

tamento no cargo

de

EMÍLIO G. MiDIeI

Professor de

Jarbas Passarinho
Júlio Barata

Práticas Educativas. código EC-51l.19,

de DIga Sá de Brito, servidora em

DECRETU N." 72.982 -

uennco o

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1973

Decreto ns 68.362. de 17 de março de 1971, que dispôs sobre o
Quadro de Pessoal do Ministério do Exército

o Presidente da República, usando das atríbuições que lhe confere
o artagc 81, item 111, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo
20, tia Lei n.e 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo
n.s 5 .128, de 1973, do Ministério do Exército, decrete:
Art. 1.0 Fica retificado na forma do anexo, o Decreto n,» 68.362, de
17 de março de 1971, que dispôs sobre o Quadro de Pessoal do Ministério
do EXército, para o fim de Incluir a série de classes de Assistente Social,
cocngo TC-1301, que deixou de constar do Anexo I do referido decreto.
Art. 2.° A retificação de que trata o artigo entertor não acarretará
aumento de despesa, de conformidade com o que dispõe o artigo 2.°, do
Decrete n.s 68.362, de 17 de março de 1971.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
rsresnía, 19 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
Repubtíca •
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no

DECRETO N.o 72.983 - DE 19 DE
OUTUBRO DE 1973
Declara sem etetto o Decreto número
28.347, de 7 de julho de 1950

o Presidente da República, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere o artigo

D.a.

de

22-1O~73.

81, item In, da COnstituição, nos ter-

n.e 227, de 28 de
fevereiro de 1967 (Oódlgo de Mineração) , alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e oito mil
mos do Decreto-Ieí
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trezentos e quarenta e sete (28.3'],7),
de sete (07) de julho de mil novecentos e cinqüenta (1950). que concedeu
ao cidadão brasileiro Joâo Angelo de
Oliveira o direito de lavrar mica, no
lugar denominado Córrego dos Medestos, Distrito de Ramalhete, Munícípio
de Peçanha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-8736-44) .

Brasília, 19 de outubro de 19n;
da Independência e 85.° da
República.
152.°

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

72.984 - DE 19
1973

DE

OUTUBRO DE

Declara sem efeito o Decreto número
27.439, de 16 de novembro de 1949
O Presidente da República. usando
da a tríbuiçãc que lhe confere o arti;,p
81, item IH, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n." 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta::
Art.!." Fica declarado sem efeito
o Decreto número vinte e sete mil
quatrocentos e trinta e nove (2743:}J.
de dezesseis (16) de novembro de mü
novecentos e quarenta e nove (HI<19J.
que concedeu à Companhia eaulista
de Mineração o direito de lavrar argila e associados em terrenos de PI'Oprtedade de Cerâmica São Caetano
S. A., no lugar denominado São caetano do Sul, Distrito e Muníctpío de
São Caetano do Sul, Estado de São
Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

(DNPM-7 .100-45).

Brasília, 19 de outubro de 1973;
da Independência e 85.° da
República.
152.0

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônto Dias Leite JúniOT

DECRETO NQ 72.985 OUTUBRO DE

DE 19 DE

1973

õectara sem efeito o Decreto número 56.166, de 28 de abril de 1965

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81. item lU. da Constituição,
nos
termos do Decreto-Iei n." 227. de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei
n.O 318, de 14 de março de 1967. decreta:
Art. 1.0 Fica declarado sem efeito
o Decreto número cinquenta e seis
mil cento e sessenta e seis (56 166),
de vinte e oito (28) de abril de mil
novecentos e sessenta e cinco (1965).
que concedeu ao cidadão brasileiro
Baptista Keutenedjtar; o direito de
lavrar ouro. em terrenos situados nos
lugares denominados Bosque e São
Francisco, Distrito e Muntcípío de
Currais Novos. Estado do Rio Grande
do Norte.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

3.435-44).

Brasília, 19 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio tnas Leite Júntor

:C""::CRETO

N.o 72.986
OUTUBRO DE

DE

19

DE

1973

Exclui servidores do Mznistérto da
Fazenda do reçime de disponibili~
dade e dá outras momaéncuie,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 1I1, da Constituição. e
tendo em vista o que consta de Processo n.v 1.506, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), decreta:
Art. 1.0 Ficam exctutdos do relacionamento constante das Portarias
GB-'84, de J8 de maio de 1969. e
BR-12. de 29 de outubro de 1969,
alteradas pelas Portarias ns. 216 e
217, de 24 de agosto de 1973. todas
do Mindstérfc da Fazenda, 9 (nove)
cargos da classe "B" e 1 (um) cargo
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da classe "A" da serte de classes de
Agente Fiscal de Tributos Pederats,
do Quadro de Pessoal daquele Ministério, considerados desnecessários
nos termos do artigo L", § 2.°, do Decreto-lei n,v 489, de 4 de março de
1969.
Art. 2.° Ficam aproveitados
nos
cargos a que se refere o artigo anterior os seguintes servidores colo-

cados em disponibilidade pelas Por-

tarias ali mencionadas:
a) no cargo de Agente Fiscal de
Tributos Federais, classe "B":
1

1) Olaudlonor Chagas de Santana,
<trtcuta LO 1.271.149;

2) Dalila El-Bachá do Nascimento,
matricula n." 1.830.719;

3) Eudoro João de Barros nessa,
matricula n." 1.270.074;
4) Guilherme
Biblaní, matrícula

n.v 1.181.106;

5) José Albuquerque .Iucá, matricula n." 1.906.)11;
6) José Maria Parva. matrícula número 1.271.570;
7) Nelson Vieira de Araújo, matricula n." 1.282.490;
8} Odete Moura Ferreira de Azev<ecto,matl'icula n.s 1.294.317;
9) Paulo tcnio Cardoso Delgado.
matricula n,v 2.026 925.
b) DO cargo de Agente Fiscal de
'I'rruutos Federais, classe "A";
1) Armando Ferreira
Mulatinho,
matricula n,» 1.185.560;
Art. 3.° Este Decreto entrará em
v.gor na data da sua publicação, revogadas as dtsposíçôes em contrário.

Brasília, 19 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Antônio Detttm: Netto
DECRETO N° 72.987 - DE 19
CUTUBRO DE 1973

DE

Transfere funcionária. com o respectivo cargo, do Quadro de ~~essoal .~m
extinção do antigo Conselho Nacional de Estatística, para o Quadro
de Pessoal do Ministério da Fazenda.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arti-

go 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
16, § 3°, do Decreto-lei n- 161, de 13
de fevereiro de 1967, e no artigo 24
in fine da Lei n'' 5.678, de 11 de maio
de 1973 decreta:
Art. 1° Fica transferida, COm o respectivo cargo, para
Quadro de Pessoai - Parte Permanente - do Ministério da Fazenda, Lúcia Moreíra
Diniz Dias, ocupante do cargo de Estatístico, código TC-1401.20.A, mtcgrante do Qua('lro ('le Pessoal ~ Par'te Permanente - em extinção do 'in
tigo Conselho Nacional de Estatística
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, atual Fundação IBGE.
Art. 2" As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passarão a ser atendidas pelo Ministério da Fazenda.
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N°

72.988 DE
OUTUBRO DE 1973

19

DE

Retíistrinui carçoe, cOm Os respectivos
ocupantes, para o Ministério da Fazenda.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no § 2°, do
a.rtago 99, do Decreto-lei n'' 200, de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1'" Ficam redistrtbuídos os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal
- Parte Permanente, do Ministério da
Fazenda:
a) do Quadro de Pessoal Parte
Permanente, do Ministério da Indústria e do Comércio:
1 (um) cargo de Técnico de Contabilldade, código P-701.15.B, ocupado por Níce da Costa Rodrigues;
b) do Quadro de Pessoal Parte
Permanente, do Ministério da justiça:
1 (um) cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Heramides Bartholomeu Pessoa;

ATOS DO PODER EXECUTIVO
c)

do Quadro de Pessoal -

Parte

'Permanente, do Ministério da Saúde:

1 (um) cargo de Oficial de Administração, código AF-2ü1.14.B, ocupa..
do ,por Lulza de Oliveira Braga;
d) do Quadro de Pessoal Extinto Parte lI! (Rede Mineira de Viação)
do Ministério dos Transportes:
1 (um) cargo de escriturário, códtgo AF-202.1ü.B, ocupado por Hilda
Salgado Fettermann, mantido o regime jurídico da servidora;
e) do Quadro de Pessoal Parte
Permanente, do Ministério das Minas
e Energia:

2 (dois) cargos de Oficial de Administração,
código
AF-201. 12. A,
ocupados por Dulceide de Sá Cabral
e Rosa Cardoso de Freitas;
1 (um) cargo de Escriturário, código AF-202 .10. B, ocupado por Jacy de,
Silva Porto Amortm;
1 (um) cargo de rílscrevente-Dattjo.,
grafo, código AF-2ü4. 7, ocupado por
Daniel Florêncto Chaves;
1 (um) cargo de Assistente de Administração,
código
AF-602 .16 .B,
ocupado por Railda Sampaio Galvão ;
1 (um) cargo de Artífice de Manutenção, código A-3ü5.6, ocupado por
Cristóvão Nascimento da França;
1 (um) cargo de Carpinteiro, código A-601.10.C, ocupado por Benedito
Pereira Nunes;
1 (um) cargo de Mecânico de Motores a Combustão, código
.
A-1305.12.D, ocupado por Martins dos
Santos Cerqueira.;
1 (um) cargo de Servente, código
GL-104.5, ocupado por Edgard dos
Santos;

1 (um) cargo de Auxiliar de Fortarta, código GL-303.8.B, ocupado por
Benedito Neiva Pinto;
3 (três) cargos de Auxiliar de Engenheiro, código P-12ü4.13.B, ocupados por João Ba tista Soares de Azevedo, Anesifero Araújo Matos e José
Nascimento de Souza;
1 (um) cargo de Auxiliar de Estatístico, código P-14ü2.10.B, ocupado
por Joel Cordeiro Moreira;
2 (dois) cargos de Engenheiro, ~ó
digo TC-602.22.B, ocupados por CÍcero Martinez y Martinez e Reginaldo
Dias Mariano.
f) do Quadro de Pessoal Parte
Especial, do Ministério das Minas e
Energia:
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1 (um) cargo de Armazenísba, código AF-1ü2.8.A, ocupado por João Marinho dos Santos;
1 (um) cargo de Escriturário, código AF-202. 8. A, ocupado por
Maria
Edna da Silva ventura;
1 (um) cargo de Escrevente-Datilógrafo, código Al<'-2ü4.7, ocupado por
Rodier Batista Moreno;
1 (um) cargo de Auxiliar de EnIermagem, código P-1701.13.A, ocupado por Enedína Gomes de Matos;
1 (um) cargo de Auxiliar de Bibliotecário, código EC-1ü2.7, ocupado por
Zeneida Pereira de Miranda;
1 (um) cargo de Guarda, código
GL-2ü3.8.A, ocupado por José Amllca
Barroso.
Art. 2° O disposto neste decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos
ora redistribuidos continuarão a .f:ceber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até que os
orçamentos dos órgãos para onde foram cs cargos movimentados consignem os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes documprimento do disposto neste ato.
Art. 4° Os assentamentos funcionais
dos servidores redísbrfbuídcs serão
enviados, no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da publicação deste decreto,
aos órgãos de pessoal dos Ministérios
e Autarquias respectivos.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
152 o da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Mário Machado de Lemos
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
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DECRETO N," 72.989 -

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1973

Concede à Indústria de Mineração Sul
Brasileira s.a. - IMSUBRA o direito de lavrar fíuorite no Município de Morro da Fumaça. Estado
de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constítutçâo, nos termos do Decreto-lei numero ';l27, de 28
de fevereiro de 1967 (Códtgc de Mi-

neração). alterado

pelo

Decreto- Icí

número 318, de 14 de março de 1007,
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Indústria
de Minera-ção Sul Brasileira S.A. IMSUBRA concessão para lavrar fluo-

rita em terrenos de propriedade de
Vitória Casagrande, Lino Casagrande,
Angelo Casagrande e outros, no lugar
denominado Segunda Linha Torrens,
Distrito e Município de Morro da. Fumaça, Estado de Santa Catarina,
numa área de quatrocentos e vinte e
seis hectares vinte e cinco ares e noventa centiares (426,2590 ha.) delimitada por um polígono irregular, que
tem um vértice a. seiscentos e quarenta
metros (640m), no rumo verdadeiro
de oitenta e nove graus quarenta e
oito minutos nordeste (98° 48' NE),
do marco DNPM-2 do Decreto de Lavra número cinqüenta e cinco mil
cento e vinte e um (55.121) de dois
(02) de dezembro de mil novecentos
e sessenta e quatro (1964), concessão
da Mineração Nossa Senhora do Carmo Ltda. e os lados a partir desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: setecentos e cinqüenta e sete metros (757m), doze
minutos noroeste (12' NW); cento e
quarenta metros (140m) , oitenta e
nove graus quarenta e oito minutos
sudoeste (89°48'SW); duzentos e quarenta metros e quarenta e um centímetros (240.41m), doze minutos noroeste (12'NW); cento e sessenta e
três metros e quarenta e seis centímetros (163,46m), leste (E); mil metros e oitenta e cinco centímetros
(1. OOO,85m) , norte (N); dois mil metros (2. OOOm), leste (E); dois mil metros (2. OOOm), sul (8); dois mil metros (2.000m), oeste (W); dois metros
e trinta. centímetros (2,30m), norte
(N); dezenove metros e noventa e
nove centímetros (19,99m), oitenta e

EXECU7IVO

nove graus quarenta e oito minutos
sudoeste (89°48'SW).
Esta concessão é outorgada medíante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras constantes do mesmo Código, não expressemente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 11M3,
e da Resolução n.« 3, de 30 de abrtl
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher 310S cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto- lei
número 1, 038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66. do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de selo e
subsolo para fins de lavra, na forma.
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro d0S
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mi...
nístêrto das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-9935-67J.

Brasília, 19 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N,? 72.990 DE
OUTUBRO DE 1973

19

DE

Concede à Cia. Cimento Portland de
Sergipe o direito de lavrar gipsita,
no Município de Araripíma, Estado
de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçãc que lhe confere o artigo
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81, item III. da Consttt-iição. nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de 1967 cCódígo de Mineração), alterado pele Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1937.
decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Cia , Cimento Portland de Sergipe concessão
para lavrar gipsita em terrenos ce
sua propriedade, no lugar denominado
Fazenda Rancharta Distrito de Rancharta, Município de Araripina, J!:strado de Pernambuco, numa área de nuqüenta e seis hectares e sessenta ares
(56.60 ha}, delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a
mil e setecentos metros (1.700m), ao
rumo verdadeiro de quarenta e do-s
graus nordeste (42°NE) da extremídade nordeste (NE) da parede do Açude Público de Rancharia e os lados
a partir desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento e cinqüenta metros (l50m), norte (N); trinta metros (30m), oeste
(W); duzentos metros (200m), norte
(N); quinhentos e cinqüenta metros
(550m), leste (E) ~ duzentos metros
(200m), sul
(S); quarenta, metros
(40m) , leste (E); cento e cínqüen'a
metros (150m), sul (8); vinte metros
(20m). leste (E); cem metros (lOllm) ,
sul (8); vinte metros (20m), teste
(E); cento e cinqüenta metros .... .
U50m), sul (8); trinta metros (30m),
leste (E); cem metros (100m), sul (8);
vinte metros (20m), leste (E); cem
metros (lOOro). sul (S); vinte metros
(20m), leste (E); cento e cinqüenta
metros (Iôürm sul (8); seiscentos e
setenta metros (670m), oeste (W);
quinhentos metros (500m), norte (N);
trinta metros (30m), leste (E); cem
metros (100m), norte (N); quarenta
metros (40m), oeste (W).
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos
44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código
de Mineração, além de outras ce-ietantes do mesmo Código. não expressemente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessâo
fica sujeita às estipulações, do Regulamento aprovado -pelo Decreto número 51,726 de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução 0.° 3, de 30 de abt n
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos

os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
número 1. 038, de 21 de outubro de
1969.

Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe tncambem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Míneraçâo ,
Art. 4.° As propriedades vizinhas 1:;5tão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no livro C - Registro cios
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-S03.994-69J.

Brasília, 19 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MtoICI
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.o 72.991 - DE
OUTUBRO DE 1973

19

DE

Redistribui cargos, com os respertivos
ocupantes, aprcmeita, no Qaadr:J de
Pessoal do tdímstérío da Aeronáutica, eeroi/ísr: em disponibilida4e e
dá outras crcotaénotae.

O Presidente de- República, usando

(IS8 atr-butções que lhe confere o ar-

tigo 81, item UI. da Conatitutção, e
tendo em vista o disposto no artigo
Sl=! § 20?, do Decreto-lei nv 200. de 25
á . . fevereiro de 1967, e no artigo 89
c'o Decreto nv 65.871, de 15 de dezembro de 1969, decreta:
Art. Iv Ficam redlsbrlbuídos para. o
cauedro de pessoa) - Parte Permanente - do Ministério da. Aeronáut.ca dois cargos de Serviçal. código
GL~102.6.B,
com os
respectivos
ocupantes, Osias Reíkdal e Iracema
Mart.íns, integrantes do Quadro de
Pessoal do extinto Departamento dos
Corretos e Telégrafos atual }I:mpr'~3a
Brasileira de Cccreios e Telégrafos.
do Ministério das Comunicações.
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Art. 29 Fica aproveitado no cargo
de Servente, códígc GL-104.5, do Qna-

dro de Pessoal -- Parte Permanente
- do Ministério da Aeronáutica, NelEU Gomes, servidor em dísponíbihdade em igual cargo do Quadro de Pes-

soal do Instituto Brasileiro do Café,
de Ministério da Indústria e do Comércio, em vaga constante das 'I'abelas aprovadas pelo Decreto nv 68. GOC,
de 7 de maio de 1971.
Art. 3º O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal m contráría a normas administrativas vigentes.
Art. 49 Os órgãos de pessoal lia Empresa Brasileira de Correios e I'etégrafos e do Instttuto Brasileiro do
cerc remeterão ao Ministério ria Aeronáutica, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da vigência deste Decreto, os assen-amentos funcionais
dos respectivos servidores, mencionaaos nos artigos 10 e 29.
Art. 59 Os ocupantes dos cargos redistribuídos continuarão a percebe)' os
seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem, até que o orçamento
co Ministério da Aeronáutica conslgr(' os recursos necessários ao pagamente das despesas decorrentes dessa
movimentação .
Art. 69 Este Decreto entrará em '1.'1gor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
:529 da Independência e 359 da
República ..
EMÍLIO G. MÉDICI

J. ArarZpe Macêdo
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO N9 72.992 - DE 19
OUTUBRO DE 1973

DE

Dzspõe sobre o aproveitamento de
professores de ensino elementar no
Quadro de pessoal da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, e dá outras providências,

o Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o a-Ligo
81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o dispostc no artigo 34, da
030

EXECUTIVO

Lei nv 4.242, de J 7 de julho ;Je lS63,
e o que consta dos Processos números
6.313, de 1969; 311 e 4.444, 1e 1972;
752, 2.714, 2.715, 2.716, 2.717, 2.718,
2.721, 2.722, 2.723, 2.724, 2.725 e
2.726, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam incluídos, no ~uad.to
de Pessoal da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca, os cargos
destlnadoa ao aproveitamento, de
acordo com o artigo 34, da Lei número 4.242, de 17 de julho de 1953,
c)QS professores de ensino elementar
constantes da relação nominal anexe,
que é parte integrante deste decreto.
Parágrafo único , O aproveitamento
dos professores (3 que se refere este
artigo vigora, para todos os efeitos, a,
partir de 18 de julho de 1963.
Art. 29 O ôrgâc de pessoal 011 Superintendência oc Desenvclvír-iento
da Pesca expedira portarias dec'aratórías aos servidores abrangidos peles
díspositivos deste decreto.
Art. 39 As dísposíçôes deste decreto
não homologam sttuaçãc que, em virtude de síndtcâncía ou inquérito administrativo, venha a se revelar ilegal ou contrária e. norma regulamentar vigente.
Art. 4° Os cargos compreendidos na
relação nomína, de que trata o artrgo 19 passam a integrar a Parte ôuplementar do Quadro de Pessoal da
SUDEPE.
Art. 5Q A despesa decorrente os
execução deste decreto será atendida
pelos recursos orçamentários próprios
de Superintendência do Desenvolvimente da Pesca.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrâ"ia.
Brasília, 19 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 35;) da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

MOUra cavalcanti

O anexo mencionado no art. 1Q foi
publicado no D.O. de 24-10-73.
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DECRETO N." 72.993 -- DE 22 DE OUTVBRO DE 1973
Cria funções gratificadas no Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronâuuca
e da outras providênczas.
U Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o artigo 11, da Lei n.s 3.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:

Art. Lo Ficam criadas, no QUadro de Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Aeronáutica, as funções gratificadas constantes do anexo, previstas nos Regimentos Internos e disposições regulamentares do ComandoGeral do Pessoal, Base Aérea de Santa Maria e Díretorta de Intendência.
Art. 2.° A despesa com a execução deste decreto será atendida pelos recursos orçamentários próprios do Ministério da Aeronáutica.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sue publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasilia, 22 de outubro de 1973; 152'.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macedo

o

anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 23-10-73.
DECRETO N." 72.994 -

DE 22 DE OUTUBRO DE 1973

Dispõe sobre a classificação e transformação de cargos, junções e encargos
para as Categorias Direção Susiertor e Assessoramento Superior do Grupo
Direçao e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutica,

O Presidente da, República, usando da atribuição que confere o artigo
81, item TIl, da Constituição, e tendo em vísta o disposto no artigo 181, itens
I, II e IlI, do Decreto-lei TI,O 200, de 25 de fevereiro de 1967, no artigo 9.°, da
Leí n." 5.843, de 6 de dezembro de 1972. no artigo 7.°, da Lei n.s 5.645, de 10
de dezembro de 1970, o que consta da Exposição de Motivos n.v 854 de 27 de
setembro de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art , 1.0 São classíf'ícacos e transformados, na forma do Anexo 1, em
cargos em comissão integrantes das Categorias Direção Superior e Assessoramento Superior, Códigos DAS-lo! e 102, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente do Ministério da Aeronáutíca, os
cargos funções e encargos de gabinete, constantes do mesmo Anexo.
Art. 2,° A transformação de runcões gratificadas e encargos de gabinete
nos cargos em comíssâo de que trata este decreto bem como a alteração da
denominação de cargos em comissão somente se efetivarão com a publicação
dos respectivos atos de provimento.. mantido, até então, o preenchimento dos
referidos cargos, Iunçôes e encargos constantes da situação anterior do Anexo 1.
Art. 3.° O provimento dos cargos compreendidos no Anexo I d-este decreto é da competência exclusiva do Presidente da República, na forma do
disposto nos artigos 5.° e 11, do Decreto n.v 7L235, de 10 de outubro de 1972.
Art. 4.° As despesas decorrentes da aplicação deste decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Mímstérío da Aeronáutica.
Art. 5,° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22' de outubro de
República,

1973; 152.°

da

Independência e

,

85.°

EMíLIO G, MÊDICI
I" Ararive Macêdo

O anexo mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 23-10-73.
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DECRETO N,Q 72.995 -

DE

23

DE

DECRETO N° '12.996 -

DE 24 DE

OUTUBRO DE 1973

OUTUBRO DE 1973

Altera o Decreto n:; 72.410, de 2'7 de
junho de 1973, e dá outras provL

Autoriza a cessão, sob a, forma de
utilização gratuita, do terreno que
menciona, situado no Morro do
sumaré, Estado da Guanabara.

tiêncías ;
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH e V, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 Ficam incluídas no Anexo I
do Decreto n.s 72.410, de 27 de junho
de 1973, a Delegacia Estadual do Ministério da Fazenda, Classe "A", no
Estado da Guanabara e ai Delegacia
do Ministério da Fazenda, Classe "A"
no Distrito Federal.
Art. 25' Fica o Ministro da Fazenda
autorizado a implantar gradativamen,
te a estrutura das Delegacias Estaduais do Ministério da Fazenda.

Parágrafo único. Enquanto não se
concretizar a implantação dos órgãos

mencionados neste artigo, permanece..
rão vigentes as atuais estruturas e
atribuições das Delegacias Fiscais do
Tesouro Nacional e das unidades administrativas regionais :.105 Departa,
mentos de Administração e de Pessoal
do Ministério da Fazenda,
Arb , 3.0 As dotações orçamentárias
consignadas à Unidade 17.15 - Delegacías Fiscais do Tesouro Nacional,
serão administradas pela secreeana;
Geral do Ministério da Fazenda.
Art. 4.9 Fica O Ministro da Famrlda autorização a constituir GruposTarefa para implantar as Delegacias
Estaduais do Ministério da Fazenda.
Art. 50 As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Orçamen to do Ministério da. Fazenda.
Arb. 60 Este Decreto entrará em vígor na data de sua publica-ção, revogadas as disposições Pro contrário.
Brastlía, 23 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.9 da
República.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de
acordo com o artigo 10, do Decretolei n'' 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 10 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
à Fundação Centro Brasileiro de
TV Educativa, do
terreno nacional
interior com a área de 2.500,00 mâ
(dois mil e quinhentos metros quadrados), situado no Alto do Sumaré,
na Serra da Carioca, Estado da
Guanabara, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n'' 57.930, de 1973.
Art. 20 O Terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à montagem de uma estação de televisão com
fins educativos.
Art. 30 lt fixado o prazo de dois
(2) anos, a partir da data da assinatura do contrato de cessão para
realização do objetivo constante do
artigo 20 deste Decreto, tornando-se
nula a cessão, sem direito a cessíonária a qualquer indenização, inclusive
por benfeitorias realizadas, se ao
imóvel, no todo ou em parte, vier a
ser dada utilização diversa, ou ainda,
se ocorrer inadimplemento de cláusula do contrato, que deverá ser lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrimônio da União.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1973;
152,0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

EMíLIO G, MÉDICI

Antônio Delflm Netto

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 72. 997 - DE
OUTUBRO DE 1973

24 DE

Muda a denominação de organização
MilttaT e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição,
e de conformidade com o disposto
nos artigos 12 e 46, do Decreto-lei
n" 200, de 25 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1° ~ mudada a denominação
do Grupamento de Unidades-Escola
para 9" Brigada de Infantaria Motorizada-Escola.
Art. 2° O Ministro do Exército
fica autorizado a expedir os atos
complementares à execução deste
Decreto.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Orlando Geisel

DECRETO N° 72.998 - DE 24
OUTUBRO DE 1973

DE

Aprova o Regulamento do Departamenta de Material Bélico, do Ministério do Exército, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
item III, do artigo 81, da Constituição, e de acordo com o artigo 46, do
Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1° Fica aprovado o Regulamento do Departamento de Material
Bélico, do Ministério do
Exército,
que com este baixa.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de outubro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL BSLICO
(R-57)
CAPíTULO I

Do Departamento e suas finalidades

Art. 1° O Departamento de Material Bélico (DMB) é o órgão de
Direção Setorial incumbido de realizar o planejamento, a orientação, o
controle e a coordenação des atividades e programas relativos ao Material Bélico e à fiscalização dos pr-rdutos controlados pelo Exército.
Art. 2° Para o cumprimento de
suas finalidades, compete ao DMB~
1) Planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades e programas
relacionados com:
a) suprimento e manutenção de:
(1) armamento e munição;
(2) material de motomecanlzação;
(3) material de engenharia;
b) suprimento de combustiveis e
lubrificantes;
c) fabricação e recuperação de
material bélico;
d) fiscalização da importação, exportação, fabricação, depósito, comércio e trafego de produtos eontrola dos pelo Ministério do Exercito;
2)
Planejar, orientar, coordenar e
controlar as atividades setoriais relativas a Pesquisa e Desenvoívimento, Organização e Métodos, Planejamento Administrativo, Programação
e Orçamentação, Admlmstraçào Financeira, Contabilidade e Auditoria;
3)
Expedir diretrizes,
instruções,
normas, planos e programas relativos
à execução das atividades que lhe
são pertinentes, com base na politica
fixada pelo Ministro do Exército e
nas diretrizes gerais do EstadoMaior do Exército;

4) Planejar e dirigir as atividades
de mobilização que lhe forem atribuídas;
5) Realizar as lícítaçôes e aquisições pertinentes ao material e aos
serviços necessários ao cumprimento
de suas atividades;
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Propor ao -Ministro do Exército

os documentos normativos vinculados
à política de material

bélico e as

medidas necessárias ao aprimoramento da legislação pertinente;
7) Assessorar o Estado-Maior do
Exército em suas proposições ao Mi-

nistro do Exército, relacionadas com
a seleção dos materiais bélicos a
adotar e a autorização de produção
em série de protótipos pela indústria
nacional;
8) Promover estudos, análises e
pesquisas tendo em vista o aperreíçoamento da produção corrente,
dos métodos e processos de fabricação, bem como o controle de qualidade.
CAPíTULO II

Da Organização Geral

Art. 3" O DMB compreende:
1)

2)

Chefia;
Diretorias.

Art. 4" A Chefia compreende:
1)
2)
3)
4)
5)

Chefe;
Vice-Chefe;
Gabinete;
Assessoria;
Serviço de Fiscalização da Im-

portação, Depósito e Tráfego de Produtos Controlados pelo Ministério do
Exército (SFIDT);
6) Divisão Administrativa.
Art. 5° As Diretorias integrantes
do DMB são:
1)
Diretoria de Armamento e
Munição (DAM);
2) Diretoria de Motomecanização
(DMM);

3) Diretoria de Material de Engenharia (DME);
4) Diretoria de Fabricação e Recuperação (DFR);
CAPíTULO IH

Das Atribuições da Chefia

AJ:t. 6" O. Chefe do Departamento
de Material Bélico é o responsável
perante o Ministro pelo cumprimento das finalidades do Departamento.

Art. 7° Ao Chefe do DMB compete:
1) dirigir as atividades do Departamento;
2)
praticar os atos administrativos que lhe forem atribuídos pela
legislação em vigor;
3) orientar, coordenar e controlar
as atividades das Diretorias subordinadas, para assegurar o cumprimento dos objetivos do Departamento;
4) celebrar convênios, contratos e
ajustes, quando autorizado pelo Ministro do Exército, com organízações
públicas ou privadas, visando à
execução das atividades de competência do Departamento;
5)
exercer ou delegar competência
para o exercício das funções de
Agente Diretor;
6) sugerir medidas que propiciem
o desenvolvimento, no país, da infraestrutura industrial civil para produção de equipamentos e materíais
relacionados com os encargos do Departamento .
Art. 8" Ao Vice-Chefe compete'
1) supervisionar os trabalhos de
rotina do Departamento e das Diretorias subordinadas, na forma determinada pelo Chefe do Departamento;
2) despachar, conforme
delegar o
Chefe do Departamento, a correspondência externa;
3) exercer atividades
administrativas que lhe forem delegadas pelo
Chefe do Departamento;
4) manter-se informado sobre os
assuntos doutrinários, normativos e
de pclttica administrativa a serem
Departasubmetidos ao Chefe do
mento pelos Diretores, opinando
quando especialmente solicitado por
aquela autoridade;
5) secundar o Chefe do Departamento nas atividades de controle;
6) substituir o Chefe do Departamento nos seus afastamentos.
Art. 9" Ao Gabinete compete:
1) tratar dos assuntos referentes
ao pessoal civil e militar, informações, segurança e relações públicas do
Departamento;
2) assegurar o apoio em pessoal
aos Chefe,
Vice-Chefe, Assessoria,
SFIDT e Divisão Administrativa;
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3) executar os serviços de expediente, protocolo e arquivo para a
Chefia do Departamento.
Art. 10. A Assessoria
compete
assistir o Chefe do Departamento
nas atividades de controle, nos estudos e elaboração de diretrizes, planos, instruções e normas de Interesse
geral do DMB, particularmente as
ligadas a suas atividades-fim,
bem
como na elaboração de
convênios,
contratos e ajustes.
Art. 11. Ao SFIDT compete a
fiscalização da importação, exportação, fabricação, depósito, comércio e
tráfego dos produtos controlados pelo
Ministério do Exército.
AtL 12. A Divisão
Administrativa compete:
1) apoiar a Chefia do Departamento e as Diretorias subordinadas
no tocante a
material,
finanças,
transporte. aprovisionamento e serviços gerais;
2) realizar aquisições e prestações
de serviços necessários à execução
das atividades da Chefia do Departamento e das Diretorias subordinadas;
3) realizar a movimentação e
contabilização dos recursos fínancedros geridos pelo Departamento.
CAPíTULO IV

Das Atribuições das Diretorias

ArmaArt. 13. A Diretoria de
mento e Munição incumbe-se dos estudos, projetos, programas e demais
atividades relativas a suprimento e
manutenção de armamento e munição.
Art. 14. A Diretoria de Motomecanização incumbe-se dos estudos.
projetos, programas e demais atividades relativas a suprimento e manutenção de material
de motornecamzaçâo e suprimento de combustíveis e lubrificantes.

dos, 'projetos, programas e demais
atividades relativas a
fabricação e
recuperação de material bélico.Orlando Geisel.

DECRETO

N," 72.999 DE
OUTUBRO DE 1973

25 DE

Torna sem eteno redistribuição de
cargo do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente do Ministério da
Agricultura para o da Superintendência Nacional do Abastecimento.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição. e
tendo em vista o que consta do Processo n.v 5.843-73, do Departamento
Administrativo do P€SSOal Civil ...•
(DASP) , decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito a redistribuição de um cargo de Inspetor d~
Trigo com o respectivo ocupante, Hermes Zappelírü, do Quadro de Pessoal.
- Parte Permanente - do Ministério
da Agricultura para idêntico Quadro e
Parte da Superintendência Nacional
do Abastecimento efetuada pelo De;
ereto n.s 72.211. de 11.5.73, publicado
no Diário Otícuü de 14.5.73.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vI·
gor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MtDICl
Moura Cavalcanti

DECRETO

N.O

73.000 - DE 25 DE
1973

OUTUBRO DE

Retijica o Decreto n.O 66.553, de 11 de
maio de 1970, que alterou o Quadro
de Pessoal do extinto Seruiço de Ali"
mentação da Previdência Social. e
dá outras providências.

Art. 15. A Diretoria de Matertal
de Engenharia incumbe-se dos estudos. projetos programas e demais
atividades relativas a suprimento e
manutenção do material de engenharia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e
tendo em vista o que dispõe o aetigc
56, da Lei n.s 3.780, de 12 de julho de
1960, e o que consta do Processo número 36, de 1972, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 16. A Diretoria de Fabricação
e Recuperação incumbe-se dos estu-

Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
n.v 66.553, de 11 de maio de 1970, que
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dispôs sobre a revisão de enquadramento do pessoal do extinto serviço
de Alimentação da prevídêncía Socíal, para o fim de excluir da Parte
Especial 1 (U!1;U. cargo de EscreventeDatilógrafo, código AF-204. 7, ocupado por Maria Amparo Damasceno
Espíndola, e incluí-lo, mantida ao
ocupante, no Quadro de Pessoal Parte Permanente, em virtude de ter

sido a servidora equiparada ao extranumerário-mensalista por força da Lei
TI.O

2.2:84, de 9 de agosto de 1954.

Art. 2.° Os efeitos da retificação a

que se refere este Decreto prevalecerão a partir de 1.0 de junho de 1960.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vi-

gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.

de 7 de fevereíro de 1968 alterado pelo
de nc 62.310, de 23 subseqüente, foI
beneficiado por tio\rdtu- do Tribunal
Federal de Recursos
Art. 2Q As dtspostcões deste decreto
não homologam situações que. em face
de sindicância ou mquêríto administrativo a ser mstauranc nos termos
da decisão j ucncím, venham a se revelar ilegais ou .ucompatíveís com os
interesses do serviço público.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data oe sua publicação. retrcagtndo a 19 ele março de 1968 os
efeitos da reiutegraça- e revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1973;
152Q da Indepe-ndência e 859 da.
República.
EMíLIo G. MÉIHCl

G. MtDICI
Júlio Barata
EMiLIO

Moura Cavalcanti

DECRETO N' 73.001 OUTUBRO DE

EXECU'l'IVO

DE 25 DE

1973

Dispõe sobre a reintegração de serviàor do Ministérioâa Agricultura~
atingido pelo Decreto n P 62.234, de 7
de fevereiro de 1968, e dá outras
providências.

o presidente da reepúblíce, usando
das atribuições que 1l't.. confere o artigo 81, item lI!. da COnstituição, e

tendo em vista decisão do 'I'ribunal
Federal de Recursos decreta:

ATt. 1Q Fica restabelecido, no Qua~
tiro de Pessoal - Parte Especial do Ministério da Agricultura, o cargo
de Oficial de Administração, ••••••.•
A.F .201.12. A, antes ocupado pelo ser~
vidor José Maria Antunes, resultante do enquadramento urovísórtc aprovado pela extinta Connssâo de Olasslfícaçâo de cargos, pela Resolução
Especial nv 174, de 30 de agosto de
1963, publicada no Diário Oficial de 6
de setembro do mesmo ano, em decorrência do parágrafo único do artigo 23, da Lei nc g..069. de 11 de junho de 1962, e nel-e reintegrado. de
acordo com ,JS artigos 58 e 59, da Lei
nQ 1. 711, de 28 ce outubro de 1952, o
referido runcionárfo, que. tendo sido
excluído do mencionado enquadramento provísórío pelo Decreto nv 62.234.

DECRETO N.o 73.002 -

DE 25 DE

OUTUBRO DE 1973

promulga o Protocolo relativo a uma:
emenda à Convenção sobre Aviação
Civil Internacional.

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo Decreto Legislativo n.v 41, de 7 de junho de
1971, o Protocolo relativo a uma emenda à Convenção sobre Aviação Civil
Internacional, firmado em Nova York.
a 12 de março de 1971;
E havendo o referido Protocolo entrado em vigor. para o Brasil, em 16
de janeiro de 1973;
Decreta que o Protocolo. apenso por
tradução ao presente Decreto, seja
executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém.
Brasília. 25 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MtDrCI

Mário Gibson Barboza

O Protocolo mencionado no oresente decreto foi publicado no D.O.
de 26-10-73.

Aros

DECRETO N° 73.003 - DE 25
OUTUBRO DE 1973

DE

Reduz o ímteretício de permanência
no posto de aeneral-de-Brigada Intendente do Exército.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e de
acordo com o que propõe o Ministro
do Exército, decreta:
Art. 10 Fica alterado, até 31 de dezembro de 1973, de 24 (vinte e quatro) para 18 (dezoito) meses, para os
Oficiais-Generais Intendentes, o interstício no posto de General-de-Brigada, de que trata o artigo 60 do Decreto n'' 71.848, de 16 de fevereiro de
1973.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de outubro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO

G.
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MÉDICI

Orlando Geisel

DECRETO N.9 73.004 - DE 26
OUTUBRO DE 1973

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponivel no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
tendo em vista o que consta. da Exposição de Motivos n." 864, de 2 de outubro de 1973, do Departamento Admínístratívo do Pessoal Civil (DASP),
decreta:
Art. L" Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro
de Pessoal do Instituto de Prevldêneta
e Assistência dos Servidores do Estado, de Manoel Bezerra, e Silva, servidor em disponibilidade em igual cargo do Quadro de Pessoal do Ministério
do Trabalho e Previdência Social,
constante do Decreto número 72.296,
de 25 de maio de 1973, publicado no
Dicirio Ottcuü de 28 seguinte,

Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85,0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO

N. O

73.005 - DE 26
1973

DE

OUTUBRO DE

Retttíca o Decreto ns 71.367, de 14 de
novembro de 1972, que dispõe sobre
servidores em disponibilidade do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.v 2.776, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta;
Art. 1.0 Fica retificado o Anexo I
do Decreto n.s 71.367, de 14 de novembro de 1972, publicado no Diário
Oficial de 16 seguinte, a fim de considerar reduzido para 27 (vinte e sete)
o número de Escriturários, 8-A, e aumentado pera 42 (quarenta e dois) o
número de Escriturários, 10-B.
Art, 2.0 Fica, igualmente, retificado o Anexo III do Decreto mencionado no artigo anterior, a fim de considerar excluído Célio Manoel Leite do
relacionamento dos Escriturários, 8-A,
íncluíndo-o no dos Escriturários, lO-E.
Art. 3.0 Os efeitos deste Decreto
retroagem a 16 de novembro de 1972.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições
em contrário,
Brasília, 26 de outubro de 1973;
152. 0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO N." 73.006 - DE 26
OUTUBRO DE 1973

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Instituto de Previdência e Assistênca dos Servidores do
Estado (IPASE) , e cancela sua disponibilidade.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.s 5.727-73, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP). decreta:
Art. 1." Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro
de Pessoal ~ Parte Permanente - do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (lPASE) , de
Ronald Castanheira, constante do Decreto número 72.296, de 25 de maio
de 1973, publicado no Diário Oficial
do dia 28 seguinte.
Art. 2." s'íca, igualmente, cancelada, a partir de 28 de junho de 1973,

DECRETO

N.?

a disponibilidade do servidor meneionado no ertígo anterior.
Parágrafo único. O cancelamento
de que trata este artigo desvlneula o
servidor do Serviço Público Federal,
a partir da data indicada.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na: data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

-----

73.007 -

DE

29

DE OUTUBRO DE

1973

Abre à Preeiâéncía da República, em favor do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, o crédito suplementar de Cr$ 280.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°. da
Lei n." 5.847, de 6 de cteaembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Presldêncía da República, em favor do Departamento Admtmatratívo do Pessoal Civil, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros). para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexc 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11.00 - PRESIDENClA DA REPúBLICA
11.11 - Departamento Administrativo do Pessoal
Civil
: 111. 0101. 2004 -- Coordenação e jvnmutenção de Serviços 'I'ecntcos e Administrativos
100.000
3, '.. 3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais . . .....
80.000
3 1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros.
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores ...•....
100.000
>

'.rotal . .
Art.

:&."

••••••••••••

.

- - 280.000
--

Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão

de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo li. 00, a saber:
crs 1,00
11.00 -

PRESIDENCIA DA REPDBLICA

11.11 -

Departamento Administrativo do Pessoal
Ctvu
1111.0101.2013.009
Serviços em Regime de Programação Especial
,
.

Atividade 4.1.2.0 -

280.000

Art. 3.' Este Decreto entrará erro vigor na data de sua publicação, rerogadas as díspostções em contrário.

Brasítía

República..

29 de outubro de 1973; 152.°. da Independência e 85.° da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio DeLfim Netto
João Paulo dos Reis venoso
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DECRETO N." '13.00S -

DE

29

DE

OUTUBRO

DE

1973

Abre, à Justiça do Tra·balho. em faoor de diversas unidades erçumenouías, o
crédzto supLementar ce Cr$ 19.249.900,00; para retorço de dotações consignadas no mçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artrgo at, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°. da
Leí n.': 5.S47, de (j de dezemnro <.18 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto á Justiça do Trabalho, em favor de diversas unidades orçamentárias. o crédito suplementar no valor de Cra 19.249.900,00 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e nove mil e novecentos cruzeíros) , para
.rerorço de dotações orçamentarías consignadas ao subauexo 0801.._ a saber:

ú6.00 -

crs

JUSTIÇA DO TRABALHO

TrIbUnal Superior do Trabalho
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas

1,00

08. UI <lSOl.OI06.2161 001 -

.

3.2..3.3 - Balário-Famíüa ...................••....
3.2.5.0-- Contribuições de Previdência Social
.
{)SOl.0307.2007- Atendímento de Encargos com Inativos e

Pensionistas
Inativos
.
'I'rtbunal Regional do Trabalho da 1." Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Na Guanabara Rio de Janeir.o e Espírito
Santo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas . .
.
02 - Despesas Varíáveís . . ••.••••..••••...••••
3.2.3.3 - Salário-Família
.
tJS02.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
OS.03 - Tribunal Regional do Trabalho da 2. a Região
!lS03. 0106.2161 -- Processamento 131;: Causas
001- - Causas Trabalhistas
02 - Em São Paulo. Paraná e Mato Grosso
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Balárío-Famíüa
.
{I803 t!3D7 .2007 -- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
..
3.2.3.3 -. Salario-Família
..
.
OS. 04· - Tribunal Regional do Trabalho da 3." Região
'ÚSÜ4 C"lOü.21íl1 -- Processamento de Causas
001 - Causas Trabalhistas
03 - Em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas . .
.
3.2.3.1
(jS.02
CS02.0106.2:161
001
09

-

02 3.2 .3.3 -

Despesas Variáveis

.

Salário-Familia . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
0804.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionístaa
3.2.3.1 - Inativos . .
.
3.2.3.3 - Salárío-Famiha ..................•......•
a
OS.05 - T-ribunal Regional do Trabalho da 4. Região
3.2.5.0 -

1.300.800
13.500
38.900
403.900

2.906.900
164.000
37.500
325.000

3.708.400
53.900
300.000
1.500

1.692.200
178.700
31.600
19.300

130.000
1.500
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08ü5.0106.2~6l

001 04 3.1.1 1 01 02' 3.2.3.3 3.2.5.0 Oa05. 0307 .2GC7 3.2.3.1
3.2.3.3
Oa.06
0806.01:16.2161
001
05
3.1.1.1
Dl
3.2.3, 3
Oa06. 0307 . 2007

-

3.2.3.1
3.2.3.3
08.07
0807.0106.2161
001
06

-

3.1.1.1 01 -

0807.0307 . ~007 3.2.3.1 3.2.3.3 Da. Da Oa08.0106.2Hil·001 07 3.1.1.1 Dl 02 3.2.3.3 oa.09 C809.0106.2161 001 08 3.1.1.1
01
02
3.2 . 3.3
0809.0307 .2007

-

~

3.2'.3.1 3.2.3.3 -

crs

Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Nc Rio Grande do' SUL e Santa Catarina
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas . .
.

1,00

2.724.000
190.100
44.500
14.900

Despesas Variáveis . . ....•.........••.•.•

Balárto-Famiha ...•....................
Contribuições de Previdência Social .....
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ............••...................

211.300
3,200

Salário-Familia ......................•...
Tribunal Regional do Trabalho da 5.a Região

Processamento :e Causas

Causas 'I'rabalhlstas
Na Bahia e Sergipe
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens FIxas . .

.

1.538.700
33.600

Salário-Familia . . ....................•..
Atendimento de Encargos com rnenvos e

pensionistas
Inativos

.

5~.600
~.500

Salário-FamHta .....•....••.•.•••....•••
Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região

Processamento de Causas

Causas Trabalhistas
Em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rlo
Grande do Norte
Pessoal ClvU
Vencimentos e Vantagens Fixas •.•..•..••
Atendimento de Encargos com jnettvos e
Pensionistas

Inativos

1.~89.400

.

174.500
18.600

Salário-Famil1a .•.•••••...••.••....•....
Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região
Processamento de Causas
Causas 'I'rabalhistae
No Ceará, Piam e Maranhão
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

383.000
137.600
10.800

Despesas Variâveis . . ................•...
Salâr'ío-Pamíha
.
Tribunal Regional do Trabalho da 8.a Região
Processamento (le Causas
Causas Trabalhistas
No Pará. Amazonas, Acre Amapá e RondO-

nía

c-essoal Civll
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variãvels . .
,
.
Salário- Fam111a . .
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ............•.•....••........••••
Balárto-Famíüa
.

Total . . '" ....•...•................ , .••••

908.400
169.900
~0,500

12.900
1.100

--19.249.900

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2000, a saber:

Ce

2800 2802 -

ENCARGOS GERAIS DA UNlAO
Recursos Sob Supervisão do Ministério do

ATOS
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Planejamento e Coordenação Geral
Atividade -

2'802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Oontíngência . . ..•.... ....•.
19.249.900
Art. 3.° Este Decreto entrará en. vigor na data de <ta publicação, re-

vogadas as disposições em contrario.
Brasília, 29 de outubro de ! ~73; 152° da Independéncta e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Aüreao Buzaid
A ntônto Dettvm: Netto
João pauto dos Reis Velloso

DECRETO

N.O

73.0('9-

DE

29

DE OUTUBRO 'lE

1'173

Abre~

à cãmora crus Deputados, o crédito suplementar de Cr$ 2.000.000,00
para reforço ele dotaçô(?s c01/-(Otgnacws no ntçente ') -Óa-ae-üo.

O Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item l i , da constttuíção, e da autorização contida no artago
6.°, da Lei n.? 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta;
Art. L" Fica aberto à Câmara dos Deputados o credito suplementar
no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignane, ao suba.nexo 0100, a saber:

crs
0100·0100.010S,20n 3.1.3.2 3.~,.4.0 -

1,00

CAMARA DOS uEPUTADOS

Atividades Legfs.ativas
Outros Serviços dí" Terceiros '
.
Encargos Diversos •.•............... ,

1.300.000
700.000

2 000.000
Total . . " .•••.................
Art. 2.° 03 recursos ueoessér O!:, à execução deste Derreto decorrerão
de anulação parcial de dotação -i-çament.ãrta consignada no vigente Orçamento ao subanexo 0100, a saber.
Ur$
üiuü -

Projeto 4.1.1.0 -

CAMARA DOS DEPUTADOS
0100. CIOS .1002. rw~, 04
Obra..c; Públicas . ..•..•.............

J.,

1,00

000.000

Art . 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíçôes em conta arto .
Brasília, 29 de outubro de 11173; 152" da Indeoendênc a e 8S0 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio DelJZ7J~ Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N.c

73.010 -

DE

29

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao ôâímistérío da Justiça, em favor do Conselho Adminzstrativo de Defesa Econômica e do Departamento de imprensa Nactonat, o credito suptementar de Crs 3.264.2GO,00 tara reforço de dotaf,'8e,· .oreumoaae no
vzgente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constrtuição, e da autorização contida no artigo 6.°. da
Lei n " 5.847, de 6 de dezembro :11- 1972, decreta:
Art. L" Fica aberto ao Mínis.tér lo da Justiça, em favor do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica e do Departamento de Imprensa Na-
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crédito suplementar no valor de Cr$ 3.264.2:00,00 (três milhões, du-

z.entos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeíros) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00. a saber:
Cr$ 1,00
'0.00 -

20.09 -

2009.0101 2051 3. L 1.1 -

01 02 3.2.5. O 20.16 2016.0101.2052
3.1.1.1
01
02

3.2 3.3 -

MINISTI:RlO DA JUSTIÇA

Conselho Admtnístratívo de Defesa Econôrmca

Repressão ao Abuso do Poder Econômico
Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens FIXas . .
Despesas Variáveis
Contribuições de Prevídêncía Social
Departamento de Imprensa Nacional
Serviços Gráficos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Salário-Família . '. .

.
.

17.000
187.500
3.100

.
.

1.650.000
1.316.600
90.000

.

----

3.264.200
rotal . .
.
Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28 00

~ ~NCARGOS

28.02 -

GERAIS DA UNIAO

Recursos Sob Supervrsâo do Mímstérío do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - Z802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência. .

3.264.200

Art. 3.° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, re-

vcgadas as dísposíçôes em contrário.

Brasília 29 de outubro de 1973;
República . .

152.° da Independência e 85.° da

EMíLIO G. MEDICI
Aureao Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Re1,s VeUoso

DECRETO

N°

----

73.011 -

DE

29

DE OUTUBRO DE

1973

Abre, à Justiça Eleitoral, .em favor de diversas unidades orçamentárias, o
crédito suplementar de Cr$ 9.890.300,00, para retorço de dotações ccnsignadas rt,) vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere, o artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça Eleitoral, em favor de diversas unidades
orçamentárias, o crédito suplementar no valor de Cr$ 9.890.300,00 (nove
milhões, oitocentos e noventa mil
trezentos cruzeiros) _ para reforço de
dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 07iJO, a saoer:
0700 -

Tribunal Superior Eleitoral
Processamento de Causas
Causas Elettct ars
Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
0702 - Tribunal Regional Eleitoral

0701
0701.0106.2161
002
3.1.1.1

crs

JUSTIÇA ELEITORAL

1,00

-

de

.
Alagoas

65.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Cr$ 1,00

0702.0106.2161
002
3.1.1.1
01
3.2.3.3
0703
0703.0106.2161

-

002 -

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
0703.0307.2007

-

3.2.3.1
3.2.3.3
0704
0704.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
0705
0705.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
0707

-

0707.0106.2161
002
3 .1.1.1
01
02
3.2.3.3
0707.0307.2007

-

3.2.3.1
0708
0708.0106.2161
002
3.1.1.1
01
0708.0307.2007

--

-~

Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família . . . .
.
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Processamento de Causas
Causas EJe:W:::.2IS
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos .......•...........•..•...••...
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Processamento de Causas
Causas Elettora-s
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ..................••...
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Processamento de Causas
Causas Eleito; a-s
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas •..........
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo
Processamento de Causas
Causas Elertoi a-s
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ...•.......
Despesas Variáveis .•.....................
Salário-Família . . . .
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos .....•..........••..•••.........
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Processamento de Causas

126.000
1.500

56.000
6.000
500
51. 500
500

500.000
40.000

266.000
68.000
10.000

140.000
20.000
1.500
6.500

Causas Eleítora.s

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Atendimento de Encargos com Jnatlvos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
0709 - Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
0709.0106.2161 - Processamento de Causas
002 - Causas Elertors.ts
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas Variáveis
0710 - Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
0710.0106.2161 - Processamento de Causas
002 - Causas areuora.s
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
3.2.3.3 - Salário-Família . . . .
.
0710.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos . .
.
3.2.3.3 - Salário-Famiila . . . . •...................

350.000
16.000

927.000
5.000

436.000
14.000
22.000
500
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0711
0711.0106.2161
O(}2
3.1.1.1
01
0711.0807.2007

-

3.2.3.3 0712 -

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Atendimento de Encargos com Inativos

e

Penstonístas

Salárto-Pamílía
Tribunal Regional

Gerais

Eleitoral

de

Vencimentos e Vantagens Fixas .•.•......•
Despesas Variáveis ..•.•.........•......•.

0713 - Tribunal Regional Eleitoral do Pará
0713.0106.2161 - Processamento de Causas
002 - Causas Eleitorais
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas •........•

3,2.3.3 0713.0307.2007 -

Salário-Famíjta
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ...•.••.........•.............•
Salário-Família
.
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..•.......
Despesas Variáveis
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ...........•...••••........••.•
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .........••
Despesas Variáveis ......................•
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Processamento de Causas
Causas Eleitdrais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas •..........
Despesas Variáveis •......................
Salário-Família
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Salário-Família ...........•••••........
Tribunal Regional Eleitoral do Piam
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas •..•.•.•••.
Despesas Variáveis
.
Salárío-Famllta . .
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Salário-Família .......•.••••.....•......
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro
Processamento de Causas
Causas Eleitorais

3.2.3.1
3.2.3.3
0714
0714.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
0714.0307.2007

-

3.2.3.1
0715
0715.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
0716

-

0716.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
0716.0307.2007

-

3.2.3.3
0717
0717.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
0717.0307.2007

-

3.2.3.3 0718 0718.0106.2161 002 -

0.0

1,00

150.000

Minas

0712.0106.2161 - Processamento de Causas
0(12 - Causas Eleitorais
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 02 -

crs

•••••••••••••

1.000.000
264.000

240.000
2.000
33.000
1.500

254.000
3.000
24.000

106.000
109.000

265.000
15.000
7.000
2.000

210.000
5.000
2.000
3.000
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3.1.1.1
01
02
0719

-

0719.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
3,2.3.3
0719.0307.2007

-

3.2.3.1 3.2.3.3 0720 0720.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
0720.0307.2007

-

3.2.3.3 0721 0721.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
·0721.0307.2007

-

3.2.3.1
3.2.3.3
0722
0722.0101L2161
002
3.1.1.1
01
0723
0723.0106.2161
002
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3

-

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas variáveis ..............•........
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..•.•.....
Despesas variáveis ...........•....•..••..
galárlo-Família .•.•.•......••.•....••••
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ........•.•.....................
Salário-Familia
.
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..•••....•
Despesas Variáveis
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Salârlo-Famflla
.
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Processamento de Causas
Causas. Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis •.....••...............
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ..............•••••...•.........
Salário-Familia ......••................•
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Processamento de Causas
Causas Eleitorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ....•....•
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Processamento de Causas
Causas Elettorais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas variáveis
.
Salário-Família • . •_
.
Total. . •......••...••••..........••.

469.000
145.000

261.000
1.000
5.600
25.000
1.400

571.000
28.000
500

372.000
35.000
35.000
2.000

1.980.000

118.000
12.000
3.000
9.890.300

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 0700 e 2800, a saber:
0700 - JUSTIÇA ELEITORAL
0701 - Tribunal Superior Eleitoral
Atividade - 0701.0307.2007
3.2.3.1 - Inativos . . .
.••..•
65.000
0704 -- 'I'rtbuna, Regíonar Eleitoral da Bahia
Atividade - 0704.0307.2007
3.2.3.1 - Inativos . . . .••......
.••...•...
40.000
0711 - Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
Atividade - 0711.0106.2161.002
3.2.3.3 - Saiário-Famflia ~ ., ~
800
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0712 Atividade
3.2.3.3 Atividade
-

3.2.3.1 0716 -

DO

PODER

ExECUTIVO

Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais
0712.0106.2161.002
Salário-Família ..•.....................
0712.0307.2007
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Pernam-

crs

1.0a

23.300'

320.60a

buco

Atividade '
3.2.3.1>
0717
Atividade
3.2.3'.1
0718

-

0716.0307.2007
Inativos " ..••.....•.............••......•
~Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
- 0717.0307.2007
- Inativos
.
-Tribunal Regional Eleitoral do Rio de

Atividade
3.2.3.1
0723
Atividade
3.2.3.1
2800
2802

-

90.00a
60.000

Janeiro
0718.0307.2007
Inativos
.
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
0723.0307.2007
Inativos
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2003
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.

Total

.

50.00a
23.00a

9.217.60a
9.890.300

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, 29 de outubro de 1973; 1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N°

73.012 -

DE

29

DE OUTUBRO DE

1973

Abre ao Ministério da Indústria e do Comércio o crédito suplementar de
Cr$ 3.779.900,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Or-

çamento

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição; e da autorização contida no artigo
6<', da Lei n" 5.847, de 6 de dezembro de 1972, .decreta:
Art. 1" F"ica aberto ao Ministério d~ indÚstria e do Comércio, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 3.779.900,00 (três milhões, setecentos e setenta e nove mil e novecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao
subanexo 1800, a saber:
Cr$ 1,Oa
1800 -

MINISTf:RIO DA INDúSTRIA E DO COMÉRCIO

1801 - Gabinete do Ministro
1801.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Vartáveís •••.•.••••••.•.••••••••

375.000
175,800

',' ••••••••••••••••••••.

13.50a

3.2.3.~."'":'""7,Salário..,Fanúl1a,.•• _
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Coordenação da Política de Comércio Exterior
3.1. L 1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
1801.0609.2147 - Promoção e Expansão do Mercado de Seguros
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1801.0610.2148 - Promoção e Orientação do Desenvolvimento
Comercial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
1801.1212.2280 - Coordenação da Política Executiva do Sal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 -'-.- Salário-Família
.
3.2.5.0 -'- Contribuições de Previdência Social
.
1801.1212.2281 - Coordenação da Política Nacional do Turismo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
1801.1212.2282 - Coordenação da Política Siderúrgica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
1801.1212.2283 - Promoção e Orientação do Desenvolvimento
Industrial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis .. ,
.
3.2.3.3 - Salário- Familia . . . .
.
1802 - Secretaria-Geral
1802.0108.2006 - Planejamento e Coordenação Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e 'Vantagens Fixas
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1803 - Secretaria-Geral - órgãos Regionais da
Indústria e do Comércio
1803.0101.2045 - Administração e Manutenção de Delegacias
003 - Delegacias Regionais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3- Salário-Familia'. : " ;
.
1804 - Inspetoria Geral de Finanças
1804.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
1805 - Divisão de Segurança e Informações
1805.0809.2008 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.1. 1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
1806 - Consultoria Jurídica
1806.0101.2003 - Assessoramento Jurídico
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Balaria-Família
,
1807 - Centro de Estudos Econômicos
1807.0102.2024 - Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
003 - Conjuntura Econômica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
,., ••...
3.2.3.3 - Salário-Familia , -. .
.

1801.0607,2144 -

crs

1,00

98.000

41. 700
1.500

21.300
225.200
3.000
4.600

78.300
85.000

124.000
2.700

171.000
1.800

250.000
32.000
42.800

20.000

54.100

43.000
1.500

128.700
3.200

ATOS
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3.2.5.0 1808 1808.0101.2004 -

DO

PODER EXECUTIVO

3.1.1.1 01 3.2.3.3 3.2.5.0 1809 -

Contribuições de Previdência Social o • • • • •
Departamento de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços
'I'ecrucos e Adm.r.ístratívos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .......••.•
Salário-Família . . . . ...............••....
Contribuições de Previdência Social ......•
Departamento Nacional de Registro do Co-

1809.0601.2004 -

Serviços

mercio
Coordenação e Manutenção de
Técnicos e Administrativos

3.1.1.1 - Pessoal Civil
01- Vencimentos e Vantagens Fixas

02 -

3.2.'3.3 -

Despesas Variáveis

.
••.....................

Salário-Farnflia • • . •.......•. '. ........••

3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1810 - Instituto Nacional de Tecnologia
1810.0401.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 ---.,. Vencimentos e Vantagens Fixas •........•
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salário-Família . . . ..
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1811 - Instituto Nacional de Pesos e Medidas
1811.à608.2~46: - Ffscalizaçã- do Cumprimento da Legtstação
Metrológica
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
,
.
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
1812 - Departamento do Pessoal
1812.0102.2013 - Administração de Pessoal
002 - Coordenação Setorial da Política de Pessoal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .•........•
TOTAL .•••.•..••••....•.•.••••••.•

0r$ 1,00
3.000

610.100
60.900
2.000

173.000
6.500
1.600
4.500

232.000
35.000
7.000
3.000

99.600
8.600
7.000

528.400
3.779.900

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 1800 e 2800, a saber:
1800 -

1801 Atividade -

MINISTÉR10 DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO

Gabinete do Ministro
1801.0101.2016

3.1.1.1 02 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

3.1.1.1 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

10.300

projeto -- 1801.0610.1152
O~ Atividade -

3.1.1.1 02 -

. . . . . . . .. . . . . . . . . •. . . ••

3.900

. .. . .... .. . . .. .. .. . . .. •

11. 900

1801.0610.2024.016

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

Atividade _1801.0610.2148

3.1.1.1 ,-·PessoaI, Civil
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crs
02 -

Atividade 3.1.1.1 02 -

Atividade 3.1.1.1 01 -

Atividade 3.1.1.1 02 -

Atividade 3.1.1.1 01 1802 -

Atividade 3.2.3.3 1804 -

Atividade 3.1.1.1 ,-'01 3.2.3.3 1805 -

4.400

•......•.•••••.......••

61. 700

Pessoal Civil
.
Vencimentos e Vantagens FIxas •..........

20.100

1801.1212.2280

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

1801.1212.2281

1801.1212.2282

Pessoal Civil
Despesas Variáveis

•................•.•..•

45.000

Pessoal Civil
Vencimentos c Vantagens Fixas •......'....
Secretaria-Geral

27.100

1801.1212.2283

1802.0108.2006

Salário-Família
Inspetoria Geral de Finanças

.

19.100

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ......•...
Salário-Família . . . . ..........•....•..•••
Divisão de segurança e Informações

159.500
4.700

1804.0107.2005

Atividade -

1805.0809.2008

3.1.1.1 01 1806 -Atividade 3.1.1.1.02 3.2.5.0 -:1807 Atividade 3.1.1.1 02 1812 Atividade 3.2.3.3 3.2.5. O 1813 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ........•.
Consultoria Jurlmca

Atividade -

1813.0402.2004

3.1.1.1 01 02 2800 2802 -

Atividade 3.2.6.0 -

1.00

••..................••.

Despesas Variáveis

52.900

1806.0101.2003

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contribuições de Previdência Social
Centro de Estudos Econômicos

.

31.900
6.100

Pessoal Civil
Despesas Variáveis .•...•.......••.....••.
Departamento do Pessoal

2.500

1807.0102.2024.003

1812.0101.2013.002
Salárro-Pamflta •..••••••.......••••••••

Contribuições de Previdência Social •.••...
Secretaria de Tecnologia Industrial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .........•
Despesas Variáveis
.

1.000
31.000

3.600
4.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

2802.1800.2029

Reserva de Contingência
TOTAL. • .

.

3.279.200
3.779.900

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1973; 1520 da Independência e 85° da

República,

EMÍLIo G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinzcius Pratíni de Moraes
João paulo dos Re1S Velloso
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DO
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DECRETO N.' 73.013 - - DE 29 DE OUTUBRO UI! 197R
Abre à Justiça do Traouitio em, favor do Tribunal Regional do Trabalho
da 1.lJ:' Região, o crédito vuvtcmeracr de Cr$ 70.003,00, para retorço de
dotaçao consumada no i.içente Orçamento.

O presidente r" Republlca. ceando da atribuição Que jne confere o
artigo 81, item IH. da Const.ttuição. t da autorização contida no artigo 6.",
da Lei r~.O 5.847, de ti de dezemo-c de 1972, decreta;
Art. 1." Fica aberto u Just 0.,.:" do Trabalho, em favor do Tribunal
Regional do 'Praba.lho da L' Região, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzei:-.;. j para reforço de cotação orçamentária
consignada ao subanexo D800, a e-ber :

crs

08(\0 -

1,00

JUSTrçp DO TRABALHO

0802 - Tribunal Regional do Trabalho da 1,!J. Região
0802.0106. 21G~ - Processamento (l,<~ Causas
1)01 ,-Causas Trabalhís tas
09 - Na Guanabara, Ric de Janeiro e l"!:spit'i~o

Santo

3 1.3.2 - Outros Bervrçcs ce Terceiros...
70.000
Art .2.<> Os recursos neeessá ,"' 0:-1 à execução deste Decreto decorrerão
de. anulacáo parcial de (lotações orçamentárias consrgna.tas no vigente
Orçamento ao subanexo oaoo, a sat er:
(\8.11) - JUSTICi\ De l'HABALHO
0802 - Tribunal Remonal do Trabalho da 1.!J. Região
Projete '---..:.. OSC2. 0106.:' oos. V? J 5
Projeto -

Ie-óveís

4.~.l.ü

Aquísíção de

4.1.4.0 -

0802.0106.1120. 1101'-.
Material Perma- ente

,

.

10,000
"

60,000

Total . .
70.000
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua oubhcaçâo,
revogadas as dtspostçoes em contrárto .
BrasUia. 29 de outubro de 1973; 152" da Independência e 85° da
RepUblica.·
,
EMÍLIO G.

MÉNCI

Attreâo Buzaid
Antonio ::Jel/zm neu«
João Paulo dos Re.i~ Velloso

DECRETO N." 73.014 -

DE

29

DE OUTUBRO il"

t973

Abre à preslderic'la c- Rei- ública. em, javor da Escola IvaClOnal. de tntorpara
rejorço
de
mações, o crédito suplementar de Cr$ 450.000,00,
iiataçiio consignada no -owentc Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
arttgu 81. item "111. da 'Cohstttuição, c da autorização ;:.olôi,:da no artigo 6.°,
da Lei n .... 5.8~?, ~,.e 6 de dezembi u cde .1~72, decreta:
. Art. 1.~· P'ica aberto à Prestdér.cia da República, em favor da Escola
Nacional de Informações, O crédito suplementar no valor de Cr$ 450.000.0l)
(quatrocentos e cínquenta mll c-uzeiros) , para retorço ce de-ação orçamentária consignada ao subanexo 11.00, a saber:
crs 1,00
i1. 00 -

PRESIDENCIA DA REPúBLICA
Escola Nacícnal c, Informações
1112,0803.2120 .- Adminístraçãc e Manutenção da Escola
3.1.3.2 -- Outros servícos de Terceiros
.
11.12 -

450,000
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Art. 2.Q Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação oH"amentária co-nsignada nu l/gente Orçamenta ao subanexo .l1.00, '3, saber:
Cr$ 1,00
!l.00 - PRESID:f:NCIA Ub REPúBLICA
11.05 _. Serviço Nacional oe Informações
Atividade -

1l05.()809.~151

3.1.1.<:1_ Pessoal Militar
02 - Despesas Varláve.is

.

450.000

Art. 3." Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dispcsições em -onus r:o.
Brasília, 29 de outubro de
1973;
152" da Independêt-cia e 85" da
Repúbuca .
EMILIO G. MEDICI

Antônia Delfim Netto

João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N.º 73.015 -

DE

29 DE OUTUBRO DE 1973

Abre ti Presidência da Repúhli.ca. em favor ào Serviço Nacional 11e Informações; o crédito suotemenmr de Cr$ 1.300.000,00, para retorço
de aotaçõo consumada T;.,(J vigente Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição" e da autorização contida no artigo
65>, da Lei n.'!5.847, de 6 de dezemarctde 1972, decreta:
Art. 1) Fica aberto a r'resldêncía da República, em favor do Serviço Nacional' de Informações. o' crédito suplementar no valor de Cr$
1.300.000,0::1 (um milhão e trezentos mil cruzeiros), para retorço de dotação orçamentária consignada ac subanexo 11.00, a saber:
Cr$ 1,00
11. 00 11.05 -

PRESlDllNCIA DA REPúBLlCA

Serviço Nacional de Informações
1105.0809.2151 - Serviços de Informações e Contra-Informações
4.1.3.0 - Equipamentos' e Instalações
.

1.300.000

Art. 2.9 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcía, de dotações orçamentárias consignadas no vigente Or;
çamento ao sucanexc 11.00, a saocr:
11.00 11.05 -

Atividade -

PRESlDllNC1A DA REPúBLlCA

Serviço Nacional de Informações

1105.0809.2151
3.1.2.0.- Material de oc nsumo
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 - Emcargos Diversos
TOTAL

.
.
.

800.000
2iJO.ODO
300.000
1.300.000

Art. 3.\'1 Este Decreto entrará em vílgor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1973; 152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Antónin Delfim Nett()

João Paulo dos RelS Velloso
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DECRETO N.9 73.016 -

DE 29 DE OUTUBRO DE 1973

Abre em taoor da Justiça Fetierat de l.~ Instância o crédito suplementar
de CrS 2.1ü3.000,OO, para retorço de dotações consignadas no vigente

Orçamento.
o Presidente da Repúbhca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item Ll I, da. Constituição, e da autorização contida no artigo 6.9,

da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. í:~ Fica aberto à Justiça Federal de l.~ Instância o crédito suplementar de Crg 2.103.000,00 (dois milhões, cento e três mil cruaeírosr,

para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0900, a
saber:

crs
0900 0900.0106.2161 3,1.1.1 02 3.1. 2. O 3.1.3.2 3.2.5.0 0900.030'7.2007 -

Processamento de Causas

Pessoal Civil
Despesas variavcís .......................•
Material de Consumo
.
Outros Servíçcs de Terceiros ......•...••
Contribuições de Previdência Social .....•..
Atendimento de Encargos COm Inativos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos .....•...••••................••...•
3.2.3.3 -

1,00

JUSTIÇA FEDERAL DE 1.- INSTANCiIA

Salárlo-Famílta ...•........................
TOTAL

.

1.373.000
49.000
250.000
60.000

362.000
9.000
2.103.600

Art. 2.9 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial ele dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo O~OO, a saber:

0900 -

JUSTIÇA FEDERAL DE 1.- INSTANCIA

Projeto -

G900.0106.1002.003.01

4.2.1.0 Projeto 4.1.4.0 -

Obras Públicas .............•..•......•....

Atividade 3.1. 3.2
Atividade
3.1.1.1
01

-

49.000

0900.0106.1120.005

Material Permanente

.

50.000

0900.0106.2061
Outros Servtcoe de Terceiros
0900.0106.2161

.

200.000

.

1.804.000

..

2.103.000

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
TOTAL

Art. 3.9 Este Decreto entrará .em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasífla, 29 de outubro de 1973; 152.9 da Independência e 85.? da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzazd
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N.!? 73.017 -

DE

29

DE

OUTUBRO

DE

1973

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o créiiito suplementar dI} crs 31.400.000,00, para rejorço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ro, da. Constdtuiçâc e da autorízaçâo contida no artigo 6.!? da
Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.9 Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda o créd1to suplementar no valor de
Cr$ 31.400.00000 (trinta. e um milhões e quatrocentos mil cruzeiros '.
para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28130. a
saber:
Cr$ 1.00

2800 _ ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2801 -

Recursos sob Supervisão do Mmístértc da

2801.0107.1040 -

Modermzaçâo e Aumento de Produtividade
do Sistema de Fiscalização e Arrecadação -

reeeenee

PLANGEF

010 -

4.1.2.0 -

Implementação
Serviços em Regime de Programação Especial

.••...........•...•...•

31.400.000

Art. 2.9 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento ao subanexo 2SQO, a saber:

o-s 1,00

2000 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2801 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda

Projeto -4.1.1. O -

4.3.3.0 -

2801.~107.1040.001

Obras FúbIiC&.S ., .••........•.......•......
Auxílios para Obras Públicas
.

11.400.000
20.000.000

TOTAL

31.400.000

.••••..............••...

Art. 3.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de outubro de 1973; 152.9 da Independência e 35.9 da
República .
EMÍLIO G. MÉDICI

AntônitJ Delfim Netto
João Paula dos Reis Velloso

DECRETO N." 73.018 _. DE 29 DE OUTUBRO

DE

1973

Abre ao Minlstêrio da Justi...a er.1 favor do Gabinete do l\.:finistro e do
servtço de Estatística Demográftca, Moral e PolWca o crédito sepiementar de CrS 4H4.300,00 para retorça de aotacoes constgnadas no
vzgent.e Orçamento.

o Presidente da República. usando da atribuição ove lhe confere o
artigo 81, item H'I. da Constitulçàc, e da autorização contida no artigo
6.°. da Lei n.e 5.847, de G de -tezembrc de 1972, decreta.
Art. 1.0 Fica aberto ao Míms-éríc da Justiça, em tavor do Gabinete
do Mtntstr- e do ServIÇO de Estat-stica Demográfica, Moral e Política, o
crédito suplementar ~10 valor de c.. r*; 494.300,00 (quatrocentos e noventa e
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quatro mil e trezentos cruzccros) . para reforço de dotações orçamentárias
consignadas ao subanex.

20.00. a saber:
Cr$

1.00

20.00 ~ MINISTI:RIO LA JUSTIÇA
20.01 -- Gabinete do Ministro
70001. 0104. 200J -- Assessoramento Euperfor
3.1.~.1 Pessoal Civil

Ci- Venciment-os e vantagens Fixas
02 - Despesas vanéveia . .

,

.

3.1.2.0 _. Material de O' r sumo
.
2a .17 -- Serviço de Estai ü>t~ca Demográfica, Moral p,
Política
2017.0102.2024 - Estudos c pesquisas Econômicas e Sociais
009 - Demográfica J\l< ral e Política
3. 1. 1. 1 - Pessoal Civil
01 -- Vencimentos e vantagens Fixas .... . ..
3.2 .3 .3 -- Salário- Família

224.500
65.800
80.400

121.600
2.000

Totai .
494.300
Art. 2." Os recursos necessá- oa à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento aos subanexos 20.00 e 28.00, a saber:
~O.OO·.:W.:~1'~

Atividade 3.1.3.1 Atividade -~
4. ~ .::l. O 4.1.4. O 28 00 28.02 -

crs

IJ.l·~

JUSTIÇA
Gabmete 'do Mmrstro
20eI. 0102.2053

MINISTERJ.O

Remuneração de serviços Pessoais

.

2001. 0104.2001
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
}JNCARGOS GBRAIS DA UNIAO
Recursos vSoti St.pervísâo do Ministérto do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade. - ,2802 .1800.20:29
3.2.6.0·- Reserva de Oontcngêncía

.

1.00

88.100'
10.000
36.000

360.200

'l'ot,ü
.. , .. ,
.
494.300
Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dreposiçôes em contrárío,
Brasífía. 29 de outubro
de 1973; 152" da Indepencêucía e 85" da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzai't
Antôn1.() Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N." 73.C19 -

DE

29

DE

OUTUBRO

GE

1973

Aprova tabele- dp. funções qnJ.1;ijÍ('C'das do Quadro de Pessocl do Trtbunal
Muritin:o e da outras pf?nC'.éT.e-las.

o

Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o

artigo 81, item IH. da Constituição, e tendo em vista o artigo 11, da Lei
n.« 3.13'), de 12 de Julho de 19ü{J, decreta:
Art. 1." Fica aprovaca.vna forma do anexo, a tabera dlscrrmínatdva
das funções grat.íncadas do QUi'.r'\n.- de Pessoal - Parte Permanente do Tribunal Maritimo, previstas r-o Regimento dos Se-víços Administrativos do mesmo Trihunal.
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Parágrafo úntco. A função gra.tificada de Chefe -ía Seção do Pessoal.
Símbolo 5. F, fica mantida na situação atual até ser ajustada a nova
estrutura do Tribunal
A,rt. 2}? A despesa com a execução deste Decreto será atendida pelos
recursos orçamentários propríos c. Tribunal Marttuno ,
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 29 de outubro
República.
EMÍLIO G.

ó.e) 973; 152° da Independência

'2

85° da

MÉDICI

Adalberto de Borres J\'Wles

o

anexo mencionado no art. 1Q foi publicado no D.a. de 30-10-73.
DECRETO N° 73.020 -

DE

30

DE OUTUBRO DE

1973

lJzspôe sobre a tabela de cargos em comzssáo e junçbes çratittctuias do Quadro de Pessoal co Instituto Naczonal de Prevzdencza SOClat, e dá Outras

proutaêrunas,

O Presidente da Repúnlíca, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81 item LIl, na Constituição, e tendo em vista o artigo 56, da Lei n." 3.7SU,
de 12 de 1UlhO de 196ü, decreta:
Art. 1." .ê-ica aprovada, na forma do Anexo 1, a tabela díscrtmmatíva de
cargos em comissao e runcces gratificadas integrantes do Quadro de Pessoal
-- Parte Permanente - do Instrtuto Nacional de Previdência Social, na parte
re.racronaoa com a estrutura da DIreção-Geral, resultante da adaptação dos
cargos em comissão e Iunçóes gratificadas. originários dos órgãos unificados
na forma CiO Decreto-Iei 11.° 72, ue 21 de novembro de 1966, a orgamzaçâo e5tareieciua pelo Decreto- lei n.s 225, de 28 de fevereiro de 1967.
Parágrafo úmco. Para atender às necessidad-es do Instituto Nacional de
Previdência SOCIa., a tabela de que trata este artigo é aprovada em caráter
P~( \'lSOIlO, ate a implantaçào, na referida autarquia, do Sistema de Classificação ínstttuído pela Lei n.« 5.645, de 10 de dezembro de 197U,
Art , 2.° As transformações de que treta este decreto, constantes do Anexo
I, somente se etetrvaaão com a publicação dos respectivos atos de provimento,
-nanncto, até, então, o preenchimento dos cargos em comissão e funções gra
ür.cadas que fígurarr. na situação anterícr da tabela ora aprovada.
Parágrafo único. Os cargos e funções de connança, incluídos no Anexo
H, serão suprímídos automaticamente dentro do prazo de 60 (sessenta) dias
após a vigência deste decreto.
Art. 3.° A despesa cem a execução deste decr-eto será atendida r-em os
recursos próprios do Instituto Nacional de Previdência SOCial, vedado, para
esse fim. o encaminhamento de proposta de abertura de crédito especrai.
At. 4." Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro,
Brasília, 30 de outubro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República,
E;Mlt,!O G. MÉDICI

Jú.lio Barata

o anexo mencionado no art. 1Q foi publicado no D.O. de 1?-11-73
(Suplemento) .
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DECRETO N° 73.021 - DE 30
OUTUBRO DE 1973

DE

Regulamenta o parágrafo 2° do orogo 4°, do Decreto-lei n° 836, de 8 de
setembro de 1969, e dá Outras prO-

niâéncíus ,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 10 A despesa não processada,
de que trata o parágrafo 2° do artigo
4°, do Decreto-lei n" 836, de 8 de setembro de 1969, relacionada corno
"Restos aPagar". terá seu registro
contábil cancelado se o fornecimento
do material, execução da obra ou
prestação do serviço não se tiver verificado dentro de dois anos, a contar da data do encerramento do exercício a que se referir o crédito orçamentário.
Art. 2" O órgão de contabilidade
analítica onde estiver inscrita a despesa. não processada, procederá o cancelamento contábil, ao término do se..
gundo ano de sua inscrição, sendo a
importância correspondente registrada como variação patrimonial do exercício.
Art. 3° Caberá ao Inspetor-Geral
de Finanças ou autoridade equivalente ordenar a reinscrição e o precessarnento do pagamento que vier a ser
requerido, após o cancelamento contábil de que trata o artigo anterior.
se reconhecida a dívida pelo ordenador da despesa.
Parágrafo único. O reconhecimento
da dívida f! sua reinscrição somente
serão promovidos mediante comprovação de que o fornecimento do materlal, a execução da obra ou a prestação do serviço tenham se verificado.
Art. 4° Este Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônw DeLfim Netto

DECRETO N° 73.022 - DE 30
OUTUBRO DE 1973

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Mumcioio de ttacui. na Estado do Rio
Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180.
do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar e.
doação que a Prefeitura Municipal
de Itaquí, no Estado do Rio Grande
do Sul, nos termos da Lei Municipal
n« 853, de 30 de outubro de 1972, retificada pela de n- 873, de 4 de junho
de 1973, quer Jazer. a União Federal,
de um terreno com a área de ......•
1.207,80m2 (um mil duzentos e sete
metros quadrados e oitenta decímetros quadrados), situado na Rua Saldanha da Gama, esquina com a Avenida Independência, naquela cidade,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número
43.711, de 1973.

Art. 20 O terreno a q ue se refere
o artigo 10 se destina à construção e
instalação de um Posto da Receita
Federal, do Ministério da Fazenda.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N." 73.023 OUTUBRO DE 1973

DE

30

DE

A utoriea a cessão sob a forma de utiIdeaçtio gratuita do terreno que menciona, situado no Município de Serocoôo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e de
acordo com o artigo 1.0, do Decreto-
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lei n,e 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, ao
Municipío de Sorocaba, Estado de São
Paulo, do terreno com a área de ....
12.050,00m2 (doze mil e cinqüenta
metros quadrados) e benfeitorias situado no Bairro Itanguá, 2.''' Circunscrição do Distrtto da Ponte, naquele
Município, de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o
n. o 127.122, de 1968.
Art. 2.0 O terreno a que se refere o
artigo anterior se destina à abertura
de via pública.
Art. 3.0 E' fixado o prazo de dois
(2) anos a partir da data da assinatura do contrato de cessão, para a realização do objetivo constante do artigo 2.0 deste decreto, tornand?-~ nula
a cessão, sem díreíto a cessionana a
qualquer indenização, inclusive por
benfeitorias realizadas, se ao terreno,
no todo ou em parte, vier a ser dada
utilização diversa, oU ainda se ocorrer
inadimplemento de cláusula do contrato, que deverá ser lavrado em livro
próprio do Serviço do Patrimônio da
União.
Art. 4.0 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 30 de outubro de 1973;
152.0 da' Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

A ntônio Delfim Netto

---

DECRETO NIl 73.024 - DE 30
OUT'UERO DE 1973

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Clube Hertz S. A.,
para executar serviço de radiodifusão SO'1Wra em ondas médias de ambito regional. na cidade de Franca,

setaao de SiUJ eouio,

O. Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIl, combinado COm o era..
go 811 , item XV, letra "a", da Constituição, nos termos dos artigos 611 da
Leí nc 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 11, item lI, do Decreto no 71.136,
de 23 de setembro de 1972, e tendo em
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vista o que consta, do Processo Me
nll 9.234-73, decreta:
Art. 111 Fica declarada perempta
a concessão outorgada pelo Decreto
n° 64.311, de 7 de abril de 1969 publicado no Diário Oficial da União de
9 subseqüente, à Radio Clube Hertz
S. A., para executar na cidade de
Franca, Estado de São PaULo, serviço
de radiodifusão sonora em ondas medias de âmbito regional.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Telecomunicações adota..
rá providências para interrupção ímediata dos serviços, objeto deste decreto.
Art. 211 Este Decreto entrará em
vigor no dia 1Q de novembro de 1973,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MtDICI

Hygtno C. Corsetti

DECRETO N9 73.025 - DE 30
OUTUBRO DE 1973

DB

Renova por 10 (dez) anos a conceasão outorgada à Ioutio Olinda Pernambuco Ltaa.., para executaI
serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regionat, na
cidade de Ocinaa, Estado de Pe7~
nambueo.

o Presidente da República, usanao
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 81, item UI, combinado com o
artigo 89, item XV, letra "a". Ql!l.
Constituição, e nos termos do artigo
69 da Lei no 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que ccnsta do Processo MO ns 2580-73, deereta:
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39 , da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 29 do Decreto nv 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, 'a concessão outorgada 1- elo Decreto n.v 28.551. de 25 de agosto de
1950, à Rádio Olinda - Pernambuco
Ltda., para executar na ci'::ade de
Olinda, Estado de Pernambuco, sem
direito de exclusividade, serviço dQ
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional.
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§ 19 A execução do serviço puolí..
co, cuja outorga.é renovada pelo pre-

sente decreto, reger-se-á de coníormídade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e

seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pele
Decreto nv 71.825, de 8 de fevereiro

de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo.
§ 2Q O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará através

belecidas.

Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor no dia 19 de novembro de 1973,

revogadas as disposições em contrário,
Brastlía, 30 de outubro de 1973;

EMÍLIO G.

e

85Q

da

WDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 73. 026 ~ DE 30
OUTUBRO DE 1973

0

EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

de

portaria as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo para adaptação às características esta-

152Q da Independência
República.

interrupção imediata do serviço objeto
deste Decreto.
Art. 2~ Este Decreto entrará em
vigor no dia 1° de novembro de 1973,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 30 de outubro de 1973;
to: 85° da.
152 da Independência
República.

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio São Paulo S. A.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbit\) regional, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com
o artigo 8°, item XV, letra "a", na
Constituição, nos termos dos artigos
6° da Lei número 5,785, ele 33 de ju'nho de 1972, e 11, item I, de Decreto
n'' 71.136. de 23 de setembro de 1972,
e tendo em vista
o que consta do
Processo MC n" 7.726-73, decreta:
Art. 10 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto número 23.245, de 24 de junho de 1947,
à Rádio São Paulo S. A" para executar na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de ãmbrto regional.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de 'I'elecomunícacões adotará as providências necessárias para

DECRETO N° 73.027 - DE 30
OUTUBRO DE 1973

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Fundação Nossa Senhora Aparecida, para executar serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Aparecida..
Estado de São PauLO.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, combinado com O
artigo 8°, item XV, letra "a", da Constituição, e nos termos do artigo 6° da
Lei n" 5.785, de 23 de junho de 1972.
e tendo em vista o que consta do Processo MC nv 9.666-73. decreta:
Art. 1° Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3°, da Lei numero
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2° do Decreto n'' 71.136, de 23 de
setembro de 1972, por 10 (dez) anos,
a partir de 1 de novembro de 1973,
a concessão outorgada pelo Decreto
no 32.835, de 22 de maio de 1953, publicado no Diário Oficial da Uníao de
26 subseqüente, à Fundação Nossa
Senhora Aparecida. para executar na
cidade de Aparecida, Estado de São
Paulo, sem direito de exclustvídade,
serviço de radiodifusão sonora em
onda curta.
§ 1° A execução do serviço público.
cuja outorga é renovada pelo presente Decreto, reger-se-á de contormidade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n'' 71.825, de 8 de Ievererrc
de 1973, às quais a emissora -iõertu,
mediante termo.
§ 2° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo as
quais .deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
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necessário, o prazo para adaptação às
características estabelecldaa.
Art. 2° Este Decreto en trará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152° da Independência
e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N.o 73.028 -

DE 30 DE

OUTUBRO DE 1973
Declara perempta a concessão outorgada à Fundação Metropolitana
Paulista, para executar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias de âmbito regional, na cidade
de São Paulo, Estado do São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item IH, combinado com Oa.Ttigo 8.°, item XV, alínea a, da Constituição, nos termos do artigo 6.° da
Lei n.v 5.785. de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o que consta. do Processo Me n.v 8.585-73, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto número 37.744. de 12 de agosto de 1955,
publicado no Diário Oficial da União
de la subseqüente, à Fundação Metropolitana Paulista (antiga Rádio Nove
de Julho Ltda.Y. para ex-ecutar na ctdade de São Paulo, Estado de São
Pa ulo. servtco de radiodifusão sonora
em ondas médias de âmbito regional.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Telecomunicações adotará providências para interrupção imediata do serviço, objeto deste Decre-

to.
Axt. 2.° Este Decreto entrará em vigor no dia 1.0 de novembro de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
da Independência e 85.° da
República.
152."
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DECRETO N.> 73.029 OUTUBRO DE

DE 30 DE

973

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgada à Sociedade Rádio ImbiaTa de Araxá Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional. na
cidade de Araxá, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o artigo 8.°, item XV, letra a, da Constituição, nos termos do artigo 6.° da
Lei n.v 5.785. de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o que consta do Processo Me n.« 10.022-73, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n,» 4.117,
de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez)
anos, a concessão outorgada pelo Decreto n." 32.856 de 26 de maio de 1953,
à Sociedade Rádio Imbiara de Araxá
Ltda., para executar na cidade de
Araxá, Estado de Minas Gerais, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n.s 71. 820 de 8 de fevereiro doe 1973,
às quais à emissora aderíu. mediante
termo,
§ 2.° O Departamento Naelonal de
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação às
caracterfstlcas estabelecidas.
A'l't, 2.° Este Decreto entrará em vigor no dia 1.0 de novembro de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República,

Hygino C. Corsetti

EMíLIO

E1/IíLIO G.

Hygzno C. Corsetti

MÉDICI

~

G.

MtDICI
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DECRETO N9 73.030 - . DE 30
OUTUBRO DE 1973

DE

Cria, no âmbito do Ministério do Interior, a Secretaria Especial do Môo
Ambiente - SEMA, e dá
outras
providências.

o Presidente da República, no uso
das atríbuiçôes que Lhe contere o artigo 81, itens lil e V da Constasuíçâo,
Decreta:
I - Do órgão e seus jins
Art. 19 Fica criada, no Mínísté.,

rio do Interior, subordinada' diretamente ao Ministro de Estado, a Secretaria Especial do Meio Ambiente
(SE.lvlA), órgão autônomo ue aumí-

nistraçâo direta, nos termos do artigo
172 do Decreto-Lei nv 200, de 25 de

fevereiro de 1967, com a redação dada
pelo Decreto-Lei nc 9'00, de 29 de setembro de 1969, orientada para a conservação do meio ambiente, e o uso
racional dos recursos naturais.
§ 19 A Atividade da SlEMA Se exercerá sem prejuízo das atribuições especificas legalmente afetas a outros

Minístéríoe.

§ 29
O Ministério
do Interior
atuará em articulação com o Mínís;
tério do Planejamento e Coordenação Geral, que examinara prmoipaímente as implicações, para a conservação do meio ambiente, da estratégia de desenvolvimento nacional e
do progresso tecnológico, este último
aspecto em coordenação com o Conselho Nacional de Pesquisas.

II -

Da Direção e Assessoramento

Art. 29 A SElMA será chefiada por

um Secretário nomeado pelo Presídente da República, por indicação de Ministro do Interior.
Aort. 39 Funcionará junto à SEivrA
um Conselho Consultivo do Meio Ambiente (CeMA), integrado por 9 (nove) membros de notória comoetõncta
em assuntos relacionados com a utL
Iízação racional de recursos naturais
e preservação do meio ambiente.
§ 19 Os membros do CeMA serão
nomeados pelo Presidente da República por indicação do Ministro do
Intelior.
§ 29 O COMA terá um Presidente
eleito por maioria absoluta de votos.

III -

Da Competência

Art. 49 A SEMA compete:
a) acompanhar as transformações
do ambiente através de técnicas de
aferição direta e sensoreamento remoto, identificando as ocorrências adversas, e atuando no sentido de sua COl'reção;
b) assessorar órgãos
e entidades
incumbidas da conservação do meio
ambiente, tendo em vista o uso racional dos recursos naturais;
c) promover a elaboração e o estabelecimento de normas e padrões
relativos à preservação do meio-am.,
bíente, em especial dos recursos hídrt,
coa, que assegurem o bem-estar das
populações e o seu desenvolvimento
econômico e social;
ti) realizar diretamente
ou colaborar com os órgãos especializados no
controle e fiscalização das normas e
padrões estabelecidos;
e) promover, em todos os níveis, a
formação e treinamento de técnicos e
especialistas em assuntos relativos à
preservação do meio ambiente;
f) atuar junto aos agentes nnan.
ceiros para a concessão de financia...
mentos a entidades públicas e prrvadas com vistas à recuperação de re,
cursos naturais afetados por preces,
sos predatórios ou poluidores ;
g) cooperar' com os
órgãos especializados na preservação de espécies
animais e vegetais ameaçadas de
extinção, e na manutenção de esteques de material genético;
h) manter atualizada
a- Relação
de Agentes Poluidores e Substâncias
Nocivas, no que se refere aos interesses do País;
i) promover, intensamente,
atra..
vés de programas em escala nacional,
o esclarecimento
e a educação do
povo brasileiro para o uso adequado
dos recursos naturais, tendo em vista
a conservação do meio ambiente.
Art. 5° Ao Secretário do Meio Am,
bíente tcompete:
a) dirigir, coordenar e orientar a.
execução dos trabalhos da SEMA;
b) cumprir e fazer cumprir os dlspositivos legais e. regulamentos aplicá..
veís ao órgão;
convênios,
acordos,
c) celebrar
contratos e ajustes;
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eX) elaborar o relatório de atividades, submetendo.o ao
Ministro do
Interior;
e) aprovar planos e projetos;
f) delegar competência;
g) propor ao Ministro do Interior
requisições e demais atos relacionados
cpm a admissão e dispensa do pessoal;
Parágrafo único. Os órgãos competentes do Núcleo Central do Ministério do Interior darão à SEMA o
apoio administrativo que se faça; ne,
cessário no tocante à administração
de pessoal e financeira, serviços gerais, orçamento, contabilidade informática, cooperação externa e modernização administrativa.
Art. 6" Ao CCMA compete:
a) assessorar a SEMA na organízaçâo e execução dos seus programas
de trabalho e no que se fizer necessário ao bom desempenho de suas
atribuições;
b) colaborar com a SEMA na elaboração de atos normativos e textos
legais relacionados com suas atribuições.

IV

~

DOs Recursos

Art. 7." Constituem

recursos da

SEMA:
a)
Os consignados no Orçamento
Geral da União e em créditos adicionais ou destaques;
b)
doações, subvenções; auxilias,
transferências, contribuições, legados
ou quaisquer outras transferências de
pessoas físicas ou jurídicas. de direito
público ou privado;

c)
contribuições provenientes de
convênios, acordos com entidades públicas, nacionais ou estrangeiras e internacionais;
d) Rendas eventuais resultantes de
operações ou atividades que lhe sejam
afetas;
e) transferências de dotações orçamentárias específicas dos diversos
órgãos da administração federal, direta ou indireta.
Parágrafo único. Os saldos orçamentários observados no final
do
exercício de 1973 nas diversas entidades autárquicas vinculadas ao Mí.nistério do Interior somente poderão
ser reprogramados e aplicados pelas

mesmas entidades de acordo com as
diretrizes do Ministro do Interior, e
preferencialmente em projetos e atividades relacionados com as atribuições da SEMA.
V -

Da Execuçâo dos Seroiçoe

Art. 8.° Os
trabalhos da SEMA
serão realizados:
a) por pessoal técnico especializado, contratado na forma prevista nos
artigos 96 e 97 do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967;
b) por servidores requisitados de
órgãos e entidades da Administração
Federal, Direta e Indireta, bem como
empregados de Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Fundações, na forma da legislação em vigor;
c) excepcionalmente, mediante colaboração de natureza eventual, sob a
modalidade de prestação de serviço,
na forma estabelecida no artigo 111
do Decreto-lei número 200, de 25 de
fevereiro de 1967;
d)
mediante desempenho de tunções de Assessoramento Superior da
Administração Civil.
Parágrafo único. A SEMA terá uma
tabela de Gratificação de Representação de Gabinete, sendo aplicáveis
outrossim a seu pessoal os dispositivos em vigor para o Ministério <1:0
Interior.
VI

~

Da

Retríouiçõo

Art. 9." O cargo de Secretário do
Meio Ambiente é incluído ao Nível 3
do
Grupo ~ Direção e Assessora-:
menta Superiores a que se refere o
Decreto númro 71.235, de 10 de outubro de 1972.
Parágrafo único. Os cargos de Direteres das Dívísões erc que se constituir a SEMA serão incluídos no Nível 1 do Decreto referido neste artigo.
Art. 10. Os membros do Conselho
Consultivo farão jus a diárias e transporte ou indenização de despesa de
alimentação e pousada. conforme o
caso, quando o comparecimento às
sessões do colegiado importar em seu
deslocamento do local da repartição
ou das atividades habituais.

162

VII -

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Disposições Gerais e
Transitórias

Art. ia. A SEMA atuará de. preferência, mediante convênio, através da
órgãos executivos do NJNTER e de
outros Ministérios, Estados e Munícípios e mediante contrato com empresas
privadas, visando a realização de serviços de pesquisa, planejamento, controle e fiscalização relacionados com a
conservação do meio ambiente, em
particular no combate à poluição hídrica. e do uso racional dos recursos
naturais.
Art. 12. Terão prtorídade, na utíIízação dos recursos do Fundo de Participação e do Fundo Es.pecial, os projetos visando ao uso racional dos re·
cursos naturais e à conservação do
meio ambiente.
Parágrafo único. Caberá à SEMA

assessorar o Mínístérto do Planejamento e Coordenação Geral na análise dos projetos e dos Planos de Apltcação referentes aos Fundos de que
trata este artigo.
Art. 13. No âmbito de suas atribuições, a SEMA: dará prioridade, nos
exercícios de 1973 e 1974, aos estudos,
proposições e ações relacíonadaa com
a poluição hídnca,
§ 19 Para 03 efeitos previstos neste
artigo, a SEMA adotará díretrízes \")
critérios que assegurem a defesa contra a poluição das águas, entendida
como qualquer alteraçác de suas pro
priedades físicas, químicas ou biológicas, que passa rmoortar em prejuízo à saúde, à segurança t: ao bem-estar
das populações, causar dano à flora
e à fauna, OU comprometer o Seu uso
para fins sociais e eo.. .nômicos ,
§ 2,0 Para o cumprimento do disposto neste artigo, a 5EIvIA deverá promover a assinatura de convênios com
órgãos e entidades federais, de acordo
com as respectivas competêncíaa,
§ 39 A SEMA envídará esforços para
obter, igualmente, a. Cf/laboração efetiva e imediata de orgàos e institui·
ções estaduais, muníccpaís E: prívadaa
em todos os especcos de sua atividade.
Art. 14. Os órgãos óa Administraçâo Federal, Direta ~
Indireta, bem
como as Empresas PUblicas, Sociedades de zconorme MlsM e Fundações
darão o neceasàrto aIX1'1() para a CO!l'"

secução das finalidades da SEMA, nas
respectivas áreas ele atuação.
Art. 15. O Ministro de Estado do
Interior baixará as instruções necessárias à plena execução deste Decreto
bem como normas eompíementares sebre a estrutura e funcionamento da.
SEMA.

Art. 16. Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as rüspostçôcs em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República
EMÍLIO G. MÊDI;;r

João Paulo dos Reis Velloso
José Costa cavalcanti

DECRETO N° 73.031 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1973

Cria o Serviço de Pronto Socorro da
Previdência Social

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 10 E' instituída a assistência
médica domiciliar e de socorro urgente para os segurados e beneficiários
do Instituto Nacional de Previdência
Social a ser prestada pelo Serviço de
Pronto Socorro (SPS).
Art. 20 O Serviço de Pronto Socorro
(SPS) será implantado em todo o
território nacional, nas capitais dos
Estados e nas cidades de maior densidade demográfica.
Art. 30 O custeio do Serviço de
Pronto Socorro (SPS) será atendido
pelas verbas de assistência médica e
pelo Fundo de Assistência à Previdência Social, constituido em Convênio
entre o INPS e a Caixa Econômica
Federal, em 28 de março de 1973.
Art. 40 O Ministério do Trabalho
e Previdência Social submeterá à
aprovação do Presidente da República, no prazo de 30 (trinta) dias, as
tabelas de pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a ser
admitido, para execução do presente
Decreto.
Art. 50 Caberá ao Ministro do 'I'rabalho e Previdência Social expedir o
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Regimento Interno do Serviço de
Pronto Socorro (SPS).
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO NQ 73.032 -

DE 30 DE

OUTUBRO DE 1973
Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Socieaaae Rádio
Cancela de Ituiutaba LtM., para
executar serviço de .,.adiodifuSão
sonora em onda média de '1mt-_ o
regional na Cidade de Ituiutuõa Estado de Minas Gerais.

o presidente da Repúbhca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item m, combtnaco com
o artigo 8Q, item XV, letra a", da
Oonstdtuiçâo, e nos termos do artigo
6Q da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em Vista o que consta
do Processo Me no 8.260-73, decreta:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo
com o art. 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2Q do Decreto nc 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)
anos, a concessào outorgada pelo Decreto nc 1.254, de 23 de junho de
1962, à Sociedade Rádio Cancela de
Ituiutaba Ltda., para executar na Cídade de Jtuíutaba - gsta.ío de Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radíodirusao sonora
em onda média de âmbito regional.
§ 19 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conrcnmdade com o Código Brasíterro de Telecomunicações, leis suosequentes e
seus regulamentos e, cumulatdvamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto nv 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu.
mediante termo.
§ 2Q O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por: portaria
as características técnicas segundo aos
quais deverá ser executado o- serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação às
características estabelecidas,

EXECUTIVO

163

Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor no dia 1.0 de novembro de 1973,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152Q da Independência e 859 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C, corsetti

DECRETO NQ 73.033 -

DE 30 DE

OUTUBRO DE 1973
Declara per,empta a etmcesséo castorgada à Rádio Bela Vista S. A,.
para executar serviço de Ta,diodijusão sonora em onda mo?dia de âmbito regional, na Cidade de Uberlândia - Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado c- .: o artdgo 8Q, item XV, letra "a", da Cons'tuíçâo, nos termos dos artigos 69 da
Lei nv 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 11, item I, do Decreto n ' 71.136, de
23 de setembro de 1972, e tendo em
vista o que consta do Processo MQ
n Q 7.491-73, decreta:
Art. 19 FiCa declarada perempta $concessão outorgada pelo Decreto número 43.504, de 7 de abril de 1958, :':\',
Rádio Bela Vista S. A., para executar na Cidade de Ubertândía -:E,stado de Minas Gerais, serviços de
radiodifusão sonora em onda média
de âmbito regional.
Parágrafo único. O DF~'NTEL tomará providências para interromper
imediatamente a execução do serviço.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor a partir de 1.° de novembro de
1973, revogadas as
disposições em
contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.

EMíLIO G. MÉDICI
Hygino C. coreeiu

llM
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DECRETO NQ 73.034 OUTUBRO DE 1973

DE

30

DE

Declara perempta a concessão outor,
aaaa à Rádio Di/usara Riopretense
Sociedade Anônima, para executar

serviço de raaíoaitusõo sonora em
onda média de amoito regional, na
cidade de São JOsé do Rio Preto,
Estado de São paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, combinado com o artigo
81', inciso XV letra "a" da Consti-

tuição nos termos dos artigos 6° da
Lei n" 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 11, item II do Decreto 0. 0 71.136, de

23 de setembro de 1972, e tendo em
vista o que consta do Processo Me
n'' 8.433-73, decreta:
Art. 10 Fica declarada perempta
a concessão outorgada pelo Decreto
nv 1.130, de 4 de junho de 1962, a
Rádio Dtfusora Ríopretense Sociedade
Anônima, para executar, na eídadu
de São José do Rio Preto, Estado de
São Paulo, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito regional.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor no dia 19 de novembro de 1973,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85.9 da
República.
Hygino C. Corsetti
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N9 73.035 OUTUBRO DE

DE 30 DE

1973

Declara perempta a outorga deferida
à Rádio Santa Fé Sociedade Limitada,
para
executar serviço de
raaíoaitusão sonora em ondas mé-

~~%d~a ~d~% dta~fo~ta Fé

do Sul,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arblgo 81, item IH, combinado com o artí.,
so 89 • inciso XV, letra "a" da Constituição, nos termos dos artigos 6~ da
Lei n" 5.785 de 23 de junho de 1972,
e 11, item I, do Decreto n'' 71.136 de
23 de setembro de 1972 e tendo em

EXECU'rIVO

vista o que consta do Processo MC
n'' 7 .212~ 73, decreta:
Art. 19 Fica declarada perempta a
outorga deferida pela Portaria número 22-B, de 17 de janeiro de 1963, à
Rádio Santa Fé Sociedade Limitada,
para executar na cidade de Santa Fé
do Sul, Estado de São Paulo, serviço
de radiodifusão sonora em ondas
médias.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Telecomunicações adotará as providências necessárIas· para
interrupção imediata do serviço obje,
to deste Decreto.
Art. 2 0 Este Decreto entrará em
vigor no dia 10 de novembro de 1973,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152. 0 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 73.036 -

DE 30 DE

OUTUBRO DE 1973

Renova por 10 (dez) anos a oonCeSsão outorgada ti Rádio Cultura de
Fernandópolis tsaa.. para executar
serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional, na
cidade de Fernandópolis, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, combinado com o art.
89, item XV, letra "2.", da Constituíçâo, e nOS termos do artigo 69 da Lei
nc 5.785, de 23 de junho de 1972, e
tendo em vista o que consta do Processo MC nv 7.492-73, decreta:
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39 , da Lei ns 4.117.
de 27 de agosto de 1.9u2, e artigo 29 do
Decreto n.v 71.136, de 23 de setembro
de 1972, por 10 (de::;; anos, a partir
de 19 de novembro de 1973, a concessão outorgada pelo Decreto nc 48.235,
de 19 de maio de isün, à Rádio Cultura de Fernandópolís Ltda., para
executar na cidade de Fernandópolls,
Estado de São Paulo. sem direito de
exclusividade, serviço de radíodífusào
sonora em onda média de âmbito regional.
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§ 19 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto nc
71. 825, de 8 de fevereiro de 1973, âs
quais a emissora aderiu, mediante ter-

mo.

§ 29 O Departame..n to Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria
as características iécn'cas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação bem como, se
necessário, o prazo para adaptação ãs
características estabelccídaa.
Art. 29 Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Co'Metti

EMiLIO G. MÉDICI
Hvgino C. CO'T'sdti

DECRETO N9 73.037 OUTUB"l.()

D~

§ 1~ A execução do serviço público,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de conrormtdade com o Código Braaíleíro de Telecomunicações, Ieís eubsequentes e
seus regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nc 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
'Telecomunicapô-ss fixará por portaria
as características técn-cas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação bem como, se
necessário, o prazo para adaptação às
características estabe'ecídas.
Art, 29 Este Decreto entrará em vigor a 19 de novembro de 1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152 9 da Indcpendêncíe e 859 da
República.

DE 30 DE

1973

Renova por 10 (dez) anos a conceesõo
outorgada à RMõ.o (fera Cruz S. A.,
para executar sennço de radiodifusão sonora em ondas médias de âmbito regional na cidade do Rio de
Janeiro, Estado d,~ Guanabara.

O Presidente da F..eoúoüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o artigo 89, item XV, letra "a", da constituição, e nos termos do artigo 69 da
Lei nv 5.785, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o que consta do Processo Me nc 9.233~73, decreta:
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3,"', da Lei n- 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2i?
do Decreto nc 71.136, de 23 de setembro de 1972, per 10 rdez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto nc ..
1. 306, de 28 de dezembro de H136, à
Rádio Vera Cruz S. A., para executar
na cidade do Rio ce Janeiro, Estado
da Guanabara, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora, em ondas médias de âmbito regtonal,

DECRETO NQ 73.038 OUl'UBRO

DE

30

DE

DE 1973

Declara perempta a concessão cmtorgada à Fundação Metropolitana
Paulista para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de São paulo, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usandn
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lIl, combinado com o artigo
BI?, item XV, letra "a", da Constituição, nos termos dos artigos 6° da Lei
n." 5.785, de 23 de junho de 1972, e 11.
item 11, do Decreto n." 71.136, de 23
de setembro de 1972, e tendo em vista
o que consta do Processo MC número
8.584-73, decreta:
Art. 19 Fica declarada perempta
a concessão outorgada pelo Decreto
n.v 37.744 de 12 de agosto de 1955, à
Fundação Metropolitana paulista, para executar na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, serviço de rádiodifusão sonora em onda curta.
Art 29 Este Decreto entrará em
vigor no dia 19 de novembro de 1973,
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revogadas as disposições em contrário.
Brasília 30 de outubro de 1973;
152º da' Independência e 85'? da
Repúblrca..

.JIygino C. corsetü

Hygino C. Ccreetti

n. 039

1973, revogadas às disposições em contrário.
Brasília 30 de outubro de 1973,
1529 da' Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO NQ

EXECUTIVO

-

DE

30

DE

OUTUBRO DE 1973

Renova por 10 (dez) crzos a concessão
outorgada à Rádio Presidente ve.n~

DEORETO N9 73.040 - DE 30
OUTUBRO DE 1973

DE

de radiodifusão sonora, em onda
média de ambito regional, na cidade de Presidente Venceslau, Estado de São Paulo.

Renova por 10 (dez) anos a concessão
deferida à Rádio Rural de Coneordia t.uíà., para executar serviço. ~e
radiodifusão sonora, em onda méõia:
de âmbito regional, na cidade d6J
Concórdia, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, 'Usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lH, combinado com o
artigo 89, item XV, letra. "a", ,da.
Constituição, e nos termos do artigo
5Q da Lei nv 5.7B5, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo Me ns 7.209-73, decreta..
Art. 10 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 39, da Lei no 4.117.
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29 do
Decreto nv '71.136, de 23 de setembro
de 1972, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada pelo Decreto nc 23.184,
de 10 de junho de 1947, à Rádio Presidente Venceslau Ltda, para executal' na cidade de Presidente VencesIlau' Estado de São Paulo, sem 1'::'::1to de exclusívtdade, serviço de radlc.dlfusão sonora, em onda média de
.âmbito regional.
'$ 19 A execução do serviço púbüno cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de confor..
midade com o Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto n." 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a entidade aderiu,
mediante termo.
§ 29 O Departamento N acíonal de
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo. as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem co~o. ~e
necessário, o prazo para adaptaçao as
características estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará em vígor na data de 1° de novembro de

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 1[1, combinado com o
artigo 89, item XV, letra <la", .da
Constituição, e nos termos do ~rtlgo
69 da Lei nv 5.785, de 23 de Junho
de 197,2, e tendo em vista o que consta do Processo Me nv 7. 21L73, Decreta:
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n." .4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto n» 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a partir de 19 de novembro de 1973 a concessão deferida pelo Decreto n'' 47.807,
de 2Q de fevereiro de 1960, à Rádio
Rural de Concórdia Ltda., para executar na cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina. sem direito de
exclusividade serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.'
;\.ic.ld
§ 19 A execução do serviço público,
cuja concessão é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de. c.onfor_
midade com o Código Brastleíro de
Telecomunicações, leis subseqüentes e
seus regulamentos e. cumlativamente com as Cláusulas aprovadas pelo
Decreto nv 71.825, de 8 de fevereiro
de 1973, às quais a emissora aderiu,
mediante termo,
§ 2Q O Departamento Nacional ~e
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo. as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem co~o, se
necessário, o prezo para adaptação às
carcterísticaa estabelecidas.

ceslau Ltaa., para executar eeriaço
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Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
Repúblioa.
EMÍLIO G. :MÉDICI
Hygi?U) C. corseu:

DECRETO

N° 73.041 DE
OUTUBRO DE 1973

30

DE

Cria a Embaixada do Brasil na República Democrática Alemã.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens III e IX, da Constituição, ~
nos termos do artigo 18. do Decreto
nO 71.534, de 12 de dezembro de 1972.
decreta:
Art. 1<;1 Fica criada a Embaixada
do Brasil na República Democrática
Alemã, com sede em Berlim.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973:
152.° da Independência e 85.<;1 da
República.

cutar na cidade de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
regional.
§ 19 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nv 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto, desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para ada-ptação
às características estabelecidas.
An-t, 29 Este Decreto entrará em
vigor no dia 19 de novembro de 1973,
revogadas as díeposíções em contrário.
~, i IWi!
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152° da Independência e 859 da
lRJepúblioo.
EMÍLIO G.

EMÍLIO G. MÉDICI

DEC'RiETü NQ 73.042 -

:MÉDICI

Huçino C. Coreetti

Mário Gibson Barboza

OUTUBRO DE

cessão outorgada pelo Decreto nv .,
48.629, de 26 de julho de 1960, à Rádio Educação Rural Ltda., para exe-

DE

30

DE

1973

Renova por 10 (dez) cnos a concesEducação
são outorgada à Rádio
Rural Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, de âmbito regional, na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl. combinado com o
artigo 89 item XV letra "a" da
constituiç~, e nos te~mos do a~tigo
6'? da Lei nc 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que CODSdo Processo MC n.s 10.023-73, decreta:
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n" 4.117.
de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto nv 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a con-

DECRETO

N° 73.043 DE
OUTUBRO DE 1973

30

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Dílusora Ouro Verde Ltda. para executar serviço 1,e
rtutiotiifusôo sonora em onda média
de âmbito regional, na cidade ee
Curitiba, Estado do Paraná.

o Presidente da Rpública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, combinado com o
artigo 8°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6° da Lei número 5.785, de 23 de junho de 1972. e tendo em vista o que
consta do Processo MC número 6.959,
de 1973, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e ar~
tígo 2.° do Decreto número 71.136, de
23 de setembro de 1972, por 10 (dez)
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anos, a concessão outorgada pelo Deereto número 38. 245, d~ 10 de novembro de 1955, à Difusora Ouro Verde
Ltda., para executar, na cidade de
Curítíba, Estado do Paraná, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional.
§ 1.0 A execução do serviço púbüco, cuja outorga é renovada pelo presente decreto, reger-se-á de coníormidade com o Código Brasileiro de

Telecomunicações, leis subsequentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto número 71.825, de 8 de tevereiro de 1973, às quais a emissora ade-

riu, mediante termo.

§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo às

quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como se
necessário, o prazo para adaptação
às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor a partir de 1.0 de novembro de
em
1973, revogadas as disposições
contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Oorsettt

EXECUTIVO

4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.° do Decreto número 71.136, de
23 de setembro de 1972, Por io (dez>
anos, a concessão outorgada pelo Decreto número 1.128, de 4 de junho de
1962, à Rádio Difusora de Poços de
Caldas Ltda., para executar na cidade de POÇOs de Caldas, Estado de
Minas Gerais, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão se ..
nora em onda média de âmbito regional.
§ 1.° A execução do serviço publíco.
cuja outorga é renovaca pelo presente decreto. reger-se-á de conformidade com o Código Brasíleiro de Telecomunicações,
leis eubsequentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, com as cláusulas aprovadas pelo
Decreto número 71.825, de 8 de fevereiro de 1973. às quais a emissora.
aderiu, mediante termo.
§ 2,° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixara através de
portaria as características técnicas segundo as quais deverá ser executado
o serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessàrto, o prazo
para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor no dia 1.° de novembro de 1973,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N." 73.044 DE
OUTUBRO DE 1973

30

DE

Renova por 10 (dez) anos a concessão outorgada à Rádio Ditusora
de poços de Caldas Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito regional,
na cidade de poços de Caldas, Bslado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a1:tigc 81, item IH, combinado com o
artigo 8.°. item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei número 5.785, de 23 de JUnho de 1972, e tendo em vista o que
consta do Processo MO n,v 10.070, de
1973, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
eom o artigo 33, § 3.°, da Lei número

Hygino C.' Ooreetti

DECRETO NQ 73.045 - DE 30
OUTUBRO DE 1973

DE

Renova por 10 (dez) anos a coaceesêc
outorgada à Râdio Ditusora de Taubaté Ltda., para executar serviço de
raaíoanusao sonora, em onda média
de âmbito regional, na cidade de
Taubaté, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, combinado com o
artigo 8 9 , item XV, letra /ta", da
Constituição, e nos termos do artigo 6°
da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC no 7.494-73, decreta:
Art. 19 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3'1, da Lei nc 4.117,
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de 27 de agosto de 1962, e artigo 29
do Decreto no 71.136, de 23 de setembro de 1972, por dez (10) anos, a concessão outorgada pelo Decreto número 19.398, de 10 de agosto de 1945,
à Rádio Dífusora de Taubaté Ltda.•
para executar, na cidade de Taubaté,
Estado de São Paulo, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora, em onda média de âmbito re~
gional.
§ 1Q A, execução do' serviço púbüco,
cuja outorga é renovada pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomumeações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nv 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2Q O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portarIa
as características técnicas segundo as
quars deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário o prazo para adaptação às
características estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor a partir de 1.0 de novembro de
1973, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
da Independência e 859 da
República.

1:529

EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C.

ocreeus

DECRETO N9 73.046 OUTUBRO

DE

30 Dl!:

DE 1973

Declara perempta a eonceseõo OU"t01~
gada â Rádio Farroupilha S. A.,
para executar serviço de radiodt~
fusão sonora em onda curta na
cidade de parto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, combinado com o
artigo 89, item XV, letra "a", da
Constituição, nos termos dos artigos 6'"
da Lei nv 5.785, de 23 de junho de
1972, e 11, itens I e II do Decreto
n 9 71.136, de 23 de setembro de 1972,

°

e tendo em vista
que consta do
Processo MO nc 10.024-73, decreta:
Art. 19 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto
nv 38.640, de 24 de janeiro de 1956, a.
Rádio Farroupilha S. A., para executar na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, serviço de
radiodifusão sonora em onda curta.
Parágrafo único. O Departamento
Nacional de Telecomunicações adotará
as medidas necessáríaa para interrupção imediata dos serviços objeto
deste Decreto.
Art. 2P Este Decreto entrará em
vigor a partir do dia 1.0 de novembro
de 1973, revogadas as disposições em
contrário.
Brastlía, 30 de outubro de 1973;
152(} da Independência e 85 9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICl

Hygtno C. Corsetti

DECRETO N," 73.047 - DE 30 DE
OUTUBRO DE 1973
Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádio Cultura Araraquara Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora, em onda
média de âmbito regional na c:dade
de Araraquara, Estado de São
Paulo.

o Presídente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o
artigo 8.°, item XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artigo
6.° da Lei D.O 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC n,» 6.248..;73, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o art. 33, § 3.°, da Leí n." 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.°
do Decreto n. o 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a
outorga deferida pelo Decreto número 973, de 17 de julho de 1936, à
Rádio Cultura Araraquara Ltda.•
para executar, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, sem direito
de exclusividade, serviço de radíodífusão sonora, em onda média de âmbito regional.
1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
ê

170

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

Decreto, reger-se-á. de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomu-

nicações, leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n.s 71.825, de 8 de fevereiro de 1973.

às quais a entidade aderiu, mediante
termo.
§ 2." O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, por portaria,
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o servíçc
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptação
às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor a partir de L" de novembro de

reiro de 1974, prorrogável mediante
novo Decreto, sem prejuízo de sua
caducidade em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos trabalhos
contratados ou a extinção das obrigações respectivas, na forma. da lei OlJ
do contrato.
Art , 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
MÉDICI

EMÍLIO G.

Adalberto de Barros Nunes
Antônio Dias Leite Júnior

1973, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Hygino C.

coreetn

DECRETO

N° 73.048 - DE
OUTUBRO DE 1973

31

DE

Concede
autorização à companhia
Delta M arme Drilling Co., oara
executar trabalhos de pert'Uí..tção de
poços na plataforma eontinentat, o
serviço da Petróleo Brasileiro S. A.
~

PETROBRAS

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, de

acordo com o Decreto número 63.164,
de 26 de agosto de 1968, e tendo em
vista o que consta do processo número 000.839-70, do Mirrlstéríc
cas
Minas e Energia, decreta:
Arü. lo 1!: concedida autorização à
companhia americana Delta Marine
Drilling Co" para executar trabalhos
de perfuração de poços, no mar territorial do Brasil, fixado pelo Decreto-lei n'' 1.098, de 25 de março de 1970,
a serviço da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETROBRAS, mediante contrate
entre as mesmas celebrado, empregando as embarcações especializadas
"Delta Marine 8" e "Coral Sea Horse", de nacionalidade americana.
Art. 20 A autorização, de que trata
este Decreto, vigorará até 19 de reve-

DECRETO

N°

73.049 - DE 31
1973

DE

OUTUBRO DE

Torna sem efeito aproveitamento de
dispOníveis do Instituto Nacional de
Previdência Social no Ministério da
Educação e Cultura.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta dos Processos números 30.544-70 e 1.883-73.
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 10 Fica sem efeito o aproveitamento em cargos de Professor de
Práticas Educativas, código
.
EC-511.19, do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Educação e Cultura. de Jerusa
Camões, Lígia Prata Soares, Antonieta Ferreira Pizarro e Maria Kastrup
de Aguiar, servidoras em disponibilidade no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Previdência Social,
constantes do Decreto n'' 71.703, de
16 de janeiro de 1973, publicado no
Diário Oficial de 17 subseq'rente.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho
Júlio Barata

Aros
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DECRETO N° 73.050 - DE 31
OUTUBRO DE 1973

DE

Dispõe sobre a retificação do Quadro
de Pessoal da Fundação Federação
das Escolas Federais teotoaae do Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item In, da Constituiçâo,
tendo em vista o disposto no artigo
.3Q, do Decreto-lei nc 1.028, de 21 de
outubro de 1969, e o que consta do
Processo n« 5.962, de 1973, do Departamento Administrativo do Pes-soal Civil, decreta:
Art. l° Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas ao Decreto n- 71.893, de 13 de
março de 1973, que aprovou o Quadro
de Pessoal da Fundação Federação
das Escolas Federais Isoladas do Es'tado da Guanabara, para efeito de
'ser excluído um cargo da classe de
<Oficial de Administração,
.
AF-201.14.B, ocupado por Augusto
Paes Barreto Júnior, pertencente ao
Quadro de Pessoal do Ministério da
Educação e Cultura.
Art. 2° Este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973:
152° da Independência e 85° da
"República'.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G.

Passarinho

DECRETO NQ 73.051
OUTUBRO DE

DE

EXECUTIVO

171

Trabalho e Previdência.
Social, os
cargos considerados
desnecessários
constantes do Anexo I do presente
Decreto, pertencentes ao QU(l(1ro de
Peessoal do Hospital dos Servidores
do Estado do Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado.
Art. 2.° Ficam excluídos do retacíoraamento constante dos Anexos lI,
das Portarias ns. 3.196 e 3.497, de
2~ de agosto de 1959, referidas no artdgo anterior, os tunclonártos constantes do Anexo II do presente Decreto.
Ar~. 3.°. ~i?am excluídos do regime
de dísponíbilídads, e sãc considerados,
concomitantementa, aproveitados nos
cargos que ocupavam ao serem colocados naquele regime os Iunctonáríos
constantes do Anexo In deste Decreto.
§ 1.0 Dent!o do prazo lega: para a
posse, o órgão de Pessoal do Hospital
dos Servidores do Estado corr.un.cará
o fato aos disponíveis atingídos pela
medida de que trata esre artigo, através de meio hábil.
§ 2.° O prazo a que se refE-re o
parágrafo anterior, conforme cetermffiação legal, será contado a partir
da data da publicação deste Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. -e;
vogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de outubro de lP.73;
152'? da Independência e 85'? da
República .
EMÍLIO G. MEDICI
JúlZo Barata

31 DE

1973

Dispõe sobre servidores em disponibilidade do Hospital dos Servidores
do Estado.

o Presidente da República. usando
que lhe confere o
.artígo '81, item IH, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do
Processo nc 6.064-72, do Departamento Adrrunístrarjvo do Pessoal Civil
(DASP), decreta;
das atribuições

Art. 1.° Ficam excluídos das Portartas n.ss 3.496 e 3.497, de 29 de
agosto, 3.627 e 3.628, de 27 de ou,tubro, t-odas de 1969, do Ministro do

o anexo mencionado no art. 19 foi
publicado no D.a. de F'-1l-73.
DECRETO N° 73.052 - DE 31
OUTUBRO DE 1973

DE

Torna sem efeito a redistribuição de
cargo, com o respectivo ocupante,
para o Quadro de Pessoal do Mi~
nístérío das Relações Exteriores.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, ítem In, da Constituição, e
tendo em vísta o que consta do Processo número 483, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), decreta:
Art. 1° Fica sem efeito a redistribuição para o Quadro de Pessoal
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do Ministério das Relações Exteriores,
de um cargo de Carteiro, código
CT-203.12.B,

ocupante,

com

o

respectivo

Aristóteles Francisco

das

Chagas, do extinto Departamento dos
Correios e Telégrafos, atual Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos,
do Ministério das Comunicações, ere,
tuada pelo Decreto n.« 70,343, de 28
de março de 1972, publicado no oto:
rio Oficial de 29 seguinte.
Art. 2° Este Decreto entrará em

vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO N.o 73.053 - DE 31
OUTUBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública e mteT88se social, para fins de âesapropriação pelo Departamento Nacíonat de Obras COntra as Secas,
área de terreno da bacia d~ irriçeção do Açude Público Sabuçi, no
Estado do Rio Grande do Norte.

o Presidente da' República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, da Constituição e na con.
formidade do artigo 4.9 da Lei número 4.593, de 29 de dezembro de 1964,
Decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade pública e interesse social, para fin'5,
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, a área de terreno com 1.556,25 ha
(um mil, quinhentos e cinqüenta e
seis hectares e vinte e cinco ares),
localizada no município de Caicó,
descrita nas plantas constantes do
Processo n.'! l1.836_MI_72, devtdamente rubricadas pelo Secretário-Geral
do Ministério do Interior, necessárta
à implantação do Projeto de IITÜ~"t~
ç ã o do Açude
Público Sabugi, no Estado do Rio Grande do Norte
Art. :2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua: publicação, ficando revogado o Decreto n.' 71.342,
de 8 de novembro de 1972.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 73.054 - DE 31 DE
OUTUBRO DE 1973
Torna sem efeito redistribuição, com
o reepectioo ocupante, de cargo do'
Ministério dos Transportes para o
Ministério da saúde.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, Hem IH, da Constituição,
e tendo em vista o que consta do Processo n- 6.888-69, do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP), decreta:
Art. 10 Fica sem efeito a redistribuição de um cargo de Mestre AJ.'rats (Cr$ 317,27), ocupado por Roque Machado Rodrigues, do Quadro,
de Pessoal - Parte Suplementar do
Ministério dos Transportes (oriundo'
da extinta Companhia Nacional de
Navegação Costeira - Autarquia Federal) , para o Quadro de Pessoal Parte Especial - do Ministério da
Saúde, efetuada pelo Decreto número
64.137, de 26 de fevereiro de 1969, publicado no Diário Oficial do dia 28
seguinte.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973~
152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Mário Lemos

DECRETO N° 73.055 - DE 31
OUTUBRO DE 1973

DE

Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes, e dá outras proouiencias.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 2°, do Decreto-lei n'' 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 2° do Ato Complementar n- 52, de 2 de maio de1969, decreta:
Art. 10 Ficam redistríbuídos os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes, na forma abaixo indicada:
I - do Quadro de Pessoal - ParteSuplementar do Ministério dos 'rrans-
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'portes oriundo do extinto Lloyd BraPatrimônio Nacional para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Justiça,
'um cargo de Escriturário, código ...
AF-202. 8. A, ocupado por Júlio Pessoa Ramos, mantidos os regimes jurídico e previdenciário do servidor;
II - do Quadro de Pessoal - Parte Especial do Ministério do 'I'raba"lho e Previdência Social para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um cargo de
Auxiliar de Datiloscopista, código ..
P-902.8.A, ocupado por Janete Hemetério da Silva, mantido o regime
jurídico da servidora;
III - do Quadro de Pessoal - Par-te Permanente - do Ministério da
Indústria e do Comércio para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público da União um cargo
'de Oficial de Adminístraçãc, Código
AF-201.12. A, ocupado por Felipe da
Costa Ribeiro;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Departamento
Nacional de Obras COntra as Secas
para o Quadro de Pessoal das Secretarias do Ministério Público da União,
dois cargos de Oficial de Administra,
ção, código
AF-201.12. A, ocupados
por Maria Oliveira Costa e Tereza
'Silveira de Araújo, e um cargo de

.sfleíro -

Escrevente.Datilógrafo, có-ügc

AF-204.7, ocupado por José Franco
Lemos, mantido o regime [urfdir'o dos servidores;
V - do Quadro de Pessoal - Parte Especial - da extinta Fundação
Brasil Central, atual Superintendênela do Desenvolvimento do Centro
'Oeste, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Aeronáutica, um cargo de Trabalhador, código GL-402.1, ocupado por Li'bânío
Domingos da Silva, mantido
o regime jurídico do servidor;
VI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para o:
1) Quadro de Pessoal - Parte Per
manente - do Ministério da Saúde:
a) um cargo de Cirurgião-Dentista,
código TC-901.20,A, ocupado por José
Hamilton Maciel Silva;
b) um cargo de Médico, código ...
TC~801.21.A, ocupado
por
Moaovr
Viggiano.
~orres
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2) Quadro de Pessoal - Parte ~er
manente - do Ministério da Justiça,
um cargo de postalista, código .....
CT-202.14.B, ocupado por Breno Bello de Almeida Neves, transformando .c
simultaneamente, em Oficial de Ad,
ministração, código AF-20l.14.B;
3) Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educação e Cultura, um cargo de Posta,li:;ta. código CT-202.12, ocupado por
Nélía Silva Monteiro, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de
Administração, código AF-20L12.A;
4) Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, um cargo de Médico, código Te-BOI. 21. A, ocupado por José Renato Coelho de Godov, mantido o regime jurídico do servidor;
5) Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Fluminense, um
cargo de Cirurgião-Dentista, código
TC-90l.20.A, ocupado por Maria José
Souza Coutinho, mantido o regime jurídico da servidora;
6) Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto do Açúcar e
do Alcool, um cargo de CirurgiãoDentista, código TC-90L20.A, ocupado
por José Geraldo Moura da Fonseca,
mantido o regime jurídico do servidor;
7) Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal de Goiás, um
cargo de Cirurgião-Dentista, código
TC-901.20.A, ocupado por Adonis Faggtn, mantido o regime jurídico do
servidor;
8) Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência e Assístêncía dos Servidores do
Estado, um cargo de Cirurgião-Dentista, código TC-901.20.A, ocupado por
Odranisse Miranda, e um cargo de
Tesoureiro-Auxiliar de 1" Oategorra,
ocupado por Ronaldo Vinícius de Paiva, mantido o
regime jurídico dos
servidores;
9) Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, dois cargos de Postallsta, código CT-202.14.B, ocupados por Maria Aldenita de Sá Leitão Fonseca de
Souza e Abílio Fonseca de Souza,
transformando-os,
simultaneamente,
em Oficial de Administração, código
AF-201 14.B, mantido o regime jurídico dos servidores;
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10) Quadro único de Pessoal da
Universidade Federal de Juiz de Fora,
um cargo de Oficial de Admtnístraçao
código AF-201.12.A, ocupado por Hél-

cio de Abreu Brandão, mantido o regime jurídico do servidor.

Art. 20 O disposto neste Decreto
não homologa situação que em virtude de sindicância, inquérito adminis-

trativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3° Os ocupantes dos cargos ora
redistribuídos continuarão a perceber
seus vencimentos e vantagens pelos
órgãos de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram
os cargos movimentados consignem OS
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 4° Os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no artigo
1" serão enviados, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da publicação
deste Decreto, aos órgãos de pessoal
dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 5° Fica retificado o Decreto
n'' 72.486, de 18 de julho de 1973, publicado no DZário Oficial de 19 seguinte, na parte relativa à redistribuição de um cargo de Assistente de
Organização Rural, código . _.......•
P-201.15.A, do Quadro de Pessoal do
Ministério da Agricultura e do Instituto Nacional de Colonização €. H.e...
forma Agrária, para considerar que o
nome correto do ocupante do referido
cargo é Leopoldo Dalmo Carneiro da
Luz e não como constou daquele ato.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário David Andreazza
Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Luiz de Magalhães Botelho
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

DECRETO N.o 73.056
OUTUBRO PE

DE

31

DE

;!l73

Transfere da Companhia Paulista de
Fôrça e Luz para FU1"ltUS -- Centrais Eletricas S. A.., concessão para o cprooeitame nio progress~vo da
energia hidráulica de 1l7n trecho do
rio Grande, no Estado de MiToas
Gerais.
o Presidente da Repúbuca. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81. item III, .1<1 constituição,
nos termos dos artigos :40 j50 e 164,
letra o, do Código de Aguas e tendo
em vista o que c-insta do processo
MME 704. 275H73, decreta:
Art. 1.0 Fica transferida para Furnas - Centrais e18t."1.cas S. A a
concessão para o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um
trecho do rio Grand e, situado a 24
km a montante da .tJZ do rio Canoas,
próximo ao locâ1 denominado Fonte
dos Peíxotos, onde se acha. n.sta'ada
a Usina Marechal Mascarenhas de
Morais (ex-Peíxotoj , entre o c.stríto
sede do munícípío de Ibiraci e o distrito de Desemboque, pertencente ao
município de Sacramento no Estado
de Minas Gerais, de que é titular a
Companhia Paufísta de Força e Luz
em decorrência do Decreto n.° 23.166,
de 1.0 de junho de 1950, complementado pelo Decreto n.s 31.132, de 11 de
julho de 1952, modificados pelo Decreto n.s 1. 187-A, de 18 de junho de

1962.

Parágrafo único. A energia produzida se destina ao Serviço público de
energia elétrica a cargo da ccncessíonária, para o suprimento a outras
concessionárias, quando autorczaoo,
Art. 2.° A concessionária fica obrigada a cumprir o disposto no Código
de Aguas, leis subsequentes a seus
regulamentos.
Art. 3.° A presente concessão vigorará pelo prazo ôe 30 (trinta) anos,
findo o qual os bens e insta.ações
que, no momento, existirem em função dos serviços co-icedídos, reverterão à União.
.
§ 1.° A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que 'Iierem a ser estipuladas.
§ 2.° A concessionária uevera entrar com o pedido a que se retere
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o parágrafo anterior, até 6 (seis I meses antes de findar o praso de vigência da concessão, sob pena de seu
silêncio ser interpretado como c'esistêncía da renovação.
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasíha, 31 de outubro de Ig73;
152'? da Independência e a5'? da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Dias ieue ::únior

DECRETO N.o 73.057
OUTUBRO

DI;:

DE 31 DE
HJ73

Autoriza o Serviço 1,0 Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Municipio de Pírapora, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição: e,
de
acordo com os artigos 1.165 e
? .180, do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a acertar
a doação que, nos termos da Lei Municipal n.s 625, de 30 ete novembro
de 1972, alterada pela de D.O 635, de
16 de julho de 1973, fi, Prcfeítura
Municipal de Pírapora, Estado de
Minas Gerais, fez à União, de um ter..
reno, constituído dos lotes 7. f, 11 e
13,
situados no quarteirão n." 200
Bairro Santos
Dumor,t, com uma
área total de 1. 600,00 m2 (mil co seis ..
centos metros quadradosj , naquele
tnunícípío,
Art. 2.° O terreno a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Mínístério da Ma-rinha, para construção de
4 (quatro) residências para o pessoal
lotado no Centro de Instrução de
Fluvíáríos de Pírapora ,
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições erc contrário .
Brasilia, 31 de outubro de 11173;
15-29 de. Independência e 859 da
República.

EMÍLIO

G.

M!:D1CI

Aaaíoerto de Barros Nu.nes
Antônzo Delfim Netto

D~

DEORETO N.o 73.0-53

si

DE

OUTUBRO DE 1873

Altera a denominaçã) do Centre ete
Educação Física da Marinha.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição decreta:
Art. 1.0 Passa a
denominar-se
Cerstro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN'1 o atual
Centro de Educação Física 'da Marinha, a que se refere o Decrete número 70,161, de 18 de fevereiro de
1972.

Art. 2.° Este Dec-eto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as díspoaíçes em comrar:o.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
152'? da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N.o 73.059
OUTUBRO DE

DE 31 DE
1873

Declara perempta a coacessco outorgada à Rádio Operária de A raxá
t.tna., para executar eeroiço
radiodifusão sonora em o'wia média
de âmbzto regional, na cidade de
Araxá, Estado ie Mznas Gerais.

ae

O Presidente da Republlca, usando
da atribuição que lhe confere o ai tígc
81, item lII, combinado com o artigo
8,'"', item XV, letra "a" da consututção, nos termos dos artigos 6.°, da Lei
n.s 5.785 de 23 de junho de 1972. e
i i, item lI, do Decreto n.v 71.136,
de 23 de setembro de 1972, e tendo
em vista o que consta de processo
Me n." 10.033-73, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada perempta
a concessão outorgada pelo Decreto
n,e 44,035, de 10 de julho de l!?58, à
Rádio Operária de Araxa Ltda., para executar na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, serviço oe radiodifusão sonora em onda média de
âmbito regional.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições eu. contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
15,29 da Independência e 85Q da
Repúblioo.
G. Múmcr
Hygino C. Corsetti
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DEORETO N9 73.060 -

DE

31

DE

OUTUBRO DE 197~

Declara perempta a concessão outorgada à FunetaÇao Rútio Ma-uci, para
executar serseço âe radiodifusão so-

nora em onaa trooicai,

;;.'J

ciaade

do Rio de Janeiro, Est,u.io da. Guanabara.

o Presidente da Repúbnca, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
81, Item IU, combinado com o artigo
8.°, item XV, letra "a" da Constituição. nos termos dos artigos 6.°, da

Lei TI,O 5.785 de 23 de junho de 1972.
e 11, item lI, do Decreto n.v 71-136.
de 23 de setembro de 1972, e tendo

em vista o que consta. ao Prc l.€:SSO
Me n.v 9.228-73, decreta:
Art. 1.0 Fica dectaraoa perempta
a concessão outorgada pe.o Decreto
n.v 30.110, de 29 de outubro de 1951,
à Fundação Rádio Mauá, para exe-

cutar na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, servíco de radiodifusão sonora em onda' tropical.
Art. 2.° Este Decrete entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
1529 eira Independência e a5Q da
República.

EXECUTIVO

anos, a contar de 19 de maio de 1973,
a outorga deferida pelo Decreto número 27.000, de 2 de agosto de 1949, à
Rádio Relógio Federal Ltda., para
executar na cidade do Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora, em onda tropical.
§ 19 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nv 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu mediante
termo,
§ 29 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, por portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará em vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Braaílla, 31 de outubro de 1973;
1529 eira Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

Hygino C.

E:MÍLIO G. MÉDICI

MÉDICI

corsetu

Hygino C. Corsetti

DECRETO N.'" 73.061 -

DECRETO N.O 73.062 - DE 31 DE
OUTUBRO DE 1973
DE

31 DE

OUTUERO DE 1973

Renova por 10 (dez) anos a outorga
aeteríaa à Rádzo Relógio Federal
t.tõà., para executar serviço de radiodifusão soao-c em onda tropical,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
aI, item IH, combinado com o artigo
8 9 , item XV, letra "a", da Constituição, e nos termos do artigo 69, da
Lei nc 5.785, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o que consta do Processo MC nc 4.529-73, decreta:
Art. 10 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei número
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2Q, do Decreto nc 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 (dez)

Renova por 10 (dez) anos a concessão
outorgaila à Rádio Assunção Cearense Ltda., para executar serviço
de radiOdifusão sonora em onda
tropical, na cidade de Fortaleza, Estado do ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, combinado com o artigo
8.°. item XV, letra "a" da Constituição e nos termos do artigo 6.°, da Lei
n.e 5.785, de 23 de junho de 1972, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n.v 10.075-73, decreta:
e
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.°, da Lei n.v 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2.°, do
Decreto n.s 71.136 de 23 de setembro
de 1972, por 10 (dez) anos, a contar de
1 de maio de 1973, a concessão outorgada pelo Decreto n.s 1.269, de 25 de
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junho de 1962, à Rádio Assunção Cea.,
rense Ltda., para executar na cidade
de Fortaleza Estado do Ceará, sem
direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical.
§ 1.0 A execução do serviço público,
.cuja outorga é renovada pelo presen.te decreto, reger-se-á de conformida.de com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e. cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
.n.v 71. 825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
'Telecomunicações fixará, a través de
cortaria as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado
'0 serviço objeto desta renovação, bem
-como, se necessário, o prazo para adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vi.gor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõ-es em contrário.
Brasília, 31 de outubro de
1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO

N.O

73.063 - DE 31
1973

DE

OUTUBRO DE

Rencua por 10 (dez) caos a concessão
outorgada à Rddio e TV Dijusora
Portoalegrense S. A. para executar
serviço de radiodifusão sonora, em
·onda média de âmbito nacional. 1ta
cidade de Porto Alegre, Estado "do
Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando

8.°, item XV, letra "a" da Constituição
e nos termos do artigo 6.°, da Lei número 5.785, de 23 de junho de 1972, e
tendo em vista o que consta do Processo MC n,v 7,000-73, decreta:
Art. 1.0 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3.° de Lei número
4.117, de 27 de agosto ·de 1962, e artigo
2.° do Decreto n." 71.136 de 23 de setembro de 1972. por lO (dez) anos, a
contar de 1 de maio de 1973, a outorga.
deferida pelo Decreto n.« 1.066, de 28
de agosto de 1936, à Rádio e TV Difusora Portoalegrense S. A.
para.
executar, na cidade de Porto 'Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média de
âmbito nacional.
§ 1.0 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente
decreto, reger-se-á de conformidade
com o Código Brasileiro de Telecomunicações. leis subseqüentes e seus eegulamentos e, cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
n.v 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu. mediante
termo.
§ 2.° O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, através de
portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, bem
como, se necessárâo, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposlções em contrário.
Brasilia, 31 de outubro de
1973;
152.° da Independência e 85.° da
República,
EMíLIO G. MÉDICI

.da atribuição que lhe confere o artigo
,-81. item IH, combinado com o artigo

DECRETO

N.O

-----

73.064 -

DE

Hygino C. Corsetti

31

OUTUBRO DE

1973

Retifica o Decreto n.O 71. 716, de 16 de janeiro de 1973, que dispôs sobre o
Quw:lro Unico de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio ae Janeiro, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI. da Constdtuíçâo e tendo em vista o disposto no artigo 56 da Lei
n." 3.780 de 12 de julho de 1960. no artigo 4.° da Lei n.s 4.345, de 26 de junho
de 1964, e no Decreto-lei n.s 299, de 28 de fevereiro de 1967 e o que consta do
Processo n.v 4.928, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 1.0 Fica retificado, na forma dos anexos, o Decreto n.v 71,716, de 16
de janeiro de 1973, que dispôs sobre o Quadro único de Pessoal da Universi-
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dade F~ieral Rural do Rio de Janeiro. vinculada ao Ministério da Educação
(lo Cultura, na parte referente aos cargos integrantes do Grupo Ocupacional
P-17UQ, nem como aos cargos que integram a classe smgurar de Professor de
Cursos Isolados.
Art , 2.° Os erettcs financeiros decorrentes da aplicação deste Decreto vigoram, respectivamente, a partir de 28 de fevereiro de 1967 e de junho de

1964.
Art. 3.° As despesas decorrentes da aplícaçao deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal Rural,
co Rio de Janeiro.
Art. 4,° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasíüa, 31 de outubro de 1973; 152.... da Independência e 85.0 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

os anexos mencionados no art. 1ÇI foram publicados no D, a. de 5 de
novembro de 1973.
DECRETO N,o 73.065 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1973

Retittca o Decreto -n» 71. 716, de 16 de janeiro de 1973, reuncoaor do Decreto

n.O 61.583, de 20 de outubro de 1967, que dispõs sobre o Quadro ünico de
Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dá outras:

mmnaêncuie,

O Presícente da República usando da atrfbuíção que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 56, da
Lei n.e 3,780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo n,« 1.592~
de 1973 do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. L" Fica alterado, na forma do Anexo, que é parte integrante deste
Decreto, o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, aprovado pelo Decreto n.« 61.583 de ZO de outubro de 1967, retificado pero Decreto n.« 71.716, de 16 de janeiro de 1973, para o tiro de sanar

Incorreções havidas no respectivo processamento.
art. 2,° As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrário.
Brasrüa, 31 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MtDIcr
Jarbas G. Passarinho

----;O,---a-n-e-x-o mencionado no art. lÇ1 foi publicado no D,a. de 5-J.l-73.
DECRETO N.o 73.066 -

DE

31

DE OUTUBRO DE

1973

Dispõe sobre o Quadro de pessoal do Tribunal Marítimo, e dá outras

uroríaêncías
o Prestcente da República, usando da atrlbulção que lhe confere o
artigo 81, item Ill, da. Constituição, tendo em viste. o disposto no artigo
20, da Lei n.c 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do processo
n,ÇI 5.386, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada, na forma das tabelas anexas, que são parte
integrante deste Decreto, a fusão, na. Parte Permanente, da atual Parte
.Especwl :10 Quadro de Pessoal do Tribunal Marítimo, e aplicada, aos cargos.
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compreendidos em cada série de classe, a proporcionalidade prevista no
::IxL~n '}(f -J.;.i Lei número 3.780 oe 12 de julho de 1960, mantida a Parte
Suplementar constituída de cargos classificados fora do sistema instituído
pele referida lei.
Art. 2." As medidas adotadas neste Decreto não acarretam aumento de
despesa, Izcendo suprimidos, na forma das tabelas numéricas anexas, 6 (seis)
cargos atualmente vagos.
Art. 3." Os cargos compreendidos nas tabelas a que se refere este Deereto contmuam preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Ar'G. 4." Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, T€vogadas <:I.':> c.ísposlções em contràrío .
Brasína, 31 de outubro de 1973; 152.° da Independência e 85." da
República.

EMíLIO G. MÊDICI

Adalberto de Barros ttunee

-----'=
Os anexos

mencionados no art. 19 foram publicados no D.O. de 5 de
novembro de 1973.
DECRETO

N." 73.067 - DE
OUTUBRO DE 1973

31

DE

Promulga o Acordo Básico de Cooperação Técnica entre o Brasil e a
Colômbia.

O Presidente da República
Havendo sido aprovado, pelo Decreto
Legislativo n." 57, de 19 de setembro
de 1973, o Acordo Básico de Cooperação Técnica, concluído entre o Brasil
e a Colômbia, em Bogotá, a 13 de
dezembro de 1972;
E havendo o referido Acordo, em
conformidade com seu Artigo IX. entrado em vigor a 27 de setembro de
1973;
Decreta que o Acordo, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLTO G.

MÉDICI

Mário Gibson Barboza

o

Acordo mencionado no presente
de
5-11-73.

decreto foi publícadc no D.O.

DECRETO N." 73.068 - DE 31
OUTUBRO DE 1973

DE

Retifica o Decreto n." 72.812, de 18 de
setembro de 1973, que alterou o Quadro ú'nico de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o artigo 56, da Lei n.s 3.780,
de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. L" Fica retificado o Decreto
n.e 72.812, de 18 de setembro de 1973,
que alterou o Quadro Único de Pessoar da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, a fim de incluir 23
funções gratificadas. símbolo 7-F, de
Chefe de Seção de Expediente dos
Cursos de Artes, Biociências, Filosofia
e Ciências Humanas, Física, Geociências, Letras, Matemática, Química,
Engenharia, Enfermagem, Superior de
Educação Física, Agronomia, Arquitetura, Biblioteconomia e Comunicação
Ciências Econômicas, Direito, Educação, Farmácia, Medicina, Odontologia,
Veterinária, Hidráulica, e Ciências e
Tecnologia dos Alimentos.
Art. 2.° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vedado,
para esse fim, o encaminhamento de
proposta de abertura de crédito espeeial.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de outubro de 1973;
152.0 da Independência e 85." da.
República.
EMIT..IO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DE

DO

1

PODER

DE

NOVEMBRO DE 1973

Aprova o Proieto de Desenvolvimento
e Pesquisa Florestal do Brasil
{PRODEPEF),

constitui a

Comissão

Nacional de Pesquisa Florestal, e
,dá outras providências.

o Presidente da 'República, usando
'da atribuição que lhe confere o ar-tigo 83, itens rrr e V, da Constituição,
-decreta:
Art: 1.0 :É: aprovado o Projeto de

.Desenvolvímento e Pesquisa Florestal
'1:10 Brasil (PRODEPEF) e respectivo

.Plano de Operações, conseqüente ao
'Convênio firmado pelo Governo brasí.Ieíro e o Programa das Nações Unidas
jpara o Desenvolvimento (PNUD).

Art.

2.° Todas as atividades do

PRODEPEF desenvolver-se-ão no âm-

bito de atribuições do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF) e serão por este supervisionadas.
Parágrafo único. O Presidente do
~BDF poderá delegar ao PRODEPEF
autonomia decisória quanto às atdwidades técnicas de pesquisa, bem
como as de natureza administrativa
.de apoio.
Art. 3.0 O PRODEPEF tem as se.guintes finalidades:
I - promover a integração de pesquisa florestal;
.rI - realizar a capacitação de pessoal técnico necessário a pesquisa e desenvolvimento norestal;
.rn - promover a realização de pesquisa florestal para atender a
imperativos ecológicos e econômicos;
;'1v - cooperar com o setor industrial
madeireiro na solução de seus
problemas técnicos;
V - estruturar e implantar a pesquisa atribuída por lei ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), assessorando-o na solução de
seus problemas .tócnícos.
Art. 4.0 São instituídas a Comissão
Nacional de Pesquisa Florestal
.
(CNPF), presidida pelo Presidente do
IBDF, e as Comissões Regionais do
Norte (CRN), Nordeste (CRNd), Centro-Oeste (CRCo), Sudeste (CRSd) e

EXECUTIVO

Sul (CRS), diretamente subordinadas
à primeira, cujas composições e atribuições serão objeto do Regulamento
a ser elaborado pelo IBDF e submetido à aprovação do Ministro da Agricultura, em conformidade com as
normas vigentes.
Art. 5.0 Para a consecução de seus
objetivos, fica o IBDF autorizado a
recrutar o pessoal técnico, e para atividades auxiliares de campo, observando o disposto neste Decreto.
Art. 6.0 O pessoal a que se refere
o artigo anterior será contratado por
prazo determinado, na forma da legislação vigente, de acordo com os limites fixados na tabela anexa.
§ 1.0 O preenchimento integral dos
cargos constantes da tabela anexa ficará condicionado ao limite de recursos disponíveis, para o PRODEPEF,
no Orçamento da União.
§ 2. 0 A contratação para o desempenho das atividades de natureza
técnica e de campo somente ocorrerá,
após verificada a impossibilidade da
utilização de pessoal próprio do
illDF.
Art. 7.0 A execução dos serviços
do PRODEPEF exigirá do pessoal
tempo integral e dedicação exclusiva,
incompatibilizando-o para o desempenho de outras atividades.
Art. 8.0 O IBDF promoverá as
medidas necessárias para que o
PRODEPEF, ao final do Convênio,
passe a integrar a estrutura da Autarquia na condição de Departamento de
Pesquisa.
Parágrafo único. Quando do término do Convênio, o IBDF providenciará a reformulaçâo da lotação de
seus quadros à vista das necessidades
qualitativas e quantitativas de pessoal
para atender à consolidação e desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa
e experimentação florestal.
Art. 9.0 O PRODEPEF terá um
Co-Diretor e um Engenheiro Florestal
Assistente, de comprovada experiência
e capacitação para o cargo, designados
pelo Presidente do IBDF, os quais
perceberão, respectivamente, gratifi ~
cações constantes das relações anexas.
Parágrafo único. A soma das gratificações referidas neste artigo, com
a retribuição percebida pelo servidor
público não poderá ultrapassar o limite legalmente fixado para o funcionalismo.
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Art. 10. As contribuições do Governo brasileiro ao PRODEPEF serão
consignadas no orçamento do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
jejorestal (IBDF).
Parágrafo único
Independentemente da Contribuição prevista no
artigo anterior, poderá o IBDF utilizar recursos próprios, oriundos de
outras fontes para atender à expansão
e consolidação do PRODEPEF.
Art. 11. O IBDF poderá auferir
rendas pela prestação de serviços especializados pelo PRODEPEF, de levantamentos e inventários florestais,
foto-interpretação, venda de publicações, análises de laboratório de solos,
de madeiras e outros de igual natureza, inclusive de cursos de capacitação, bem como pela venda de sementes e mudas florestais, produtos de desbastes e derrama de florestas que venha a manejar.
Art. 12. Fica o IBDF autortzado a
promover, junto a entidades públicas e privadas, nacionais ou não, mediante Convênio, medidas que permitam a co-participação financeira e
técnica dessas entidades, visando ao
fortalecimento e à expansão do
PRODEPEF, de modo a atender aos
interesses das economias florestais
regionais.
Parágrafo único. Os Convênios de
que trata este artigo, quer de âmbito
internacional quer nacional, que visem a desenvolver pesquisas sobre florestas e seus produtos, vida animal silvestre e ecologia, serão, por delegação do IBDF, coordenados pelo
PRODEPEF, segundo o disposto no
Plano de Operações.
Art. 13. Os órgãos das administrações direta e indireta deverão prestar a colaboração que lhes for solicitada pelo PRODEPEF, a fim de assegurar a sua melhor execução.
Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
especialmente as do Decreto número
67.433, de 21 de outubro de 1970.
Brasília, 1 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Moura Cavalcanti
João Paulo dos Reis Velloso

O 'anexo mencionado no art. 69 foi
publicado no o .o, de 5-11-73.

DECRETO

N.O 73.070 ~
NOVEMBRO DE 1973

DE 1 DP

Aprova o Regulamento do "Fundo .xerotuiuiíco" e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendu
em vista o artdgo 6.°, do Decreto-Je
n." 1.252, de 22 de dezembro de 1972,
decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamente do "Fundo Aeronáutico", que
com este baixa, assinado pelo Ministr
de Estado da Aeronáutica.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlo
e, em especial, os Decretos n.ss 41.148;
de 13 de março de 1957; 64.409, de 2f>
de abril de 1969 e 65.523, de 21 de
outubro de 1969.
Brasília, 1 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo
REGULAMENTO DO FUNDO
AERONAUTICO

CAPíTULO I
Da Finalidade

Art. 1.0 O Fundo Aeronáutíco,
criado pelo Decreto-lei n." 8.373, de 14
de dezembro de 1945, modificado pelu
Decreto-lei n.s 9.651, de 23 de agosto,
de 1946, é um fundo de natureza COIltábil destinado a auxiliar o provimento
de recursos financeiros para o aparelhamento da Força Aérea Brasileira
e para as realizações ou serviços que
se façam necessários, no sentido de
assegurar o cumprimento eficiente da
missão constitucional da Aeronáutica,
conforme estabelece o Decreto-ler
n,» 1.252, de 22 de dezembro de 1972•.
que altera e consolida a legislação referente ao Fundo Aeronáutico.
CAPíTULO II
Da Aâminístração

Art. 2.° O Fundo Aeronáutico será
administrado pelo Ministro da Aeronáutica.
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§ 1.0 O controle contábil do Punne
Aeronáutico é da competência da 8(::··
cretaría-Geral da Aeronáutica.
§ 2.° O Conselho Superior de Eco-

nomia e Finanças da Aeronáutica

assessorará o Ministro da Aeronáutdca
na administração do Fundo Aeronáu-

tico.
CAPíTULO 111

Fontes de Receita
Art. 3.° Constituem receitas ao
Fundo Aeronáutico:
1 - para aplicação limitada, sujeita as normas gerais de planejamento,
programação e orçamento, as obtidas:
a) do produto das operações realiza-

das de conformidade com a Lei
n." 5.658, de 7 de junho de 1971, que
dispõe sobre a venda OLl permuta de
bens imóveis da União sob a jurtsdíçâo do Ministério da Aeronáutlca;
b) do produto resultante do arrendamento ou da venda, está dependeu

te de autortzaçâo presidencial, de

ae~

ronaves, peças e equipamentos transre-

ridos ao domínio da União na forma
do Decreto-lei n- 496, de 11 de marco
de 19B!:!;
C) do produto da venda de aeronaves, viaturas e equipamentos de comunicações, incorporados ao patrimônio
da União, na forma do estabelecido
nos § 2.° do artigo 6.° e artigo 7.° do
Decreto-lei n.s 975, de 20 de outubro
de 1969;
d) de recursos especificas dos "Encargos Gerais da União" aprovados.
pelo Presidente da 'República;
e) das indenizações relativas a dotações orçamentárias de exercicios nnanceiros já encerrados;
j) dos recursos provenientes de ernpréstimos ou financiamentos centraldos no pais ou no exterior;
g) de outra fontes, com finalidad-e
dennída .

2 - para outras aplicações, constituindo uma reserva de contingência:
a) as importâncias resultantes das
percentagens fixadas pelo Ministro da
Aeronáutica sobre as economias ou
rendas das diferentes Unidades Administrativas;
b) o produto de arrendamento ou
alienação de quaisquer 'bens móveis
da Aeronáutica;

c) as rendas provenientes de serviços de qualquer espécie, prestedon
pelo Mínístérto da Aeronáutica a
órgãos Federais, Estadua1s ou Municipais, desde que não previstos em
Planos de Cooperação aprovados;
d) as tarifas de depósitos ou produto da venda de aeronaves, de acordo com o Decreto-lei n.v 585, de 16 de
maio de 1969, observado o disposto
citado no artigo 5.°, in fine, Quanto
eo recolhimento do saldo;
e) as rendas provenientes de serviços C1e qualquer espécie, prestados pela
Aeronáutica, em caráter especial, a
empresas ou pessoas a ela estranhas;
/) os rendimentos líquidos das operações financeiras do próprrc Fundo
deduzida a parcela correspondente à
remuneração dos serviços de sua administração;
g) os recursos resultantes C1a cobrança de serviços e facilidades nas
áreas aeroportuárias, e que não constituam receitas do Fundo Aerovíárfc ou
de entidades da Administração Indireta do Ministério da Aeronáutica;
h) subvenções, contribuições, doações e legados;
i) quaisquer outros recursos que lhe
forem expressamente atrfbuídos ,
Parágrafo único. No caso de perda
total ou parcial de qualquer das aeronaves citadas no item 1, letra "b"
deste artigo, a aplicação do produto
resultante do pagamento do seguro
i:5erá também limitada, sujeita es normas gerais de planejamento, programação e orçamento, podendo, todavia,
a critério do Ministro da Aeronáutica,
ser reaplicado na recuperação da aeronave ou na aquisição total ou parcial de outra aeronave destinada ac
uso da empresa arrendatária, medíante condições especiais constantes dó
novo contrato.

CAPíTULO IV
Da

Gestão Econômico-Financeira e
Prestação de Contas
SEÇÃo 1

Aplicação
Art. 4.° Os recursos do Fundo Ae-ronáutico s6 podem ser aplicados:
1 - em benefício de atividades de
interesse do Ministério da Aeronáutica e de sua representação, vedado o

183

ATOS DO PODER EXECUTIVO

seu emprego em concessões de aux1110, empréstimos ou financiamentos a
terceiros;
2 - como auxílio a dotações orçamentárias insuficientes e, ainda, para
atender a despesas sem rubricas próprias, desde que as mesmas se enqua<Irem na .finalidade para que ele foi
criado;
3 - para o fim expressamente declarado em cada ato de concessão a
dentro do prazo, quando for estabelecido, responsabilizados os Agentes Diretores e Ordenadores de Despesas que
infr~ngirem o preceito deste item.
§ V' Os recursos do Fundo Aeronáutico, que não forem aplicados dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua concessão, terão de ser
recolhidos para novos estudos de aplfcaça0.
§ 2.0 Nos casos de concessões com
prazos estabelecidos serão obedecidas as datas que constarem dos atos
de distribuição.
Art. 5.° Por conta do Fundo Aeronáutico poderão ser concedidos empréstimos ou antecipações de recursos
às Unidades Administrativas, a fim
de evitar prejuízos decorrentes de
atraso nos repasses, distribuição ou
processamento de recursos orçamentários próprios.
Parágrafo único. Os adiantamentos
de recursos de que trata este artigo
serão resgatados logo que cessem 05
motivos das concessões, de conformidade com o que for disposto nos respectivos atos concessivos.
Art. 6.° As distribuições de recursos financeiros do Fundo Aeronáutico serão feitas mediante Notas Ml~
nisteriais.
SEÇJ\O

2

Exercicio Financeiro
Art. 7.° O exercício financeiro do
Fundo Aeronáutico coincidirá com o
ano civil e compreenderá:
1 - as receitas nele realizadas (J
depositadas no Banco do Brasil S.A .•
à conta e ordem do Ministro da Aoronáutica, para crédito do Fundo Aeronáutico, ainda que referentes a exercicios anteriores;
2 - as despesas nele legalmente empenhadas.

Art. 8.° Os saldos verIficados no
rim de cada exercícto financeiro serão
automaticamente transferidos para o
exercicio seguinte, a crédito do cítadc

Fundo .

SEÇAo :1
Escrituração

Art. 9.<1 A escrituração do Funde
Aeronáutico obedecera as normas geraís estabelecidas pelo Governo sobro
Contabilidade e Auditoria.
Parágrafo único. Os recursos d<l
referido Fundo serão contabtlízados,
distintamente, segundo a sua natureza.
SEÇÃO '1

Prestação de Contas
Art. 10. A fiscalização da arrecadação e da aplicação dos recursos do
Fundo Aeronáutico caberá à Secretaria-Geral da Aeronáutica que verificará os processos mensais de prestação de contas, sujeitas às mesmas cxígências legais estabelecidas para a
comprovação da aplicação dos recursos orçamentártos ,
CAPíTULO

v

Disposições Gerais
Art. 11. Os recolhimentos das receitas devidas ao Fundo serão feitos
pelas Unidades Administrativas a Secretaria-Geral da Aeronáutica, no
máximo até o trigésimo dia do mês
seguinte àquele a que se referirem
as respectivas receitas, em documentos
bancarias nomínaís ao Fundo Aeronáutico, anexas as guias de recolhimento discriminativas.
Art. 12. As quantias devidas ao
Fundo não são suscetiveis de díspensa, de redução ou de pedido à conta
de recolhimentos a efetuar.
Art. 13. Os pedidos de crédito das
Organizações Militares para realização de despesas à conta do Fundo Ae·
ronáutico deverão conter, sempre, a
justificativa pormenorizada do projeto ou da atividade pretendida, classificação orçamentária da despesa
(Programa e Elemento de Despesa) e
vir acompanhados dos respectivos.
cronogramas físicos e financeiro.
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Art. 14. O Ministro da Aeronáutlca baixará instruções reguladoras para
a gestão do Fundo Aeronáutico.
Art. 15. Os casos omissos deste
regulamento serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica. - J. Araripe
Macêdo.

DECRETO N.9 73.071 -

DE 111R

pria,

NOVEMBRO DE 1973

Torna sem efeito redistribuição

de

cargo, com o respectivo ocupante,

do Quadro de Pessoal do extinto
Departamento de Correios e Teleçratos para o Ministério da Aero...

.uuitica,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o arti..
go 81, item III, da COnstituição, e ten...
do em vista o que consta do Processo
D.O

4.985 de 1973, do Departamento

Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP), decreta:

Art. 1.0 Fica sem efeito a redistri..
buíção de um cargo de Oficial de Administração, código AF~201.14.B, com
a respectiva ocupante Ruth Albuquer.,
que de Oliveira, do Quadro de Pessoal
do extinto Departamento dos COrreios
e Telégrafos, atual Empresa' Brasileira de Correios e Telégrafos, para c do
Ministério da Aeronáutica, efetuada
pelo Decreto n.? 72.724, de 31 de agosto de 1973, publicado no Diário Oficial
de 3 de setembro de 1973.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data da' sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 1 de novembro de 1973;
1525' da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Ararme Macêdo
Hygino C. Ooreetti

DECRETO N.o 73.072 - DE 1
NOVEMBRO DE 1973

artigo 43, § 2.? da Lei n.s 4.504, de 3(1.\
de novembro de 1964, decreta:
Art. L? Fica; declarada prioritária,
para fins de Reforma Agrária, a re,
gião compreendida pelos Municípios'
de Juazeiro, Casa Nova, Santo Sé, Re-.
manso, Pilão Arcado, Xíque-Xíque.
Gentio do Ouro e Barra, todos no Estado da Bahia, em seus Itmttes conhecidos e definidos por lei estadual pró.

DE

S. A. Dispõe soêre a criação de zOna -pricriuiria, para fins de Reforma Agrá~
ria, no Estado da Bahia, e dá outras providências.

o Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe conferem os
artigos 81, item IH, e 161, da Constituição e tendo em vista o disposto no

.

Art. 2.° A área prioritária, declarada no artigo anterior, ficará sob a jurisdição da Coordenadoria Regional
do Instituto Nacional de Colcmzaçãoe Reforma Agrária ~ INCHA, no Leste-Setentrional - CR-05 -- r'om sedeem Salvador, Estado da Bahia,
Art. 3.° A intervenção governamental, de que trata este Decreto, farse-á por 4 (quatro) anos, podendo ser
prorrogada.
Art. 4.9 Os trabalhos do Instituto.
Nacional de Colonização e Reforma·
Agrária - INCRA, na área p-íoritá..
ria, objetivarão a reformulação da es.
trutura fundiária da região, envolvendo:
a) constituição de 10.000 (dez mil).
propriedades familiares;
bl a organização de até 20 (vinte).
cooperativas integrais de Reforma
Agrária;
c) o estudo das cond lções sócioeconômicas da região, cara elabora ;
ção de programas de promoção cgrá.,
ria, conservação e valorização de recursos hídricos;
d) a regularização das ocupações
existentes na área e tdtutacâo domlrríal dos respectivos posseiros.
Art. 5.° A programação estabeleci,
da no artigo anterior abrangerá .J re,
assentamento e assistência técnica às
famílias de agricultores -íesiocados pe;
la inundação da barragem da Htdro.,
Elétrica de Sobradinho, objeto
do'
Convênio celebrado entre o Instituto
Nacional de Colonização e :tefl)~'ma
Agrária - INCRA. Companhia Hídro.Elétrlca do São Francta-o - ....
CHESF e Centrais Elétricas do Brasil'
ELETROBRAS.

Parágrafo único. As -lespesas de,
correntes da programação, referida.
neste artigo, correrão à conta dos recursos que forem transferidos ao ....
INCRA pela CHESF e ELETROBRÁS
através de Convênio ou r-aptados de
outras fontes autorizadas em lei, bem
como de recursos orçamentários já>
programados .
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Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de .1.973;
152.\' da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti
Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.Q 73.073 - DE 1
NOVEMBRO DE 1973

DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do
Ministério da Aeronáutica, eeroíaores em disponibilidade, e dá outras
providências .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de upli.,
car-se por analogia, o disposto no ar.,
tigo 99, § 2.°, do Decreto.lei n." :"00,
de 25 de fevereiro de 196'7. comhínado com o artigo 8.1', do Decreto número 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
decreta:
Art. 1.1' Ficam aproveitados nos car.,
gos abaixo indicados do Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Ministério da Aeronáutica os SeguIDH
tes disponíveis:
a) no cargo de Artífice ele M6.Ilu~
tenção, código AH305.6, João Prumun;
do Leite, em dísponibtlídade em .gual
cargo do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas, do Ministério GO Interior,
em vaga constante das Tabelas cpro,
vadas pelo Decreto n.s 68.GOO, de 7 de
maio de 1971;
b) no cargo de Caldeireiro, código
A-1701.8.A, Manoel Soares da Silva,
em dísponíbíhdade em igual cargo do
Quadro de Pessoal da extinta Comissão do Vale do São Francisco, atual
Superintendência do Vale do São
DECRETO N° 73.074 -

Francisco, do Ministério do Interior
em vaga constante das Tabelas apro,
vadas pelo Decreto n." 68, eGO, de 7 de
maio de 1971;
c) no cargo de Eletricista-Operador,
código A_203.8.A, José Maria de Souza, em disponibilidade em igual ~ar"
go do Quadro de Pessoal da extinta
Comissão do Vale do São Francisco,
atual Superintendência do Vale do
São Francisco, do Ministério do lntenor, em vaga constante das 'I'abelas aprovadas pelo Decreto n.? 1;8.600,
de 7 de maio de 1971;
d) no cargo de Auxiliar de Enfermagem, código P-1701.13.A, Malfisia
Orlando Ribeiro, em disponibilidade
em igual cargo do Quadro de Pessoal
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, do Ministério do Interior, em vaga constante das 'Tabelas
aprovadas pelo Decreto n.v 68.600, de
7 de maio de 1971.
Art. 2.° O disposto neste ato .râo
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vi,
gentes.
Art. 3.1' Os órgãos de pessoal de Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e da Bupertntendência
do Vale do São Francisco remeterão
ao do Ministério da Aeronáutica, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data de vigência deste Decreto, os
assentamentos funcionais dos servidores mencionados no artigo 1.0.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1973;
152.1' da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo
Henrique Brandão cootüconn
DE

1

DE

NovEMBRO

DE

1973

Abre ao Iâínísterio dos Transportes, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$ 12.403.600,00, para reforço de
dotações consignadas no vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor do Gabinete do Ministro, Secretaria-Geral, Inspetoria-Geral de Finanças, Divisão
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de Segurança e Informações, Departamento de Administração, Estrada de
Ferro Tocantins e Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor
de

crs

12.403.600,00 (doze milhões, quatrocentos e três mil e seiscentos

cruzeírosj , para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
27.00, a saber:
crs 1,00
2700 - MINISTÉRlO DOS TRANSPORTES
2071 -

Gabinete do Ministro

2701.0104.2001 3.1.1.1 -

Assessoramento Superior
Pessoal Civil

3.2.3.3 2701.0104.2061 3.2 .3.3 -

Salário-Família ......................•..•
Coordenação da Política de Transportes
Salário-Família • . • ..
.

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis ...............•.....••

2702 -

2702.0108.2006
3.1.1.1
01
3.2.3.3
2704
2704.0107.2005
3.1.1.1
01
02
2705
2705.0809.2008

-

3.1.1.1 01 2706 2706.0101.2004 3.1.1.1
01
3.2.5.0
2706.0101.2012
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
2706.1601.2013
010

-

3.2.2.0 2706.1601.2336 3.1.1.1 01 3.2.3.3 2707 2707.1605.2347 3.1.1.1 01 3.2.3.3 2709 2709.0101.2013 002 3.2.3.3 007 -

Secretaria-Geral

Planejamento e Coordenação Setorial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família . . . .
.
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..•........
Despesas Variáveis
,
, .
Divisão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Contribuições de Previdência Social
Documentação e Divulgação
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .•.....................
Salário-Família
.
Administração de Pessoal
Atendimento de Encargos com o Pessoal
Remanescente da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré
Subvenções Econômicas
.
Pessoal Servindo à Diretoria de Obras de
Cooperação do Ministério do Exército
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Salário-Família . . . . ...............•....•
Estrada de Ferro Tocantins
Serviços de Transportes Ferroviários
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.

Salárto-Famílla

.

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Salário-Família ..............••••.•....
Atendimento de Encargos com o Pessoal
Remanescente das Extintas Autarquias de
Transportes

740.000
78.800
25.000
500

996.000
5.800

40.000
14.000

1I0.000

1.200.000
26.000
106.200
2.000
2.300

195.800

2.665.700
582.000

211.500
40.000

2.00D

187

ATOS DO PODER EXECUTIVO

ces 1,00
3.1.1.1 -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

3.2.3.3 -

Salário-Famílía . • .

4.000.000
1.360.000

TOTAL , . .

12.403.600

01 -

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
-anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orça.mento ao subanexo 28.00, a saber:
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 - Recursos EOb Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral

Atividade

-

3.2.6. O -

2802.1800.2029

Reserva de Contingência

12.403.600
12.403.600

TOTAL • .

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-

-vogadas as disposições em contrário.

Brasília,
."R,epública.

de

1

EMÍLIO G.

novembro

de 1973; 152° da Independência e 85° da

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Pau"f.; dos Reis V elloso

----,-

DECRETO N° 73.075 -

DE

1

DE

NOVEMBRO

DE

1973

.acre ao tauueteno aos Transportes, em favol da Secretaria Geral -

Bntidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 3.314.500,00,
para retorço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
'artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secre"tarta Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
-ors 3.314.500,00 (três milhões, trezentos e quatorze mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
"27.00, a saber:
2700 2703 "2703.0307.2903 3.2.7.2
04
06
·2703.0308.2903

-

3.2.7.2 07 ':270-3.1605.2903 3.2.7.2
01
06
07

-

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Entidades Federais
Inativos . . . .
.
Salário-Família
.
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Ferro
Entidades Federais
Pessoal . . . . ......••.....................
Salário-Família . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
TOTAL

..

417.OÜO
34.000

1.292.800

1.466.200
94.500
10.000
3.314.500
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Art. 2° Os recursos necessários 'à execução deste Decreto decorrerão deanulação parcial de dotação orçamentária consignada ao subanexo 28.00,
a saber:
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA

2802 -

Recursos sob Supervisão- do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.2.6.0 -

Cr$ 1,00'

UNIãO

do

2802.1800.2029
Reserva de Contingência ..........•.......

3.314.500'
3.314.500,

TOTAL . .

Art. 3° O presente crédito no orçamento próprio do Departamento Nacional de Estradas de Ferro obedecerá à seguinte programação:

crs

Suplementando

6700 -

1,00'

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

6703 -

Departamento Nacional de Estradas de
Ferro
6703.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
6703.0308.2122 - Contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP
6703.1605.2348 - Supervisão e Coordenação das Construções
Ferroviárias
.
TOTAL

451.000,
1.292.800
1.570.700'
..

3.314.500'

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulv dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.076 -

DE

1

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Inspetoria Geral de Fi-·
nanças, o crédito suplementar de Cr$ 26.000,00, para reforço de dota-·
çôes consignadas no vigente Orçamento.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 0-,
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Inspetoria Geral de Finanças, o crédito suplementar no valor de Cr$ 26.000,00,'
(vinte e seis mil cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consrgnada ao subanexc 27.00, a saber:
crs 1,00

2700
2704
2704.0107.2005
3.1. 3.2
3.1.4.0

-

MINISTllRIO DOS TRANSPORTES

Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
TOTAL

.
.

25.000'
1. 000-

.

26.000"
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Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente orçamento ao subanexo 27.00, a saber:

Cr$ 1,00

2700 2704 -

Atividade

-

4.1.3.0 -

MINISTI:RIO DOS TRANSPORTES

Inspetoria Geral de Finanças
2704.0107.2005

Equipamentos e Instalações
TOTAL " ' ,

.

26.000

.

26.000

Art. 3 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
0

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1973; 1520

República.

re~

da Independência e 850 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delttm: Netto
Mario David Andreazza
João Paulo) dos Rezs velloso

DECRETO

N.'"

73.077 .- DE 1 1.'E

NOVEMBRO DE 1973

Estabelece normas complementares à
autonomia financeira da Central- de
taeasoomentoc (CEME).

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição.
e tendo em vista o § 2 Q, do artigo 172,
do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a nova redação uada- pelo Decreto-lei n." 900, de ~9 de
setembro de 1969, decreta:
Art. 1.0 Para efeito do disposto no
artigo 11, do Decreto n.? 71.205 de 4
de outubro de 1972, fica criado um
fundo especial de natureza contábil.
denominado Fundo da Central de Medicamentos (FUNCEME) destinado a
centralizar recursos e Itnanclat as
atividades do órgão, a cujo crédito serão levados todos os recursos destinados a atender as suas necessidades.
Parágrafo único.
Constituirão recursas do FUNCEME, além rlos previstos no artigo 9.°, do Decreto número 71.205, de 4 de outubro de 1972, os
provenientes de:
a) rendas de operações de na tureza
industrial ou patrimonial;
b) saldos da conta da Central de
Medicamentos (CEME), verificados na
data da publicação deste decrete;
c) quaisquer outros recursos atribuídos à CEME, não vinculados a pro,
jetos especiais, e quaisquer rendas
eventuais que venham a ser arrecadadas.

Art. 2.0 A proposta -ircamcntárla
do FUNCEME deverá ser submetida
à consideração da Presidência c-e Re ...
pública, observadas a mesma s-stemática do Orçamento Geral da União e
a competência do Orgão Central do
Sistema de Planejamento.
Art. 3.9 O FUNCEME '" g-vrtdo pelo
Presidente da CEME, que c movimentará juntamente: com o encarregado
do Setor Financeiro.
Art. 4.0 O Presidente da CEME EX...
pedirá as instruções normativas e regulamentares para o bom runcíonamenta do FUNCEME.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. cevo..
gadas as disposições em contrárío,
Brasília, 1 de novembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Re2s

vezzoec

DECRETO N." 73.078 -

DE 1 DE

NOVEMBRO DE 1973
Autoriza o funcionamento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras "Tiuuti", com os cursos de Pe-.
dagogia, Letras e Psicologia, manti
da
pela
Sociedade Educacional
"Tíuuts", com sede na cidade de
Curitiba, Estado do Paramí.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de

ATOS
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acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540 de 28 de novembro de 1068,
. alterado' pelo Decreto-lei número 8':1:2.,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista os nareceres do Conselho Federal de Educação números 1.3 12-73

e 1.712-73, conforme consta dos Processos
números
3. 355-73-CFE
e
233.165-72 do Ministério da Educação

e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Filosofia. Ui-

ências e Letras "Tuiuti", com os ·cur50S de Pedagogia (habilitações: Magistério de 2° Grau das Matérias Pedagógicas, Administração Escolar de
10 e 2" Graus, Inspeção Escolar de 1"
e 2° Graus, Orientação Educacíona.n ;
Letras (Português - Inglês); e PS!cología, mantida pela Sociedade E1u-

cacíonal "Tuiuti", com sede na cídade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1 de novembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. l\IiÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECREI'O N.9 73.079 -

DE 5 DE

NOVEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o sistema de classificação dos canâiaatas no Concurso
Vestibular para aritruesão aos cursos
superiores de graduação.

o Presidente da rcepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da
Constituição.
com base nos artigos 5.... § 1.0, 12 e
13, da Lei n." 5.692, de L:. de agosto
de 1971, e no Decreto nc 68.908, de
13 de julho de 197:!., e terxío em vista
o Parecer n.c 1.170-73, do Conselho
Federal de Educação, decreta:
Art. 1.° A partir -re 197G os estabelecimentos de ensino superior vinculados ao sistema federal de ensino
deverão acrescer fe 10% e 3%, respectivamente, o totai de pontos obtidos pelos concorrentes nos exames
vestibulares que tiverem apresentado, na inscrição, certificado comprobatório de término de curso profissionalizante de 2." grau, com mais
de 1.::00 horas de formação especial,

ali de curso de auxiliar-técnico, com
300 horas de formação e.ej.ecíal ,
Art. 2.9 Quando os estabelecimentos
de ensino superior ti verem delegado,
sua competência a stsrema de unificação regional, para realização de
concurso vestibular. caberá à ínstí-,
tuíçâo
responsável pela realizaçãodos exames o cumpríme-rto das dísposições constantes deste- Decreto.
Art. 3.° Este Dec-reto entrará em
vigor na data de sua pabl.caçâo. re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de novembro de 1973;
152°
da Independência e 85°
da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 73.080 -

DE 5 DE

NOVEMBRo DE 1973

Altera o artigo 47, do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, que regulamenta os serviços
de energia elétrica.
O Presidente da Repúbüca usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Coustituíção, decreta:
Art. 19 O artigo 47, do Decreto número 41.019, de 26 de fevereiro de
1957, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 47. Deverão ser adotadas
pelas concessionárias de serviço
de energia elétrica, em novas instalações, as seguintes tensões nominais;
1 - Para transmtssã..J. e suotransmissão em corrente alternada 750; 500; 230; 138; 69; 34,5;
13,8 quüovolts.
H - Para dístríbuíçâc primária de corrente alternada em redes públicas: 34,5 e 13,8 quilovolts.
IH - Para dístríbuíção secundária de corrente alternada em
redes púbhcas: 380-220 e 220-127
volts em redes trlfáslcas a quatro fios, e 230/115 volts em redes
monofástcas a três fios.
§ 19 A jensâo nominal de um srstema é o valor eficaz da tensão pelo
qual o sistema é designado.
§ 29 Tensões nominais diferentes
das indicadas neste artigo, somente
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poderão ser utilizadas em reforço ou
extensão de redes já eXIstentes utilizando tais tensões, desde qUE' técnica e economicamente justtfícaco.
§ 39 As tensões nominais .superíores a 750 quilovolts, serão objeto de
estudos que as justifiquem técnica e
economicamente em cada caso que
ror proposto peia concessionária.
§ 49 A ELETROBRAS sera previamente consultada sobre qualquer 2Utorízaçâo de instalações de transmissão em tensão igualou mperfor a 138
quilovolts requerida ao 'Jepar~am~n
to Nacional de Aguae e Ecergta Elétrica - DNAEE".
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coot-ário,
Brastlía, 5 de novembro de 1973;
1529 da Independência e b59 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mario tsootuta

DECRETO N.o 73.081 - DE 5 DE
NOVEMBRO DE 1973
Aprova o plano de reeetruturaçãc da
Universidade Federal de Pernam·
buco, Recite, Estado de Pernambuco.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item !lI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o que consta do Processo GM-BSB n.v 003408-73 do Minístérto da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Plano de
Reestruturação da Universidade Federal de Pernambuco, que com este
baixa, assinado pelo Ministro de Estado da Educação e Cultura.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

o Plano mencionado no art. 79 foi
publicado no D.a. de 6-11-73.

DECRETO N9 73.082 -

DE 5 DE

NOVEMBRO DE 1973
Declara Zona Prioritária para Reforma Agrária as zonas jisiograjicas
Salineira Norte Rioqrandense. Litoral de São Bento do Norte, AÇU
e Apodi, Sertão de AnqiCiJs, Serra
Verde e Natal, no Estaco (l,o Rio
Grande do Norte, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe conferem OS
artigos 81, inciso IH, e J61, § ;29, da.
Constituição, e § 29, do artigo 43, da
Lei ne 4.504, de 30 de novembro de
1964 - Estatuto da Terra, decreta;
Art. 11' Fica declarada Zona Prio~
ritária para fins de Reforma Agrária
a área compreendida pelas micro-regiões homogêneas Salínei-a NorteRiograndense, Litoral de São Bento
do Norte, Açu e Apodi, Sertão de Angicos, Serra Verde e Natal, com os
municípios que as Integram, como tal
definidos pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
Art. 29 O prazo de tntervençâo governamental é fixado a1(e 31 de dezembro de 1974, podendo ser prorrogado.
Art. 39 A ZOna Prioritária declarada no artígcüv deste Decreto ficará
sob jurisdição da 0&-03, Coordenadoria Regional do Norâ..esre, do Instituto Nacional de Colonizacão e Reforma Agrária - INCRA Art. 49 A intervenção ora decretada objetiva a criação de condições
de acesso à propriedade territorial
rural de 6.000 (seis mil) famílias e
criação de 10 (dez) cooperativas integradas.
Art. 59 O INCRA submeterá ao
Ministério da Agricultura, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, \J programa a ser desenvolvido na área.
Art. 69 Para execução deste Decreto o INeRA disporá de recursos próprios consignados no seu orçamento
e de outros que lhe forem destinados.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua oubneação. re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de novembro de 1973;
152Q da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Moura Cavalcanti
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DECRETO N9 73.083 -

DE

5

DE

NOVEMBRO DE 1973

Concede autorização à Compa"1h'ia 80-

ciété de roraçee en ll::ler Neptune,
para executar muxano« de perfuração de poços na plataforma continental, a serviço da Petróleo Brasileiro SA. -

PETROBRAS

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item UI, da Constituição,
de acordo com o Decreto nv 63.164,
de 26 de agosto de 1968, e tendo em

vista o que consta do processe número 000.325-70, do Mlmstério das Mínas e Energia, decreta:
Art. 1Q lt concedida autorização à
companhia francesa Société de Forages en Mer Neptune, para executar
trabalhos de perfuração ae poços, no

mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei nc 1. 098, de 25 de março
de 1970, a serviço da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS medi ~

ante contrato entre as mesmas celebrado, empregando a emoarcaçâo de
perfuração "Neptune I", de nacionalidade francesa.
Art. 29 A autorização de que trata
este Decreto vigorará pelo prazo de 3
(três) anos, prorrogável mediante
novo Decreto, sem prejuízo de sua
caducidade em qualquer tempo, se
ocorrer a conclusão dos tratalhos
contratados ou a extinção das obrígaçôes respectivas, na forma. da lei
ou do contrato.
Art. 31" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacãc revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de novembro de 1973;
152Ç1 da Independência e 85Ç1 da.
República.
EM:ÍLIO

G.

MEDICI

Adalberto de Barros Nunes
Benjamim Mário Baptista

DECRETO N° 73.084 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública, para
fins de constituição de servidão
administratwa, faixa de terra ces.
tinada à passagem de linha tie
transmissão, no Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

EXECUTIVO

81, item IIr, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151.
letra c do Código de .éguas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME nv 707.779-72. de.
ereta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade pública para fins de constituição
de servidão administrativa, as áreas
de terra situadas na faixa de 13
(treze) metros de .largura, tendo como
eixo a linha de transmissão que parta
de um ponto do Ramal Itapecerfca
da Serra para a subestação de Monte
Azul, no Município de
São Paulo,
Estado de São Paulo, cujo projeto
e planta de situação n- 389.391, foram
aprovados por ato do Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, no Processo
MME nv 707.779-72.
Art. 2° Fica autorizada a Ligllt _
Serviços de Eletricidade S. A., a pro,
mover a constituiçã-o de servidão
administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,
onde tal se fizer necessário, para a
passagem da linha de transmissão
rererída no artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a con..
veníêncía da constituição de servtdâc
administrativa necessária em favor
da Light - Serviços de Eletricidade
SOciedade Anônima, para o fim índt.,
cada, a qual compreende o direito
atribuído à empresa concessronárta
de praticar todos os atos de constru.
ção, operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de
linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações ou reconstruções, sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente.
desde que não haja outra via praticável.
§ 1o Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servi..
dão, abstendo-se, em
conseqüência,
da prática dentro das
mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer planta,
ções de elevado porte.
§ 2° A Light - Serviços de Eletrt.,
cidade Sociedade Anônima poderá
promover, em Juízo, as medidas
necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente,
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utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei nv 3.365, ce
21 de junho de 1941, com as modítt .
ca-ões introduzidas pela Lel número
2.786, de -21 de maio de 1956.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152. Q da Independência e 85. Q da
República.
EMÍLIO G.

MÊulCl

Benjamim Mdrio Baptista

DECRETO NQ 73.085 NOVEMBRO DE

DE 6 DE

1973

Declara de utiuâaâe pública, para
fins de conetituzçõo de servidão
administrativa, uma toixa de terra
destinada à passagem de linha de
transmissão, no Estado de Sergipe.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto nv 35.851, de
16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME n« 705. 049_73, de,
ereta:
Art. 10 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de consta,
tuíção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
20 (Vinte) metros de largura, tendo
como eixo o trecho entre a subestação
da Companhia Hidro-Elétrica do São
Francisco e o Km 3 + 125 m, da
linha de transmissão denominada,
altmentador 6 FU, da Empresa Distribuidora de Energia em Sergipe So.
cledade Anônima, no Município de
Aracaju, no Estado de Sergipe, cujas
características técnicas e planta de
'Situação foram aprovadas por ato do
Diretor da Divisão de Energia Elétrica e Concessões do Departamento
Nacional de águas e Energia Elétrica, no Processo n" MME 705.049_73.
Art. 29 Fica autorizada a Empresa
Distribuidora de Energia em Sergipe
Sociedade Anônima a promover a
constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessarto.. para a passagem
da linha de transmissão referida no

artigo

1".

Art. 3° Fica reconhecida a
conveniência da cons tí tuíçâo de servidão
administrativa necessária em tavor da.
Empresa Distribuidora de Energia em
Sergipe S.A., para o tim tndícado. a
qual compreende o direito atribuído
à empresa concessionária de praticar
todos os atos de construção, operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas teleará.
ficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possívela alterações ou
reconstruções, sendo-lhe assegurado
ainda. o acesso à área da servidão
através de prédio
serviente, desde
que não haja outra via praticável.
§ 10 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servi,
dão. abstendo-se, em
conseqüência.
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2Q A Empresa Distribuidora de
Energia em Sergipe S. A. poderá pro.
mover, em Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão
administrativa de caráter urgente.
utilizando o processo judicial estabele,
cido no Decreto-lei n Q 3.365, de 21 de
junho de 1941, com as modificações
introduzidas pela Lei ne 2.786, de 21
de maio de 1956.
.
Art. 40 Este Decreto entrará em
vigor na deta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152. 0 da Independência e 85. 0 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N." 73.086 NOVEMBRO

DE 6 DE

DE 1973

Declara de utilidade
pública, para
fins de constituição de servidão administrativa, faixas de terra desti...
nadas à passagem
de
linhas de
transmissão, no Estado de Gouls .
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, te,
tra c, do Código de Aguas, regulamen-
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tado pelo Decreto 0.° 35.851, de 16 de
julho de 1954, e o que consta do processo DAG 4.239_62, decreta:
Art. V' Ficam declaradas de utilidade pública. para fins de constituição de servidão
administrativa, as

áreas de terra sttuat-is na faixa de 6

(seis) metros de largura, tendo como
eixo as linhas de r.ransrmssão Usina
Lageado- Lageado, Lageado- 'I'ocantíma,
Lageado Porto Nacional, Funil testru..
tura 214 da Hnha de transmissão La,
geada - Tocantínia) Míracema do
Norte, Miracema do Norte - Mira-

norte, Miranorte -

Iícaçôes introduzidas pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1955.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua oubltcacão. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de -1973;
152.0;0 da Independência e 85,° ia
República.
EMíLIO G. MÉDICI

tsenicmini Márzo Baptista
N.? 73.087 ~ DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1973

DECRETO

Paraíso do Norte,

Míranorte - Guara.í e Guaraí - ruptrama. no Estado de GO:M cujos projetos foram aprovados por ato do Di-

retor-Geral do Departamento Nactcnal de Águas e Energia Elétrica, no
processo DAG. n." 4.329-62.
Art. 2." Fica autorizada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão admíntstra..
tiva nas referidas áreas de terra, na
forma da legislação vigente, onde cal
se fizer necessário, para a passagem
das linhas de transmissão referidas
no artigo 1.9 •
Art. 3.° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S
'1,_,
para o fim indicada, a qual compre.
ende b direito atribuido à empresa
concessionária de praticar
todos os
atos de construção, operação E' manutenção das mencionadas linhas
ele
transmissão e de linhas telegráficas
ou telefônicas aux'Itares. bem corno
suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado, ainda, a
acesso à área da servidão atra vé" de
prédio serviente. desde que não haja
outra via praticável.
~ 1.9 Os proprtetár-loe das áreas de
terra atingidas pejo ônus límibarão o
uso e gozo das
mesmas ao que for
compatível com a exístêncta da servidão, abstendo-se, em conseqüência, ôa
prática dentro das mesmas. de quais.
Quer atos que embaracem ou causem
danos incluídos entre eles os de erguer construções ou fazer plantações
de elevado porte.
§ 2.9 A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover. em juízo, as
medidas necessárias
oonstttuicão da
servidão administrativa de caráter LU.
gente, utilizando o processo judtctal
estabelecido no Decreto lp.i n." 3 365,
de 21 de junho de 1941, com as mediã

Retiistríbut cargos, com os respectivosocupantes, do Quadro de »essccz zo
Departamento Administrativo doPessoal Civil para o do Ministério
da Faeetuia, e dá outras -prcuuién-

ciüs .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2,9 do Decreto-lei n.' '200, de 25>
de fevereiro de 1967, decreta:

Art. 1.9 Ficam redístríbufdos, para
o Quadro de Pessoal -- Parte Perma.,
nente
do Ministério da Pavenda. os
seguintes cargos com os respectivos
ocupantes. Integrantes de tcuats QUa_
dro e Parte do Departamento Adml,
nistrativo do pessoal Civil <DASP):
a) J (um) cargo de Técnico de Ad,
ministração,
código
AF-6ül. 22, C,
ocupado por Ivna Tarsis da Fonseca
Gusmão;
b) 1 rum ) cargo de Assistente Jurídico, ocupado por Waldyr da Fon,
toura Cordovíj Pires.
~rt_ 2.1 Fica, igualmente. redistrfbuído. passando à condição de Agrec
gado 5-F ao Quadro de Pessoal do Mi'.
nístérlo da Fazenda. Adyr Gomes Lei'.
te, que se encontra nessa situação no
Quadro de Pessoal do Departamento
Administrativo do Pessoal Civil

CDASP),

Art. 3.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito admírrístrativo
Ou revisão de enquadramento, venha:
a ser considerada nula, ilegal ou con,
tr~-'1 a normas administrativas em
vigor.
Art. 4." Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos e o agregado mencio-nado no artigo 2.° continuarão a perceber os seus vencimentos e vanta,
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gens pelo órgão de origem, até que o
orçamento do Ministério da Fazenda
consigne os recursos
necessários ao
pagamento das despesas decorrentes
do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.9 O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil remeterá ao do Ministério da
Fazenda, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data de vigência deste
Decreto os assentamentos funcionais
dos ser~idores mencionados nos artí,
gos 1.° e 2.°.
Art. 6." Este Decreto entrará em vlgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152.\' da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N." 73.088 - DE 6 DE
NOVEMBRO DE 1973

órgão de origem, até que o orçamento
do Mírustérío do Trabalho e Previdencia social consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do dísposto neste etc.
Art. 4." O órgão de pessoal do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil remeterá ao do Ministério do
Trabalho e Previdência Social. no
prazo de 30 (trinta) dias. contados da
data de vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do servidor
mencionado no artigo 1.0.
ArL 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República
EMÍLIO G.

MÉDICl

Júlio Barata

DECRETO NI' 73.089
NOVEMBRO DE

DE

6

DE

1973

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, do Quadro de Pessoal do
Departamento Administrativo do
Pessoal Civil para o do ôâímistería
do Trabalho e Previdência Social, e
dá outras providências.

Declara de utituiaáe pública, para
fins de constituição de servidão
.....siminietratioa, faixas de terra des_
tinadae à passagem de
linhas de
transmissão, no Estado do Rio de
Janeiro

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH. da Constituição. él
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.°, do Decreto-lei n." 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Ocnetttuição. t-endo
em vista o disposto no
artigo 151,
letra c do Código de águas. regulamentado pelo Decreto n'' 3,;J8fi1. da
16 de julho de 1954, e o que consta do
Processo MME 706.795-72, decreta:
Art.
1° Ficam
declaradas
da
utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de
25 (vinte e cinco) metros de largura,
tendo como eixo a linha de transmissão a ser estabelecida entre a subestação de Furnas e a subestação de
Rocha Leão, no município de Case.
miro de Abreu; áreas de terra situanas na faixa de 20 (vinte) metros de
largura, entre a subestação de Rocha
Leão e a Torre n" 44 da linha de
transrmssão Aterrado das Ne\lesMacaé: áreas de- terra eituacas na
faixa de 40 (quarenta)
metros de
largura, entre as subestações de Rocha
Leão e de Porto do Carro, no Estado
do Rio de. Janeiro, cujos projetos ..}

Art. 1.0 Fica redistribuído, para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério do Trabalho e
Previdência Social, 1 (um) cargo de
Engenheiro, código TC-602. 22. B. com
o respectivo ocupante, Jayme Bueno
Brandão. integrante de iguais Quadro
e Parte do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASPl.
Art. 2." O disposto neste ato não
homologa sttuaçao que, em virtude
de sindicância. inquérito administrati vo ou revisão de enq uadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contrária a normas administrativas

vígentes ,

Art. 3." O ocupante do cargo ora
redistribuido continuará a perce-ber
os seus vencímentos e vantagens pelo
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plantas de situação foram aprovados
por ato do DIretor-Geral do Departa,
mento Nacional de Águas e Energia
Blétrtca, no Processo MME número
?06.?95-72.

Art. 29 Fica autorizada a Centrais
Elétricas Fluminenses S.A. a premo..

ver a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da legislação vigente,

onde tal se fizer necessàrto, para li
passagem das linhas de transmissão
referidas no artigo I'?
Art. 31' Fica reconhecida
a COn.
veniêncía da constituição de servidão

administrativa necessária

em favor

da Centrais Elétricas Plumínenaes
Sociedade Anônima, para o fim tndt.
cado, a qual compreende o direito
atribuído à empresa Concessionária de

praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção dasmenctonadas linhas de transmíssão e QEI
linhas telegráficas ou telefônicas
auxiliares, bem como suas possíveis
alterações OU reconstruções, sendo.lhe
assegurado, ainda, o acesso à área da
servidão através de prédio serviente,
desde que não haja outra via pra.
ttcévei.

§ 1° Os proprletártos das áreas de
terra atingidas pelo ônus
limitarão
o uso e gozo das mesmas ao que ror
compatível com a existência da servídão, abstendo-se, em
conseqüência,
da prática, dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2° A
Centrais Elétricas Fluminenses S.A. poderá promover, em
Jufzo, as medidas necessárias a
constituição da servidão admírrístrativa de caráter urgente, utilizando u
processo judicial estabelecido no De.
ereto-lei n- 3.365, de 21 de junho de
1941, com as modificações introduzidas pela Lei n.e 2.786, de 21 de maio

de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor ne data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
1&2.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

EXECUTIVO

DECRETO

N.O 73.090 DE
NOVEMBRO DE 1973

6

DE

Torna sem efeito aproveitamento de
disponível no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, e cancela a sua disponibilidade.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituíçâc, fi
tendo em vista o que consta do
Processo n." 5.397-73, do Departamenta Administrativo do Pessoa]
Civil (DASP), decreta:
Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento no cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204.7, do Quadro
de Pessoal ~ Parte Permanente _..
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE), de Amaurilio Freire da.
Costa, díspcnível do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas,
constante do Decreto n,» 72.296, de 2::i
de maio de 1973, publicado no Diário
Oficial do dia 28 seguinte.
Art. 2.° Fica, igualmente, cancelada,
a partir de 27 de junho de 1973, a
disponibilidade do servidor mencionado no artigo anterior.
Parágrafo Único O cancelamento oe
que trata este Decreto desvíncula o
servidor do Serviço Público, a partir
da data indicada.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 'contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N.o 73.091 - DE 6
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública para fins
de constituição de servidão administrativa uma faixa de terra âestinada à passagem de linha de trensmissão, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, tendo
disposto no artigo 151. leem vista
tra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.s 35.851, de

°
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16 de julho de 1954, e o que consta do
processo MME 707.775-72, decreta:
Art. L" Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa. as
áreas de terra situadas na faixa de 13
(treze) metros de largura, tendo como
eixo o ramal de linha de transmissão
a ser estabelecido entre a linha-tronco
Serra 5 - 6 e a subestação de Rio
Bonito, no município de São Paulo,
Estado de São Paulo, cujo projeto e
planta de situação n.v 349.369 foram
aprovados por ato do Diretor-Geral do
Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrtca, no processo MME
707.775-72.

Art. 2.0 Fica autorizada a LightServiços de Eletricidade S. A. a promover a constttuícão de servidão ad.
ministrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da tegrstaçâo vigente,
onde tal se fizer necessário. para a passagem da linha de transmissão referida no artigo L".
Art. 3." Fica reconhecida a convemência da constituição de servidão
administrativa necessarla em favor
da Líght-Serviços de Eletrtctdade
S. A.. para o fim indicado, a aual
compreende o direito atribuído à
empresa concessionária de praticar
todos os atos de construçào. operação
e manutenção da mencionada linha
de transmissão e de linhas telegráficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhe assegurado,
ainda. o acesso à área da servidão
através de prédio s-erviente. desde que
não haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus, limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for
compatí....el com a existência da servidão, abstendo-se, em conseqüência,
da prática dentro das mesmas. de
quaisquer atos que embaracem 0\1
causem danos, incluídos entre eles
os de erguer construções ou fazer
plantações de elevado porte.
2." A Light-Berviços de Eletricidade S. A. poderá promover, em Juizo.
as medidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n." 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as modfficações introduzidas pela Lei n.v 2.786,
de 21 de maio de 1956.
ê
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Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
da Independência e 85." da
República.

152.°

EMÍLIO

G.

MÉDICI

Benjamim Mário Baptista

DECRETO N.o 73.092

DE 6 DE

NOVEMBRO DE 1973

Torna sem efeito aprcneiiamento de
disponível no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.v 1.096, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. I." Fica sem efeíto o aproveitamento no cargo de Servente, código
GL-lü4.5, do Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado, de Sebastião Pereira, efetuado pelo Decreto
n." 71.367, de 14 de novembro de 1972,
publicado no Diário Oficial de 16 seguinte.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
da Independência e 35." da
República.

152."

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N.O 73.093

DE 6 DE

NOVEMBRO DE 1973

Torna sem efeito aproveitamento de
disponivel do Quadro (jnico de pessoal da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81. item III, da Constttuíção, e
tendo em vista o disposto no artigo
67. e seu parágrafo único, da Lei
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n." 1.71 t, de 28 de outubro de Hl52.

e o que consta do Processo número
6.1J1~-n do Departamento Adrmms-

tratívc do Pessoal Civil (DASP), de-

creta:
Art. 1.0 Fica sem ercrto o aproveitamento, no Quadro trníco da Umversídade Federal do Rio de .Ianeiro,

efetuado pelo Decreto n.? 70. ~40, de
7 de agosto de 19':'2, publicado no
Diário oticuü de 8 seguinte, .te Oswaldo Amaro da Silva Filho, em disponibilidade no cargo de Auxiliar de
Portaria, código GL-303. 7 .A, do Qua-

Art. 2.° O Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado providenciará a imediata aposentadoria do servidor mencionado no

artigo anterior, visto ter sido julgado
Incapaz para o Serviço Público.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em conrrárío,
Brasilia, 6 de novembro de 1973;
Independência e 85.° da
República,

152.° da

dro de Pessoal do Instituto de Previ-

EMÍLIO G. MÉDICI

dência e Assistência dos Servidores do

Jarbas G. Passarinho
Juuo Barata

Estado.
DECRETO N,? n,094

~ DE

6

DE NOVEMBRO DF.

1973

Ret.ttca o Decreto n." 60,880, de 21 de iunno de 1b6'J que aprovou o Quadro
unico de Pessoa: da Unwersidade Federal de Pernambuco, e dá Outras

provuxenctas,

o Presidente da Repúblíca, usando da atribuiçao que lhe confere o artigo
81, item UI da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 56, da Lei
n." 3. 7811 de 12 de turno de 1960, decreta:
Art. 1.° Fica retificado, na forma dos anexos, o Decreto n.s 60.880, de 21
de junho de 1967, que aprovou o Quadro únICO de Pessoa! da Unrverstdade
Federal dê Pernambuco, a fim de incluir cargos em corrussão e funções gratificadas destinados a atender ao funcionamento do Hospital Universitário,
nos respectivos Estatuto ~ Regimento, bem como corrrgír falhas identificadas
com a PUblicação do Decreto n.v 72.087, de 13 de abrn de 1973.
Art. 2.° O Departamento oe Pessoal da Universidade apostüará os tltUJOS
dos funcionários abrangidos por este Decreto.
Art. 3.° A despesa com a execução deste Decreto será atendida com os
recursos próprios da Universidade Federal de Pernambuco, vedado, para esse
encaminhamento de proposta de abertura de crédito especial.
fim,
Art. 'i." Este Decreto entrará. em vigor na data de sua pubhcaçào, revogadas as díspostçóes em contrário.
Brasüta 6 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.

°

EMÍLIO G. MÉDICI

Jorn. ,fi. G. Passarinho
Os anexos mencionados no art. l Q reram jmbltcados no D.O. de 7 de
novembro de 1973.
DECRETO N.? 73.095 -

DE

6

DE NOVEMBRO DE

1973

scennea o ouoaro unteo de Pesscal da Universidade Federal da Parcuna,
aoroinac ret"> Decrete n." 60.544, de 7 de abril de 1967, e dá outras pro'VlaenCt 1-5,

o Prestoente da Repúblíce, usando da atrlbulçâo que lhe confere o
artigo 81, tterr- lI! da Const.ttuíção, e tendo em vista o disposto no artigo
56 da Lei n.c 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 1" tctca reurtcano. na torma do anexo, o Quadro único de Pessoal tia. Un.versídade Federal da Paradba, aprovado pelo Decreto número

ATOS

DO

PODER
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'60.544, de 7 de abril de 1967, a fim de atender às Reformas trnrversitã;
~ Au.uuustratrva consubste.neiedas nos respectivos Estatuto e Regtmento

'r-a
da

H.etr.o:'la.

Art. 2.9 Aos atuais Diretores de Unidade cujas atribuições dOS respeo-

stvos cargos zenham sido transrorma.das nas de Coordenação de Curso e ce

-Onefta de Departamento, ['('li assegurado o dlrezto a perceber os vencimentos antertores ~ vig-ência dest.... Decreto, até os términos dos respectivos man-datos.
Peragraro or-ico. As runçoes de Chefe de Departamento e de Coor-denauot de Curso serão exercmas por professor em regime de tempo mtegrar.
Art. 3.9 A despesa com a execução deste Decreto será atendida ,ejos
'recursos ~Iol,:..riOS da Uníversmane Federal da Paraíba.
Art. t.o Este Decreto entram em vigor na data de sua publicação, ~'J2:
vogw.as ~ <1U:PúSIÇQes em oontràr:o .
Brasflía, 6 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da

acepunnca .

EMILIO G. MÉDICI
G. Passannho

]ar~'(!S

--~~

O anexo

mencionado no art. 19 foi publicado no D.a. de 7-11-73.

DECRETO N9 73.096 NOVEMBRO

DE

DE

6

DE

1973

Altera o parágrafo único, do artigo
19, do Decreto n1'67. 372, de 12 de
outubro de 1970.

O Presidente da República, usando
das atríburçôes que lhe confere o artigo 81, item rtr, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo

19, do Decreto-lei nv 1.164, de 19 de
ebrn de 1971, e no artigo 39, do De-ereto-lei nv 1. 243, de 30 de outubro
de 1972, decreta:
O regime especial de trabalho a que se referem o Decreto-lei
.nv 1.127, de 12 de outubro de 1970.
e o Decreto nv 67.372, da mesma data, é extensivo aos servidores designa.
Art. 19

dos para prestação de serviços de
campo de colonização e reforma agrária inerentes à ímplanteçáo das ro-

dovias definidas no artigo 19, do De;

ereto-lei nv 1.164, de 19 de abril de

1971, observada a defímçac constan-

te do artigo 39, do Decreto-Ieí n9 ..
1. 243. de 30 de outubro .íe 1972.

Art. 29 O Parágrafo único do artigo 19. do Decreto nc 67.3'72, de 12
de outubro de 1970, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Parágrafo único.

Para os fins

do disposto neste arttgo conside-

rar-se-á estritamente a raaxa que
se estende até 100 (cem: quilômetros à direita e à esquerda 00 ei.xo
das rodovias definidas no artfgo

19 deste Decreto e as áreas delimitadas para implantação dos de;
mais projetos."

Art. 39 Excluem-se la apücacãc
deste Decreto os servidores cuja sede
de serviço se situe em Capitais dos
Estados e Territórios Pecerais atingidos pelas citadas rodovias.
Art. 49
Este Decreto entra em
VIga! na date. de sua publíceçào revogadas as disposições em contrárto .
Bras1lia, 6 de novembro de J973;
15~
de. Independência
República.

e

859

da

EMíLIO G. MÊDICI
Moura. Cavalcanti

DECRETO N.o 73.097 - DE 6
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para
fins de desapropriação. áreas de
terra aecessc-aes à construção de
subestação, no municipio de São
Paulo, Bsuuio de São Paulo.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, tendo
em vlsta o disposto no artigo 151, letra b, do CódigO de Aguas, o Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho de
1941, e, ainda, o que consta do processo MME 707.779-72, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapro-
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prlação, áreas de terra necessárias à
construção da subestação de Monte
Azul. no município de São Paulo, Es-

tado' de São Paulo.

Art. 2." As áreas de terra referidas

no

artigo

anterior

compreendem

aquelas constantes da planta de situação n.s 6.142, aprovada pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional
de Aguas e Energia Elétrica, no processo MME 707.779-72.

Art. 3.'" Fica autorizada a I...IGHT
Serviços de Eletrtcídade S. A. a
promover a desapropriação das refe-

ridas areas de terra, na forma da legtstaçào vigente.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15, do Decreto-lei n." 3.365, de 21
de junho de 1941, modificado pela
Lei n.' 2.786, de 21 de maio de 1956,
fica a expropriante autorizada a invocar' o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de
imissão de posse lias áreas de terra e
benfeitorias abrangidas por este Decreto.

Art. 4.' Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152:> da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

j";j.

u98 - DE 6
1973

(DASP) :
a) 1 (um) cargo de .sscrtsurãno. código AF-2(}2.1O.B, ocupado por Aldo

Rocha;
b) 1 (Um) cargo de Assistente ele
Administração, código AF-6Q2 .14. A,
ocupado por Hélios José do Lago;
c) 1 (um) cargo de Professor de
CUrsos Isolados, código EC-512.19,
ocupado por Joaquim Alfredo Soares
Vianna;
d) 1 (um) cargo de 'T'ecnico de Admmísuraçâo,
código
AF-/3(}!. :2.2. C,
ocupado por. 'j'hereainha Lima.

Art. 29 O disposto neste Decreto
uâo homologa snuaçâc que, em virtude de sindícàncra, .nquérrto administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser aonsrderaca nula. ilegal
ou contrária a normas admímstratívas

vigentes.
Art. 39 Os ocupantes uos cargos ora
redistribuidos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de ortgem, we uue o orçamento
do Ministério da Educaçac e Cultura

consigne os recursos necessàrtos ao

Benjamim Mârio Baptista

DECRETO Nv

respectivos ocupantes, integrantes de
iguais Quadro e Parte do Departamento Administrativo do Pessoal Civil

atendimento cas 0.es},JtS&-s ueccrreu tes
do cumprimenTe de dtaoosto oeste ato.
DE

NOVEl\1ERO DF

Redistribui carçoe com os respectivos
ocupantes, ao Quanro de Pessoal do
Departamento
Aâministratuio do
Pessoal Cioü para o do Ministério
da Educação e c.tuius e, e dá outros
providências.

o Presidente da República. usando
das atribuições que Ih", confere o artigo 81, item lII, da Constituição. e
tendo em vista o dispostc no artigo 99,
§ 2 9, do Ijecreto-Ici n' 200, de 25 de
fevereiro de 196'(. decreta:
Art. 1Q Ficam cernstríbuídos para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do '\!Linist'§riú da Educação
e cultura, os seguintes cargos, com os

Art. 41( O orgao Cit: pessoal ao Departamento i\dmüü~trati')( ..:10 Pessoal
Civil remeterá ao do MimsLénu da
Educação e cu..tura L\: prazo de :iij
(trinta) mas. contados da nata de Vigência deste Decrete O~ assentamentos Iunctonaís dos so-vidores mencionados no artigo Lc.
Art. 59 Este Decrete entrará em vigor na data da sua pubttcaçào, revogada-s as dísoosicões em eontrárío.

Brasília, 6 de novembro de 1973;
1529 da jnoependêacra e 859 da
República.
EMÍLIO G. Msorcr
Jarbas G. Passarinno
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DECRETO N.'"

~3.099

DE 6 DE

NOVEMBRO DE 1973

Redistribui cargos, com vs reeoectixos
ocupantes, do Quadro de Pessc-ü do
Departamento Aamimstrauoo do
pessoal Civil para O Quadro umco
de Pessoal de Unioersuuuie FeCierat
Rural do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2.'" do Decreto-lei n." 200, de 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. L'" Ficam redistríbuídos, para
o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de .Ianeíro, 2 (dois) cargos de Oficial de
Administração, código AF-201.12. A,
com os respectivos ocupantes, Arnaldo
dos Anjos Martins e Thereza 'I'ost
Ferreira Lemos, integrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente
_ do Departamento Administrativo
do Pessoal Civil (DASP), mantido o
regime jurídico dos servidores.
Art. 2.° O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude
de sindícãncía, inquérito administra,
tivo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal
ou contraria a normas administrativas em VIgor.
Art. 3.° Os ocupantes dos cargos
ora redístríbuidos continuarão a perceber os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, ate que
o orçamento da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro consigne os
recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do r-umprrmenta do dISPOSto neste ato.
Art. 4.) O órgão de pessoa! de Departamento Administrativo Ou c-essoar Civil remeterá ao da Untversídade Federal Rural do Rio de Ja netro,
no prazo de Sü (trinta) eras. contados da data de vigência deste Deereto, os assentamentos funcionais
dos servidores mencionados no art. -r-.
Art. 5.'-' Este Decreto entrara em vigor na data da sua pubücaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de novembro de J973;
152.° da Independência e 85.'" da
Repúbtíca .
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N9 73.100 DE 6
NOVEMBRO DE 1973

201
DE

Constitui a Empresa sraeueira de
Planejamento de Transportes
GEIPOT e dá outras -voouunesos,
O Presidente da Repúnnca usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens UI e V, da Constituíçâo, e tendo em vista o disposto na
Lei nc 5.908, de 20 de agosto de 1973
decreta:
Art. te E constituída, pela trníão
Federal, nos termos da Lei número
5.908, de 20 de agosto de 1973, a
Empresa Brasileira de Ptanejamentc
de Transportes - GEIPOT, vmculada ao Ministério dos Transportes.

Art. 29 É aprovado o anexe Estatuto da Empresa Brasüen-a de Planejamento de Transportes - .....•
GEIPOT, que estabelece ~t orgamzaçao, atribuições e funcionamento dos
órgãos componentes de SU'l estrutura
básica.
Art. 39 Os atos conetdcutivos da
Empresa Brasileira de Planejamento
de Transportes - GEIPO'I secáo arquívacíos no regtstrc competente independente de quaisquer nutras 1'01'malídadea.

Art. 4° O Ministro dos .rransportes fixará a remuneraçao e demais
vantagens dos Membros do Conselho
de Administração, do Presidente, dos

Diretores e do Conselho Plscal .
Art. til? serão transferidos a Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes - GEIPOT, na data de
sua instalação, os saldos e recursos
do Grupo de Estudos para Integraçáo da Pontíca de 'I'ransoortes mclusrve os relativos à gestâc do Funde
de Integração de I'ranapcrtcs, bem
como as dotações do Orçamento da
União para 19·74, destinadas ao cítado Grupo.
Art. 6° As contribuições mencionadas no artigo 4"', item 1 da Lei número 5.908, de 20 de ag,).;:.) de ~973,
constarão, obrtgatonamente. dos orçamentos dos órgãos e entidades vinculadas diretamente à f!:nlpresa Brasileira de Planejamento ne Transportes - GEIPOT, em parcelas iguais
e sucessivas.
Art. 71? A Empresa Brasileira oe
Planejamento de 'Transportes
GElPOT organizará um Centro Na·

202
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eíonal de Informações e Documentação de Transportes, a ser discípnnado em ato próprio, aprovado pelo Mi·

nístro dos Transportes.
Art.

8Q A Empresa Brasileíra de

Planejamento de Transportes - ...
GEIPOT será instalada no prazo ue
20 (vinte) dias. a contar da publicaçao deste Decreto.
Art. 9(1 A prestação de contas as
Administração da Empresa será submetida ao Ministro de Estado dos
Transportes que, com o seu pronunciamento e a documentação referida
no artigo 42 do Decreto-lei .úm-ro
199, de 25 de fevereiro de 1967. a envíará ao Tribunal de Contas, dentre
do prazo de 120 (cento e vinte) oras

do encerramento do exercício da Em-

presa.

Art. 10. O Ministro dos Transpor-

tes expedirá os atos complementares
que se fizerem necessários à instalação da Empresa.
Art. 11. Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua pucucacão, i evogadas as disposições em contrario.
Brasília, 6 de novembro de 1973;
152Q da Independênoía e 859 da
República.
EMíLIO G. MEDICJ:
M ária David Andrea:::za
J alto Paulo dos Rets velloso

EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTSS
GEIPOT
ES'l'ATUT08
CAPíTULO

I

Denomtnaçtt:J e personalid.aae
jurkttca

Art. 19 Sob a denominação social
de Empresa Brasíleíra de Planejamento de Transportes - GEIPO'T.
fica constitu1da urna amoresa punnca
vinculada ao Ministério dos Transportes, dotada de personalidade JurídiCa de direito privado, com patrtmônic próprt- e autonomia admtms-

trativa e financeira. nos termos do
artigo 59, item lI, do Decreco-ie! número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
que se regerá pela Lei nc 5,908. de
20 de agosto de 1973. netos presentes
Estatutos e, subaídíaríamente. pelas
normas de direito aplíeáveís

CAPÍTULO

n

Sede, toro e duração

Art. 29 A Empresa Brasileira de
Planejamento de 'I'ransportes - .
GEIPOT terá sede e ro-o em Brasília - Distrito Federal, ~ atuação em
todo o Pais, podendo estebeleca- "5crítoríos regionais e Iocats, e dependências, em qualquer ponto do temtório nacional, de acordo com deüberaçâo do Conselho de Administração.
Art. 39 O prazo de duração da Empresa é indeterminado.
CAPITuLO

m

objettvos soctdts

Art. 49 A Empresa tem por onjetdvo dar apoio técnico a admímstratívo aos órgãos do Poder Bxecutívo
que tenham atrfbuíções de rormurar,
orientar, coordenar e ~xer.utar a potitica nacional de transportes, nem
como promover, executar e coordenar
atividades de estudos e pesquisas necessárias ao planejamento de transportes no País, eomperaudo-Ihe:
1 promover e reatízar estudos
técnicos e econômicos, pesquisas e
projetos de transportes ínciusive
estudos especiais de demanda. global
e íntermodal de transportes;
II - elaborar, quando lhe for solicitado, planos diretores integrados
de transportes, planos diretores modais, planos diretores ao transporte
urbano, planos diretores de trânsito
e tráfego, bem como a SUa atualiza,
çâo sistemática;
TIL - promover estunos e pesquisas com o objetivo de estabelecer parâmetros que atendam às pecuhartcaces regionais do Pais, na definição de prioridade de obras de infraestrutura dos transportes;
IV - prestar serviços de assístência na ordenação e eiaooraçao ae
programas de transportesV - realizar estudos para integra..
ç â o de planos e programas de transportes, de responsabilidade do Governo Federal, em suas diversas mortalidades;
VI - realizar estudos de vtaoindade técotco-econõrmce:
VII - prestar serviços de supervísào e acompanhamento da execução
de planos diretores estaduais de
transportes, em suas diversas modalidades;
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VIII - promover a rütusâo ue conhecimentos atualizados no campo
dos transportes, junto a entidades e
.órgáos públicos e privados;
IX - prestar serviços de assístên.eía na coordenação de programas de
financiamento concedidos a órgãos do
Ministério dos Transportes ;
X - estabelecer e manter, com L'E
.órgâos próprios do Mintstérto dos
Transportes, fluxos de r-ire-mações ae
interesse do planejamento ~ da programação dos transportes;
XI - prestar serviços de assesso.ramento ao Ministério dos Transportes no conjunto de atividades de sua
especialidade;
XII - prestar serviços de apoio e
colaboração técnica e adrumístratíva
.aos órgãos do Poder Executivo tederal, estadual e mumctpai, em as.suntos de sua especíalídaoe:
XIII - prestar serviços a órgãos
ou entidades estrangeiras ou internacionais, no País ou no exterior, em
assuntos de sUa especialidade.
§ H' Os serviços a cargo da Empresa serão executados mediante remuneração.
§ 2Q lt facurtado à Empresa desempenhar suas atividades mediante convênios ou contratos com pessoas e
entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.
§ 3Q Na hipótese de serviços díscrínados no artigo referirem-se a transporte aéreo. será ouvido, previamente. o Ministério da Aeronáutica.
Art. 5Q Para o cumprimento de
seus objetivos serão observadas pela
Empresa, as seguintes dtretrlzes básicas:
I - compatibilização ce seus programas de trabalho com a orientação, as prioridades e os planos estabelecidos pelo GOverno .F'21eraJ para
o setor de transportes;
l i - adequação de seus programes,
projetos e atividades à po~~tic~ estabelecida pelo Ministério o-e 'Transportes para o desenvolvimento do ::,e·
tal';
TIl -

articulação com ou tros órgãos ou entidades públicas ou privadas, que se dediquem às ati vídades
de planejamento de transportes objetivando evitarparale 1is1l1" ou díspersáo de esforços e recw~ ,l'j,

cAPtrULQ rv

Capital eocuu:
Art. 6Q O Capital ca u'mpresa é de
crs 30.000.000,00 (trinta milhões de

cruzeiros) pertencente a União, senao integralizada inicialmente a parte
correspondente à soma dos seguintes
Valores:
I - saldo do Fundo de Integração
ue Transportes, criado peio Decretolei nv 516, de 7 de abril de 1969, na
aata da Instalação da Empresa;
li - valor dos oens pa trrmoniaía
da União utilizados peio Grupo de
Estudos para Integração da 'olítdca
de Transportes mediante raventárío e
avaliação a cargo da Oonussâo deergnada pelo Ministro dos Transportes, na forma do artigo 3", .tem I,
§ 1Q da Lei nv 5.908, de 2U de agosto
de 1973 .
Art. 7Q Por ato do Poder Executavo poderá ser autorizado o aumento
do capital da Empresa mediante:
I - participação de outras ressoas
jurídicas do Poder Público, da Admínístraçâo Direta ou mdocte maoudos 51 % tcínquenta e um por cento)
na propriedade da Umâo;
II - incorporação de lucros e reservas e de outros recursos que ao
União destinar para esse fim;
II! - reavaliação do envc.
Art. 8Q O aumento .ío capital mieial poderá ser processado após a
avaliação dos bens que forem mccrporados e da apuração do saldo do
Fundo de Integração de Transportes.
em decorrência do encerramento 0<"
balanço do Grupo de Estudos para
Integração da Política de Transportes na data da instalação da Em-·
presa.
í

CAPíTULO

Y

ReCUrSOs jinancetrOl'J

Art. 99 Constituem i ecureoa ca
Empresa:
I - contribuições dos órgãos e eutidades da Administração Indireta
vinculadas ao Ministério aos. Transportes, fixadas pelo Munstro de htado, de acordo com orogramas de
atividades da Empresa por ele aprovados;
II - produto da prescaçâc de serviços de toda natureza, compatíveis
com as finalidades, atrtbulçõ~S E atí
vidades da Empresa a org§u... e enndades públicas ou part-oulares, na-
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cionais, estrangeiras ou tntemacíonaís, mediante convênios, acordos.
ajustes ou contratos;
In - dotações consignadas no orçamento geral da União para fins
operacionais da Empresa;
IV -

créditos de qualquer nature-

za, abertos em seu favor;
V - recursos de cajntaa, inclusive
os resultantes da conversão, em espécie, de bens e direitos;
VI - renda de bens patrimoniais;
VII recursos de operações de

crédito, inclusive os provenientes de
empréstimos e financiamentos onüdos pela Empresa, de orrgem nacíonal, estrangeira ou íntemecional;
VIII -

doações feitas à Empresa;

IX - quaisquer outras rendas operacionais.
Art.

10.

Nos

convênios, acordos.

ajustes ou contratos oeleurados com
entidades financeiras estrangeiras 0:1
internacionais, a Empresa poderá
aceitar as cláusulas p eondícões
usuais nessas operações, -nclusíve {)
compromisso de dirimir. por arbitramenta, as dúvidas e controvérsias.
cAPíTULo

VI

Estrutura básica
Art. 11. A Empresa Brasileira de
Planejamento de 'I'ransportea GEIPQT tem a seguinte estrutura
básica:
1 ~ órgãos de Admímstraçâo Superior.
1.1 Conselho de Administração.
1.2 Presidência.
1.3 Diretoria.
II - Unidades operacionais.
III - Unidades de ~.Joiq tccnorógico.
IV - Unidades de :~pOIO admímstratrvo.
V - órgão de nscanaecao
V.l Conselho Fiscal.
Parágrafo único. Q aeg-mento Interno da Empresa definirá e estabelecerá:
I - a estrutura e o tunctcnamento
organizacional da Presidência, mre.
torta, Unidades Operacionais UrÚR
dades de Apoio I'ecnológrco e Adrmnístratívo;
II - as competências e atribuições
dos respectivos dirigentes;
UI - as delegações de competência'
iv - o funcionamento e as atribuições especificas do Conselho de
Administração e do consemo FIscal.

EXECUTIVO

cAPíTULo

VII

Conselho de administração

Art. 12. Compete ao Conselho de
Administração supervlatonai , mediante orientação e díreçâo superior as
atividades da Empresa cem como deliberar sobre os assuntos administratlVOS e técnicos que lhe forem submetidos pelo Presidente, e, em especial:
I - apreciar os programas de attvidades da Empresa, a serem aprovados pelo Ministro dos Transportes;
II compatibilizar as diretrizes
geraís e os planos de trabalho da Empresa com a polítiCa e "t programação do Governo, no setor transportes;
lU - autorizar a Empresa a solicitar empréstimos e financiamentos
de fontes nacionais e, "ao referendum" do Governo Fede-ai, de fontes
estrangeiras e internacionais
IV - apreciar e submeter Z'o Ministro dos Transportes o Regimento
Interno da Empresa;
V - pronunciar-se quanto à aqutaíçâo, alienação ou oneração de nens
imóveis da Empresa;
VI - aprovar o Regulamento do
Pessoal e suas alterações;
VII - fixar o quadro de pessoal e
as tabelas salariais da Empresa;
VIII - aprovar normas gerais para celebração de convênios acordes,
ajustes. contratos e outros atos formais de relacionamento "ad negotía"
da Empresa;
IX - propor alterações nos presentes Estatutos e no Regimento Interno;
X - deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da Empresa, que
lhe forem submetidos pelo Presidente;
XI - resolver os casos omissos nos
presentes Estatutos e no Regimento
Interno da Empresa.
Art. 13. O Conselho de Administração é composto de 5 (cinco) membros :
§ 19 São membros natos o Sccretárto Geral do Ministério dos Transportes, que o presidirá, e () Preaídente da Empresa.
§ 29 Os demais membros serão de
livre escolha e designação do MinistI'O dos Transportes.

Aros

â
39 Com exceção dos membros natos os demais membros do Conselho
de Administração terão suplentes designados da mesma forma que os
membros efetivos.

CAPíTULO
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vrrr

Presidente e âiretoree

Al't. 14. O Presidente na 'empresa
será nomeado pelo Presutente da
República, por indicação do Ministro
dos Transportes.
parágrafo único. Nas SU8.S at.sêndas e impedimentos eventuais, o presidente será substituído por um dos
Diretores, na forma que estabelecer
o Regimento Interno.
Art. 15. compete 110 Presidente
planejar, organizar, dírtgtr, orientar,
coordenar e controlar as atividades
técnicas e administrativas da Empresa e, em especial:
I - representar a Empresa em juízo e fora dele, podendo constituir
procuradores devidamente qualificados "ad negctaa" ou "ad judtcla":
Il elaborar normas gerais de
ação e atos complementares aos Estatutos e ao Regimento Interno, para o normal desenvolvímento das atividades da Empresa, submetendo-os
à homologação do Conselho de Admi
nístração ;
liI - requisitar servidor es públicos
federais, estaduais e municípaís, oe
acordo com a legislação vigente;
IV - autorizar a alienação de bens
imóveis, equipamentos e materfaís
considerados não necessários às atividades da Empresa;
V - designar o Diretor que deverá
substitui-lo nas suas ausências e impedimentos eventuais;
VI - admitir e dispensar os empregados da Empresa e autorizar os
contratos de trabalho;
VII - praticar todos os demais atos
que lhe forem cometidos pelo Ministro
dos Transportes e pelo Conselho de
Administração da Empresa.
Art. 16. Para auxiliar o Presidente
na administração da Empresa e supervísão de suas atividades técnicas
e administrativas haverá 3 <três) Diretores, sem designação especial, nomeados pelo Ministra dos Transportes, por indicação do Presidente.
Art. 17. Compete a cada, Diretor
supervisionar, com a colaboração de

todos os órgãos e unidades da estrutura organizacional da Empresa, os
assuntos da área que lhe ter atribuída especificamente pelo Presidente,
bem como exercer outros encargos
que por este lhe rorcm atribuídos ou
delegados.
cAPíTULO

IX

Conselho Fiscal

Art. 18. Ao Conselho Flscal compete:
I - examinar os balanços, relatórios e prestações de contas ca Empresa, restãtuíndo-os 1.0 Presidente,
com o respectivo pronunciamento:
II acompanhar a execução financeira e orçamentária da Empresa,
podendo examinar livros ou quaisquer elementos e requisitar informações;
III - pronunciar-se SObre os assuntos de sua competência. que lhe
forem submetidos pelo Presidente;
IV - manifestar-se sobre as propostas de gravame ou alienação de
bens imóveis da Empresa.
Parágrafo único. No cumprimento
de suas atribuições, o Ccnselhr, Fiscal POderá valer-se de auditoria interna e se utilizará, obrigatoriamente, de auditoria externa no exame de
balanços e prestações de contas exigindo o respectivo certificado.
Art. 19. O Conselho Fiscal será
constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 <três) suplentes, designados
pelo Ministro dos Transportes.
CAPÍTULO

x

Pessoal
Art. 20. O regime jurídico do pessoal da Empresa será :;> da legislação trabalhista.
Art. 21. Para o gozo dos direitos
previstos na legislação trabalhista e
de previdência social, será computado
o tempo de serviço anterior prestado à Administração Pública pelo servidor cuja opção for aceita pela Empresa.
Art. 22. A Empresa poderá requítal' servidores públicos federais, estaduais e municipais, de acordo com
a legislação vigente.
§ 19 Os servidores a que se refere
este artigo e enquanto durar a requisição para a Empresa'
I - ficarão sujeitos às normas regulamentares sobre a administração
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do pessoal da Empresa que lhes pegara

a

importância

<orrespondente

ao emprego respectivo do seu Qua-

dro de pessoal; e
Il
permanecerão vinculados,
para efeito de previdência social. ao

regime que possuíam no órgão de
origem.
§ 2Q OS servidores que possuírem
regime prevídenciário próprio. terão
descontadas pela Empresa as contribuições devidas ao respectivo órgão
de previdência, as quais serão por
elas recolhidas nas épocas oportunas.
Art. 23. Para a execucao de serviços especializados, a Empresa po-

derá contratar, pOI prazo determinado pessoas físicas ou jurídicas de
reconhecldg capacidade.
Parágrafo único. A contratação
que se refere este artigo, quando se
tratar de funções espectalízadas para as quais haja escassez de pessoal
hannítaco no pais, será feita tendo
em vista as condições -ío mercado de
trabalho internacional t; o valor da
retribuição especial fixada pelo Conselho de Administração, e poderá
abranger técnicos, cientistas ou empresas estrangeiras.
CAPÍTULO

XI

Exercicio social

Art. 24. O exercício social corresponderá ao ano civil.
Art. 25. A Empresa levantará,
obrigatoriamente, balanÇO geral a 31
de dezembro de cada ano, para todos
os fins de direito.
Art. 26. Os saldos posrtívos porventura apuradas em na.anço terão
a destinação qUe o Ministro dos
Transportes estabelecer, fixada, desde logo, prioridade para sua utlltzacão no aumento do capital da Empresa.
Parágrafo único. 1!: vedada. a utdIízaçâo dos recursos a que se refere
este artigo para. qualquer fim estranho aos objetivos ou às 'atividades da
Empresa.
Art. 27. A prestação de contas da
administração da Empresa será submetida ao Ministro dos 't'ransportea
que, com o seu pronunciamento e a
documentação referida no artigo 42
do Decreto-lei nv 199, -íe 25 de fevereiro de 1967, a enviará ao Tribunal
de Contas da União, dentro de prazo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento do exercício.

CAPÍTULO

XII

Disposições gerais

Art. 28. Os presentes Estatutos poderão ser alterados por proposta do
Conselho de Admínistraçac ao MímstI'O dos Transportes, que. se concordar com as reformulaçôes sugeridas,
as submeterá à consideração do Presidente da República.
Art. 29. O Regimento Interno da.
Empresa, bem oomo suas alterações,
será aprovado pelo Ministro dos Transportes.
Art. 30. Em caso de extinção da.
Empresa, seus bens e direitos reverterão à União e às pessoas jurídicas
que participarem do seu capital. na
proporção das respectivas quotas.
Art. 31. Os membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal, bem como o Presidente e os Diretores, ao assumirem suas funções
farão declaração de bens.
Art. 32. A empresa elaborará programa para promover e apoiar a formação e o aperfeíçoamento de P8Ssoal especializado nos vários tipos de
estudos e atividades a que deve dedicar-se, e realizará o tremamento de
seu pessoal técnico e aduunístratdvo,
na medida que sua administração
julgar conveniente.
cAPíTULO

XIII

Disposições transitórias

Art. 33. Na data da tnstalaçâo da
Empresa, o Grupo de Estudos para.
Integração da Politica de Transportes encerrará o balanço, transferindo
para a Empresa os saldo IS. recursos e
documentos existentes, inclusive os
relativos à gestão do Funco de Integração de Transportes.
Art. 34. Os empregados do Grupo
de Estudos para Integração da Politica de Transportes, ocupantes de
empregos constantes rias tabelas a
que se referem os Anexos I a !lI do
Quadro de Pessoal aprov ..ado pelo Decreto nv 68.910. de 13 de julho de
1971, que não tenham outra relação
de emprego, passarão a integrar o
quadro de pessoal da stmnresa, sem
solução de continuidade na relação
de emprego, a partir da data de sua
instalação.
Art. 35. Os servidores públicos
que, à data da ínstalaçâc da Empresa, estiverem prestando serviços ao
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Grupo de Estudos para Integração da
Política de Transportes, sob qualquer
forma legal, poderão, observados os
critérios do Poder Executivo, optar,
dentro de 60 (sessenta) dias, por seu
aproveitamento no quadro de pessoal
da Empresa sob o regime da legislação trabalhista.
Art. 36. A Administração da zmpresa, caso aceite a; opção, deverá,
dentro de 30 (trinta) dias, comunicar essa opção ao órgão de pessoal a
que o optante pertencer, cabendo a
este último órgão declarar vago o cargo respectivo, à vista do termo de opção aceito, que servirá como pedido
de exoneração.
Art. 37. Os servidores que não tiverem sua opção acolhida, poderão, a
critério da Administração da Empresa, permanecer à disposição desta. como servidores requisitados, na forma
da legislação em vigor.
Art. 38. A expressão servidores públicos contida no § 25', do artigo 6.°,
da Lei n." 5.908, de 20 de agosto de
1973, abrange o servidor público federal, estadual ou municipal, quer da
Administração Direta, quer da Autarquia.
§ L" Tratando-se de servidor público estadual ou municipal, uma vez
aceita a opção pela Empresa, a Admtnístraçãc desta
comunicará o fato,
juntando a opção, no pra
de 30
(trinta) dias, ao órgão de
pessoal
competente, que providenciará o ato
de exoneração cabível, na forma da
legislação pertinente.
§ 2.':> Concomitantemente, o servido!'
optante fará declaração formal de
que acumula ou não cargo ou emprego
público e, na hipótese de acumulação
não permitida, indicará o cargo ou
emprego do qual deseja ser exonerado
ou dispensado.
§ 3.° O servidor requisitado que só
exercer no GEIPOT função de confiança ou em comissão será aproveitado em emprego de atribuição correlata à função de confiança que exercer, respeitada a habilitação proüsstor.al exigida em lei.
§ 4.° Não se fará aproveitamento em
emprego, cargo ou função de confiança do Quadro de Pessoal da Empresa Brasileira de
Planejamento de
Transportes (GEIPOT).
§ 5.° O prazo previsto para o exer ,
cicio do direito de opção será contado
a partir da data da aprovacão do

quadro de pessoal da Empresa, enviando esta a cada um comunicação para o exercício daquele direito.
§ 6." Caso o servidor não exerça o
direito de opção no prazo previsto, o
silêncio será considerado desistência
do exercício daquele direito de opção.
aplicando-se, em conseqüência, o dis~
posto no § 4.':>, do artigo 6.°, da LeI
n.? 5.908, de 20 de agosto de 1973.
DECRETO N." 73.101 NOVEMBRO I)~

DE

7

DE

1873

Declara de utílidade 'Pública as instetuiçôes que menciona,

O Presidente da República, D<: uso
da atrlbuíçao que lhe contere ) artigo
81, item IH, da Constttutçàc, ôecreta:
Art. L" São declaradas de ututoaoe
púbnca nos termos do artigo 1." da
Lei 91, de 28 de agosto de 1935, combinado com o artigo 1.0, do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
Ação Social da Paróquia de São
Raimundo (ASPAR) com sede em
Fortaleza, Estado do Ceará. (Processo ~J -- 11.471-72).
Associação de Assistência à Ortança
Suraa, com sede no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara. (Processo MJ
- 22.597-73).
Associação das Damas de Caridade,
com sede em Amparo, Estado de São
Paulo. (Processo MJ-26.607-71).
Associação de Proteção à Maternídade e à Infância de Boqueirão dos
Cochos, com sede em Boqueirão dos
Cochos, Estado da Paraíba. (Processo MJ-24.449-72).
Associação Protetora da Infância Província de São Paulo, com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo.
(Processo MJ - 53.879-72).
Associação Santamariense de Auxilio aos Necessitados (ASAN), com sede em Santa Maria, Estado do Rio
Grande do Sul. (Processo MJ
25.339-72) .
Casa do Pobre de Nossa Bennora de
Copacabana, com sede no Rio de Janeiro, Estado' da Guanabara. (Processo MJ - 21.264-73).
Centro Com.unitário São Pedro, com
sede em Presidente Prudente Estado
de São Paulo. (Processo' MJ _
18.856-72) .
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centro Cultural Brasil - Estados
Unidos de Marília, com sede em Marília. Estado de São Paulo. (Processo
MJ -

27.939-';'2).
Centro de Recuperação de Paralisia
Infantil e Cerebral do Guarujá, com
sede em Guarujá, Estado de São Paulo. (Processo MJ - 25.171-72).
Congregação das Missionárias de
Cristo, com sede em Jundiai, Estado
de São Paulo. (Processo MJ
61. 938-72),

Creche Medalha Milagrosa, com sede em Brasília, Distrito Federal.
(Processo MJ - 59.460-71).
Educandário Santa Teresinha, com

sede em Caícó, Estado do Rio Grande
do Norte. (Processo MJ - 28.978-71).
Hospital de Caridade de Crissíumal,

Descalvado, Estado de São Paulo.
(Processo MJ - 27.831-72).
Lar Batista Paranaense, com sede
em Londrina, Estado do Paraná.
(Processo MJ - 28.437-70).
Mansão Bezerra de Menezes. com
sede em Ponta Grossa, Estado do Paraná. (Processo MJ - 39.057-70).
Movimento Social de Promoção Humana (MSPH), com sede em Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais.
(Processo MJ - 64.042-72).
Pia Sociedade dos Padres Carlistas,
com sede em Guaporé, Estado do Rio
Grande do Sul. (Processo MJ
30.726-71) .

Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte, com sede em Lima Duarte, Estado de Minas Gerais, (Proces-

com sede em Crisslumal, Estado do

so MJ -

Rio Grande do Sul. (Processo MJ 25.489-71).

Santa Casa de Misericórdia de Resende, com sede em Resende, Estado
do Rio de Janeiro. (Processo MJ -

Hospital de Misericórdia de Altinópoüs, com sede em Altínópolis, Estado

de

São

Paulo.

(Processo

MJ

27.518-71) .

Instituição Nosso Lar, com sede em
Araçatuba, Estado de São Paulo.
(Processo MJ - 12.902-71).
Instituto Espírita Nosso Lar, com
sede em São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. (Processo MJ 14.835-70) .

Instituto das Filhas de Maria Servas da Caridade, com sede em Recife,
Estado de Pernambuco. (Processo MJ
-

35.111-71).

Instituto Maria Auxüíadora, com
sede em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul. (Processo MJ
55.472-72) .

Instituto Paissandu, com sede no
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. (Processo MJ - 24.281-73).
Instituto Social e Educacional de
Bragança Paulista, com sede em Bragança Paulista, Estado de São Paulo.
(Processo MJ -- 28.584-71).
Irmandade do Hospital de Caridade
de Martinópolis, com sede em Martinópolís, Estado de São Paulo. (Processo MJ -r- 55.796-71).
Irmandade da Santa Casa de Arapongas, com sede em Arapongas, Estado do Paraná. (Processo MJ 20.909-70) .

Irmandade da Santa Casa de Mlaerlcórdía de Descalvado, com sede em

55.634-72).

34.118-71) .

Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com sede em Sobral, Estado do
Ceará. (Processo MJ - 33.231-'12).
Seminário Diocesano Menor São
Pio X de Marília, com sede em Marília, Estado de São Paulo. (Processo
MJ -

52.580-73).

Serviço de Obras Sociais (S. O. S.)
com sede em Lagoa da Prata, Estado
de Minas Gerais. (Processo MJ 21. 632-72) •

Sociedade Civil Santa Angela, com
sede em Paraísópolís, Estado de Minas
Gerais. (Processo MJ - 17.554-72).
Sociedade Educacional de Menores
de Cachoeira de Itapemirím, com sede em Cachoeira de It.apemirtm, Estado do Espírito Santo. (Processo
Th[J -- 27.135-71).

Sociedade Internacional de Auxílio
aos Necessitados (S.LA.N.), com
sede em Sant' Ana do Livrament-o, Estado do Rio Grande do Sul. (Processo Th[J -- 61.584-70).
Art. 2.° São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 2.°,
"in fine", da Lei n." 91, de 28 de
agosto de 1935, combinado com o artigo l:"~ .g.o Regulamento aprovado
pelo Decreto. n.s 50.517, de 2 de maio
de 1961:

Sociedade Beneficente Carlos Dumont Villares, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo. (Processo
Th[J -- 61.341-71).
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Mitra da Arquidiocese de Porto
Alegre, com sede em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul. (Processo MJ - 11. 975-73).
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .ontrário ,
Brasília, 7 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

NI'

73.102 - DE 7 DE
1973

NOVEMBRo DE

Reçulamenta os artiçoe 12 3 13. da
Lez n° 5.899, de 5 de julho 'de 1973,
que dZ.spãem sobre a cocrcexcçao
operacwnal dos sistemas
elétricos
imierliçtuios das Regiões Sudeste e
Sul.

o Presidente da Repubtíca, usando')
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81, n- IlI, da. Constít..nçâo, e
tendo em vista o ar' go 16 da Lei
número 5.899, de 5 ::1e julho' de 1973,
decreta:
Art. 10 São lnstitutdos os Grupos
Coordenadores para Operação Inter;
ligada, incumbidos da
coordenação
operacional dos sistemas elétrícoa ôa
Região Sudeste e da Regiãc Sul, que
serão designados abreviada e respectivamente por GCOI_SudestE'_ e GCOI~
Sul, e, em tudo que ee referir a ambos. simplesmente por GCOr.
Art. 2° Aos GCOI são atribuídas
as funções de coordenar, decidir ou
encaminhar as
prov dênctas neces.
sárias ao uso racional das ír-scaracões
geradoras e de transmissão existentes
e que vierem a existir nos sistemas
elétricos interligados 'ia Região Sudeste e da Região Sul, objetivando, basicamente:
a)
A continuidade do suprimento
de energia elétrica ~tOS sistemas dtstribuidores. de forma a atender plenamente aos seus requisitos de potência
e energia e sob condições de tensão e
freqüência adequadas;
b)
A economia dos combustíveis
utilizados nas centrais termelêtrtcas,
restringindo o seu consumo ao mínimo indispensável ao atendimento dos
requisitos dos sistemas elétricas, em
complementação dos recursos hldrelé,

trícos considerando,
entretanto. as
imposições de interesse nacional."
Art. 3° Entre as provídêncías a
cargo dos GCOI, mencfcnadas no
artigo 2'>, se íncluírão medidas que
assegurem:
a)
A utilização prtorrtária da po..
têncía e energia produzidas na central
elétrica de Jtaípu, a ser construída por
disposição do Tratado celebrado em
26 de abril de 1973, com a República
do Paraguai;
b)
O rateio dos ônus e vantagens
decorrentes das variações de condícões
hidrológicas em relação -o período
hidrológico crítico, entre todas as empresas concessionárias- dos sistema"
elétricos das Regiões Sudeste e sul,
na base dos critérios
estabelecidos
neste Decreto;
c)
O rateio dos ônus e vantagens
decorrentes do consumo dos combustíveis fósseis para atender às necessidades dos sistemas interligados ou
por imposição de interesse nacional
entre todas as empresas concessionárias daqueles sistemas, adotados os
crttértos estabelecidos neste Decreto.
Art. 49 Cada GCOI será constdt,' lo por um Conselho Deliberativo
e um comitê Executivo.
§ 10 O Conselho Dehberatâvo compor-se.â do Presidente das Centrais
Elétr-ícae Brasileiras Sociedade Anôni ..
ma ~ ELETROBRÁS, e dos .eresiden...
tes das empresas concessionárias reta..
cionadas abaixo, ou de suas sucessoras, tendo como, observador o Díreter-Geral do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrjca ~ .....
DN AEE, do Ministério das Minas e
Energia.
a)

GCO! -

Sudeste

Furnas Centrais Elétricas s.A.
-

FURNAS;

- Centrais Elétricas de São Pa';llo
Sociedade Anônima ~ CESP;
- Companhia Paulista de Força e
Luz S.A. - CPFL;
~ Centrais
Elétricas de Minas
Gerais S.A. - CEMIG;
- LIGHT - Serviços de Eletrlcidade Sociedade Anônima - LIGHT;
- Espírito Santo Centrais Elétricas
Sociedade Anônima - ESCELSA;
- Companhia Brasileira de Energia Elétrica - CBEE;
- Centrais Elétricas de GOi4s Sociedade Anônima - GEJJ;';
.:- Centrais Elétricas p'lumtnenses
Sociedade Anônima - CELF;
_ Centrais Elétricas de Mato Grosso Sociedade Anônima - CEl\1AT;
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- Companhia de
Brasília - CEB.
b)

no PODER

Eletricidade

acot -

de

Sul

Centrais Elétricas do Sul do
Brasil S.A. - ELETROSUL;
- Companhia Estadual de Energia
Elétrica - CEEE;

-

Companhia Paranaense de Ener..

gia Elétrica -

COPEL;

- Centrais Elétricas de Santa Oatartna S.A. - CELESC.
§ 20 O Comitê Executivo será integrado por um diretor da
.
ELETROBRAS, designado

por sua

Diretoria Executiva, e pelos Diretores
a que esteja subordinada
operação
dos sistemas elétricos das empresas
concessionárias relacionadas no ~ .rrágrafo primeiro deste artigo ou nos
seus impedimentos eventuais por
seus representantes devidamente cre ...
denciados,
§

3\1 Os representantes da

.

ELETRüBRAS e das empresas con..

cessionárias DOS Comitês Executivos
dOS GC01 terão autoridade para
agir em nome das respectivas empresas, no âmbito dos citados Comilês.
Art. 5° O DN AEE designará re.
presentantes junto aos Comitês Executivos dos GCOI, para oartdciparem
de seus trabalhas como observadores,
que se incumbirão de esclarecer junto
ao DNAEE o desenvolvimento dos
trabalhos dos referidos Comitês e as
proposições que por estes "he forem
submetidas.
Art. 6° A critério da ...•........
ELETROBRAS poderão integrar os
GCOI outras empresas participantes
dos sistemas interligadas, além, das
relacionadas no artigo 4°.
Art. 7° Dentro de 15 dias a partir
da publicação deste Decreto, a
.
ELETROBRAs comunicará por escrtto ao DNAEE e a cada uma das empresas relacionadas no artigo 4°, o
seu representante nos Comitês Executivos dos GCOI. Dentro do mesmo
prazo cada uma das empresas mencionadas também comunicará por
escrito ao DNAEE e à ELETROBRAS
o nome de seu representante no
Comitê
Executivo
do
respectivo
GCOI.
Comunicações semelhantes
serão feitas por escrito com antecedência pela ELETROBRAS e pelas
empresas integrantes dos aCOI, sem,
pre que os seus representantes devam
ser substituídos.

EXECUTIVO

Art. 89 O Conselho Deliberativo de
cada GCOI será presidido pelo Presidente da ELETROBRAS e reunir-se-á
para tratar de assuntos relevantes:
a)
Quando convocado por seu Presidente;
b)
Por solicitação da maioria de
seus membros;
c) Por solicitação do coordenador
dos Comitês Executivos.
Art. 99 Os trabalhos dos Comitês
Executivos dos GCpI serão -ürigldos
por um Coordenador, que será o representante da ELETROBRAS.
Art. 10. Os Comitês
'ilxecutivos
dos GCOI se reunirão por convocação
do Coordenador em caráter ordmárrc
pelo menos em cada trimestre e, em
caráter extraordinário, por mícíatíva
deste, ou por solicitação Je. no mínimo, dois de seus membros.
Art. 11. As decisões dos Comitês
Executivos dos GCOI sento 1amadas
por unanimidade de seus integrantes.
§ 1° Não havendo
unanimidade,
caberá ao Coordenador decídlr e eleterminar as providências necessárias,
podendo ser interposto recurso pela
parte interessada, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, ao Ministro das Mi~
nas e Energia. encaminhado ao ....
DNAEE.
§ 2'" O recurso referido no pará,
grafo anterior deste artigo não terá
efeito suspensivo do trabalho dos
Comitês Executivos dos GCOI e das
decisões do respectivo Coordenador.
Art. 12. Os comitês
Executivos
deverão estabelecer e manter atualizados os princípios e processos neces.
sanes à coordenação operacional dos
sistemas elétricos, inclusive os rela.,
tívos a:
a) Capacidade
de geração das
centrais geradoras termelétricas e
hidrelétricas ;
7 )
Capacidade mínima de reserva
gtrante e instalada a ser mantida'
pelas empresas concessionárias;
c) Programas de manutenção das
instalações geradoras e de transmiasão;
d) Medidas de emergência;
e) SiStemas de comunicação e proteção necessários à operação dos sis ~
ternas interligados;
f) Coleta e processamento de da,
dos estatísticos relativos à produção
de energia elétrica por todas as centrais geradoras dos sistemas Interligados;
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g)
Outras atividades que ínteres,
sem à operação racional dos sistemas
interligados .
Art. 13. Todas as empresas concessionárias e autorizadas de serviços
de eletricidade nas áreas de a.tuaçào
de FURNAS
Centrais Elétricas
Sociedade Anônima e Centrais Ele;
trtcas do Sul do Brasil Sociedade
Anônima - ELETROSUL, áreas estas definidas no artigo 2°, da Lei número 5.899, de 5 de julho de 1973,
deverão fornecer com
pontualidade
aos Comitês Executivos dos GCOI,
quando e conforme por eles solící.,
tedo, todas as informações. estudos,
ou dados relacionados com
funções
atribuídas neste Decreto aos GCOI.
Art. 14. A ELETROBRAS promo.,
verá a realização dos trabalhos destinados à informação e suporte dos
Comitês Executivos dos GCOI, necessários ao desempenho por estes das
atribuições que lhes são conferidas
por este Decreto.
Parágrafo
único. As
empresas
concessionárias integrantes dos GeOr
designarão profissionais de seus qua..
dros para, sob a direção da
.
ELETROBRAS, participarem, como
seus representantes, dos trabalhos a
que se refere este artigo. em regime
de tempo integral ou temporariamente de acordo com a natureza dos citados trabalhos.
Art. 15. Os princípios estabelecidos no artigo 3° do presente Decreto
poderão se estender à operação conjugada dos sistemas elétricos da Re,
gfão sudeste eia Região Sul. a cri ..
têrío da ELETROBRAR.
Parágrafo úníco . Quando ocorrer
a conveniência de se proceder de
acordo com este artigo, o Presiden,
te da ELETROBRAS convocará uma'
reunião conjunta dos Conselhos Deli.,
berativos dos GCOI e providenciará
para que, por intermédio do Coorde,
nadar dos Comitês Executivos dos
GCO! - Sudeste e GCOI - Sul. seja
convocada uma reunião conjunta de
ambos os Comitês, para que sejam
determinadas as medidas necessárias
à implementação da decisão acima,
adotando-se
os mesmos crftértos e
neste
procedimentos
estabelecidos
Decreto para o funcionamento dos
Comitês Executivos.
Art. 16. Correrão por conta de
cada empresa concessionária todas as
despesas de seus representantes junto
ao GCO!.
r
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Parágrafo único. Quaisquer outras
despesas relacionadas com os trabalhos do GCOr, serão rateadas entre
as empresas integrantes do Comitê
Executivo do GCOI interessado, de
acordo com critério por este estabelecido.
Art. 17. Dentro do prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da
data de pubheaçâo .ieste Decreto os
Comitês Executivos dos GC0! su-meterão ~ aprovação da EJ ,rrTROBRAS.
o Regimento Interno que regulará as
suas att odades, bem como as normas
e critérros técnicos no-s quais as mesmas serão Iníclalmente baseadas.
Parágrafo único. pu:' proposta dos
Comités ii.:;;rf-~cutivos de': aCOI, aprovada pela ELETROBRAS, o Regimento Interno, bem come as normas e
critérios técnicos referidos neste artd ..
go, poderão ser complementados ou
modificados.
Art. 18. Os trabalhos -ros Comitês
de Coordenação da Operação Jnterligada na Região Centro-Sul e rta
Região Sul, ccntínuarâo a ser realizados até a data de aprovação peja
ELETROBRAS, do Regtmentn Interno referido no artigo 17 e, a parttr
desta data, serão transferidas para os
OCOI as suas atívídades e tod.. 'J seu
acervo de estudos e documentação.
Art. 19. Para os +'105 deste Decreto. o "Período Hidrológico Critico",
nos sistemas elétricos
"nterhgados,
respectivamente da H.~giã(' Sudeste <-'
da Região Sul, é aquele em que, em
decorrência
de
condições
hídro.
meteorológicas diversas, os reservatórios de acumulação hídráullca neles
existentes tiverem de ser plenamente
utilizados, atendido
o disposto no
artigo 2°, e considerando.se
'<i ots,
•.dades geradoras de cada sístema. bem como os -esrecttvos requisitos de energia e de potência
máxima horária.
Parágrafo único. Na eventualidade
de serem os sistemas elétricos interligados da Região Sudeste e da Restâc
R"- operados conjuntamente, na forn-> do disposto no artigo 15 o "Período Hidrológico Crtt'co" será aquele
em que as condições
rr-oncíonadas
nea'e artigo se aplicarem
aos dois
sistemas elétricos considerad
como
um único.
Art. 20. A coordenação L _ 'racional
dos sistemas elétricos interligados da
Região Sudeste e da Regiâo Sul será
realizada anualmente pelos respectí..
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vos GCOr,· mediante a elaboração de
um "Plano de Operação" para o ano
civil subseqüente, e de "Prosr.amas de
Operação" 'para cada mês d:cte último, os quais serão revisados pelo menos uma yr::z em cada trimestre, conf?Tme: exigirem as condições opera.
CIOnaIS ocorrentes.
Parágrafo único. Denomlnar-se-gc
"!"r;~ de Operação" e "Mês de Opera,
çao _ aqueles aos quais se referirem
respectivamente, um "Plano de Ope~
ração" ou um "Programa de Opera.

ção" .

Art. 21.

Para cada Ano de Opera-

ção e respectivos Meses de Operação,
e para cada sistema tnzerlígado, o
GeOr correspondente determinará OS
seguintes elementos, tendo em vista
o disposto no artigo 2", admitindo a
ocorrência

do

Período

Hidrológico

Crítico e observadas as dtsponlbllt.,
dadeg de transmissão:
a) Energia
e potência máxima
horária que cada empresa integrante
dos GeOI necessitará para atender
aos fornecimentos que tiver de fazer
aos seus consumidores finais e ou a
empresas concessionárias integrantes
ou não dos GCOI;
b) Capacidade
de produção oe
energia e potência máxima borárta
das centrais geradoras de cada empresa integrante dos GCOI excluídas
respectivas reservas de geração adequadas, tendo em vista a maxtmlzação
da produção hidrelétrica
em cada
sistema interligado, e mantendo
dentro de limites de
segurança os
volumes de acumulação em cada
reservatório hidráulico e em seu conjunto;
C) Di-sponibilidade de produção de
cada empresa integrante do,:; GCOI,
constituida pelos elementos apurados
conforme alínea "b" acima. acrescida
das respectivas quantidades {- energia e potência máxima horária decor ~
rentes dos contratos menctonados nos
artigos 22 e 27 e dos contratos, q1.1,~
estiverem em vigência, celebrados por
FURNAS Ou ELETRüSUL com as
outras empresas integrantes dos
GCOI;
d) Superavit ou deficit
de cada
empresa integrante dos GCOI determinados pelas diferenças entre os
elementos apurados conforme as
.alíneas "c" e "a" acima';
e) Rateio dos superavlts de
.
;FURNAS e ELETROSUL, se houver,
determinados conforme a ati'cea "d",

rateio esse efetuado na pronorcáo dos
deficíta das demais empresas, se
houver. determinados também confor..
me a alínea "d" e destinados a caber
tura total ou parcial dos mesmos

déf'ícíts:

t) Centrais geradoras termelétri ,
cas dos sistemas interligados que deverão ser utilizadas. quando neces .
sãno. considerando sua confiança 8
eficiência operacionais, be n C0:1.0 as
lmwsições de interesse uacív-ial ;
g) Produção de energ!a p potência
máxima horária de cada central termelétrtca referida na alínea "f" an ..
tenor, no montante em que for neces.
sárta, considerar-do '15 imposições de
Interesse nacional e o regime operacional técnica e economicamente
mais adequado;
h) Consumo de
combustíveis tósseis, e custo liquido ~? :'U3 aquisição
entregues nas centrais termelétrícas.
correspondentes às produções determinadas segundo a alínea "g" anterior.
§ 1.9 Se os superavits de FURNAS
ou ELETROSUL não forem suficientes
para cobrir totalmente
Os defíotts
determinados na alínea "d" e existindo superavit em uma ou mais
em p r e s a s concessionárias. estes
superavits serão utilizados para cobertura dos deficits ainda existentes.
§ 2° Para efeito deste artigo, as
centrais geradoras nucleares
terão
tratamento igual ao dac centrais
hidrelétricas. devendo. no entanto, ter
sua produção determinada atendendo
às imposições de suas características
operacionais, e ao máximo aproveitamente das disponibilidades hidráuli-

caso

Art. 22. Enquanto v lgorarem os
contratos de suprtmetno o,e energia e
de potência máxima horáría entre a
CESP e a LIGHT, de 22 l~e maio de
1970, entre a CESP e a CEMAT. de
30 de junho de 19n, entre a CRSP
e a COPEL. de 21 de outubro de 1970,
entre a CEMIG e a CESP. de 10 de
outubro de 1973, bem co .....o o pretocolo celebrado entre ELETROBRAS.
FURNAS, CPFL, CESP ~ LIGHT, de
3 de julho de 1968, os mesmos serão
considerados para os fins do balanço
energético e das providências estabelecidas no artigo 21.
Art. 23. A partir da data de publí.,
cação deste Decreto. novos contratos
de fornecimento de energia. elétrica:
entre as empresas concesstonárias
integrantes dos GCOI, somente serão
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aprovados pelo DNAEE quando ccle...
brados entre FURNAS I')U • • • • • • • • • •
ELETROSUL e as empresas conces.
síonártas dos respectivos GCOI.
§ 1" O disposto neste artigo não
se aplicará a contratos entre a CESP
e a LIGHT, para suprimento pela
primeira ao sistema da segunda no
Estado de São Paulo, e entre FURNAS
e a ELETROSUL, para suprimentos
entre os sistemas Interligados das
regiões Sudeste e Sul.
§ 2'" O DNAEE também só aprovará novos contratos de suprtmento
de energia elétrica'
celebradas por
concessionária não integrante dos
GCOI se a outra parte for a concessionária sob controle
acionário do
GOverno estadual quando existente
§ 30 Se o sistema da concessionária
sob controle acionário
do Governo
estadual, quando existe ate. não pude
ser interligado ao da empresa não
integrante dos GCOI. não prevalecerá
o disposto no parágrafo antcrfor .
Art. 24. A fim de que os futuros
contratos de suprimento de energia
elétrica entre FURNAS ou
.
ELETROSUL e as outras empresas
concessionárias integrantes dos res __
pectlvos GCOI, excetuados os referi__
dos no artigo 27, possam ser aprova..
dos pelo DNAEE, deverão os mesmos
Incluir as seguintes Caposições:
a)
As potências máximas horárias
contratadas serão as determinadas
conforme disposto na alínea "e" do
artigo 21, e compatíveis COm os valores referidos na alínea "b" deste
artigo;
b) Será assegurado um suprímen...
to de energia igual a determinada na
forma disposta na' alínea "e" do
artigo 21,

§ 1" Os contratos referidos
neste
artigo poderão ser celebrados por
prazos plurianuais, devendo, entretanto. conter cláusula permitindo que
as potências máximas ho-ártas ( a
energia, '"<sesurada sejam revisadas
anualmente de acordo com os valores
que forem apurados na forma cisposta
no artigo 21.
§ 20 .Quando os contratos referidos
neste artigo forem
celebrados por
prazos plurianuais, as potências máxl.,
mas horárias e energia contratadas
serão vinculadas a planos de instalações geradoras e de transmissão,
aprovados pelo Ministro das Minas e
Energia.
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§ 3° Enquanto vigorar o contrato
celebrado entre ELEI'ROSUL, CEEE,
CELESC e COPEL, em 22 de agosto
de 1973, e para efeitos da alínea "a"
e parágrafos 10 e 2" deste artdgo, deverá ser adicionada à canw-idade de
produção hidrelétrica de potência
máxima horária, a capacidade- de
produção termelétrtea de 'POtência
máxima horária daquelas empresas.
Art. 25. Suprimentos de energia
e ou de potência máxima horária entre as empresas integrantes dos
GCOI. visando a melhor utilização
dos recursos hidráulicos, serão consí,
derados pelo DNAEE no custo de ser,
viço somente quando
ttverem stdo
previamente determinados, »u posteriormente referendados »eto GCOI
competente, excetuados aqueles que
forem efetuados por força dos con ...
tratos entre as empresas integrantes
dos GCOI, celebrados até a da t,t deste
Decreto, e nos futuros contratos referidos nos artigos 24 e 27.

Art , 26. Os suprimentos referidos
no artigo anterior serão determi.radoa
ou referendados pelo GCOI co-noe__
tente sob as seguintes condiçôee
a) Sempre que, em qualquer con.,
dição hidrológica, houver capacdade
de acumulação em qualquer reservatório hidráulico de uma ou mais em,
presas concessionárias, e extravasa,
mento ou, a critério do GCOL tmmên.,
cta de extravasamento, em reservatório de outra ou outras empresas. o
GCOI poderá determinar o suprt.
mento de energia entre essas em.
presas, visando minimizar o extra;
vasamento:

b) Sempre que houver sobras de
energia ou de potência máxima horária em central geradora hidrelétrica.
de qualquer empresa concessionária,
o GCOI competente ~ aderá determlnar o suprimento de tais sobras para
atender a deficiência de qualquer
c' -ra empresa, antes de determinar
a utilização de potêi.cta equivalente
termelétcica, desde que
c referido
suprimento possa ser efetuado, a critério do GCOI, com a mesma seguran__
ca que o termelétrlco no que concerne
à continuidade e qualidade- de serViço;

c) Em casos de emergência decorrentes de paralisação imprevista de
instalações geradoras ou -te transmls.,
são, que resultem em deftctõn ias não
cobertas pelas reservas roferldas na
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alínea "b" do artigo 21, o Gear de, go Os suprimentos de energia e po,
terminará os Intercâmbi-e que forem
tê;cia máxima horária, oriundas de
necessários de energia e ou potência" Italpu, contratados com FURNAS e
máxima horária, entre quaisquer
ELETROSUL pelas empresas conces,
dentre as empresas concesstonarías
síonárias integrantes dos respectivos
deles integrantes;
GCOT, serão considerados prloritaríari) Sempre que, em qualquer conmente no balanço energético e nas
díção hidrológica, e a critério dos
GCOI. houver iminência de esgota-

providências
21.

menta das

Art. 28. Serão criadas, pela .....•
ELETROBRAS, contas especiais para

reservas

hidráulicas de

uma empresa concessionária, [houver

disponibilidades de outra
outras
empresas do mesmo OCOI, este últtmo POderá determinar a transferência
de energia entre as referidas empresas. objetivando a utilização máxima dos recursos hidráulicos, desde
que para isso exista a necessária ca~
pacidade de transmissão. e seja
assegurada confiança adequada de
serviço;
e) Sempre que, em qualquer clrcunstâncía. a critério dos OC01,
visando atender aos prtnclp.os estabelecidca no artigo 2°. houver conveniência de intercâmbio de energia
e ou potência máxima horária entre
as empresas COYl""~~'~'~Rrias íntegran;
tes dos mesmas OCO!.
Parágrafo único, Caberá aos ., ..
GCOr, quando determinar ou referendar os suprimentos referidos neste
artigo, recomendar para homolosracão
pelo DNAEE. os termos
condições
de compensação aos mesmos aplicáveis.
Art. 27. A partir da data em que
se Iniciar a operação comercial da
primeira unidade geradora ôa Central
Hidrelétrica de rterpu, a que Se refere a Lei n" 5.899. de 5 de julho de
1973. a energia e a potência máxima
horária nela produzidas e contratadas
por FURNAS e ELETROSUL. conforme estabelecido no artigo 59 da Lei
citada, serão contratadas pelas outras
empresas concessionárias dos respectivos GC01. conforme
estabelecido
nos artigos 79 • 8" e 99 , 18. -nesma Lei,
considerando-se as potências méxímas
horárias assim contratadas como
adicionais à maior potência máxima
horária constante dOR contratos entre
FURNAS e ELETROSUL e as referi.
das empresas. vigentes em 5 de julho
de 1973, OU que vierem a vigorar ate
a data em que se iniciar a operação
comercial da primeira unidade gerador-a de Itaípu. respeitadas as condiçõec específicas de cada contrate.
Parágrafo único. A partir da data
em que vigorar o disposto neste artd-

estabelecidas no artigo

atender ao rateio dos ônus e vantagens
do COnsumo de combustíveis fósseis.
da região Sudeste e da Região Sul,
que se denomlr-arão abreviada e res,
pectivamente cCC - Sudeste e
.
CCC _ Sul, ou simplesmente CCC em
tudo que Se referir a ambas,
Art. 29. A CCC - Sudeste e a
CCC - Sul constdtuír-se.ão em reservas financeiras para cobertura do
custo dos combustíveis fósseis, nm,
danando como contas de compensaçâo, através das quais, obedecidos os
critérios estabelecidos neste Decreto,
se realizará o rateio dos ônus e vantagens do consumo daqueles combus,
tiveís nas centrais geradoras termelêtricas integrantes dos sistemas inter.. .
ligados e pertencentes \e; empresas
concessionárias
participantes, respectivamente, do OCOl - Sudeste e
do aCOl - Sul.
Art. 30. Para determ.naçâc das
reservas financeiras a que se refere
o artigo anterior, e realização do
rateio nele referido, serão consíderadas as despesas na
aq utstçâo dos
combustíveis. determinadas na forma
do disposto nas alíneas "f". "g" e
"h' do artigo 21.
Art. 31. As CCC serão constituídas
com as quotas de rateio que serão
atribuídas as empresas concessionárias integrantes do GCOr - Sudeste
e do aCOl - Sul, que distribuírem
energia elétrica diretamente a zonsu,
midores finais, ou a outras empresas
concessionárias que nâ. as participantes dos mesmos aC01,
Art , 32. A partir de 1" de janeiro
de 1974, o consumo de combustíveis
fósseis por qualquer dentre as empresas concessionárias participantes
do GCOl - Sudeste e do GCOl - Sul
somente será considerado pelo DNAEE
no custo de serviço, e para fins do
rateio referido no artigo
anterior,
quando tiver sido previamente autorizado ou posteriormente referendado
pelo Comitê Executivo 10 GCOI da
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respectiva
regtao,
excetuados
os
c,,?nsu.mos das centrais termelétrícas
nao mtegrantes dos sistemas Inter-

ligados,

Parágrafo unrco. Para os fins des.,
te artigo, no último mês de cada trj,
mestre. do a.no civil Os Comitês Exe.,
cutívos dos GCOI aprovarão os programas de produção de energia de
cada central termetétrIca e as quantí,
dades e custos de combustiveío fósseis
que cada empresa concessionária
deverá consumir no trtmestre subseqüente, bem COmo revisarão e homologarão as quantidades e custos dos
combustíveis consumidos pela mesma
empresa no trimestre terminante.
Art. 33. O custo do serviço das
empresas concessionárias integrantes
do GCOI ~ Sudeste e do GCOI Sul, a partir de 1 de janeiro de 1975
não incluirá provisão para o p~ga:
menta de despesas com a aqutstçâo
de combustíveis fósseis para utilização
nas centrais termelétrfcas integrantes
do sistema interligado, pagamento
esse que continuará a ser efetuado
pelas mesmas empresas, e lhes será
reembolsado mensalmente pela respectiva CCC.
Parágrafo umco . Os reembolsos
referidos neste artigo serão efetuados
pela ELETROBRAS, e por esta levados a débito da respectiva eco, desde
que certificados pelo Coordenador dos
Comitês Executivos do GCOI corres,
pendente.
Art. 34.

A determinação das quo-

tas que serão recolhidas às CCC, será

efetuada conforme disposto neste
Decreto, entre as empresas conces.
sionárias mencionadas no artigo 31,
na proporção da energia elétrica por
elas vendida aos respectivos consumidores finais e as outras concessioné ,
rias que não as participantes dos
respectivos GCOI.
Art. 35. A partir de 1974, inclusive, os Comitês Executivos do GCOI Sudeste e do Geor -- Sul determinarão, no mês de setembro de cada
ano, as quotas com que cada uma
dentre as empresas mencionadas no
artigo 31 contribuirão para a respectí.,
va CCC no ano civil subseqüente.
§ 1° Os
GCOI comunicarão ao
DNAEE, até ao de setembro, os valores das quotas referidas "este artigo. para efeito de sua inclusão no
custo do servíço das emp-esae quotistas no ano civil seguinte.
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§ 2Q Durante o ano civil seguinte
cada empresa quotista recolherá à
ELETROBRAS, para crédito à respectiva CCC, a quota anual que lhe
for atribuída conforme disposto neste artigo, em duodécímos recolhidos
mensalmente até o dia 20 do mês seguinte ao vencido,
§ 3Q A empresa quotista que não
promover os recolhimentos de duodécimos, na forma e prazo previstos
no parágrafo anterior, ficara constdtuida em mora automaticamente, para todos os efeitos legais, sujeitandose ao pagamento de juros moratóríoa
de 12% ao ano e às multas previstas
na legislação de energia elétrica.

Al't. 36. Para implementação do
disposto no artigo 35, no mês de setembro de cada ano, a paeclr de 1974
inclusive, os Comitês Executivos do
OCOI - Sudeste e do GCOI - Sul,
baseando-se em trabalhos realizados
pela ELEI'ROBRAS na forma do artigo 14 determinarão:
a) A apuração das despesas que as
empresas concessionárias produtoras
de energia termelétrfoa, autorizadas
conforme disposto no artigo 32, realizaram na aquisição de combustíveis
fósseis, até 31 de agosto do ano civil em curso, para as centrais termeIétricas integrantes dos sistemas interligados;
b) As despesas estimadas Que as
empresas mencionadas na alínea "a"
anterior efetuarão com a aquísíçâo
de combustíveis fósseis no quadrimestre restante ao ano em curso;
C) Os saldos nas respectivas CCC
em 31 de dezembro, constderando os
elementos apurados conforme o disposto nas alíneas "a" e "h" anteríores, e o movimento realizado nas contas das CCC até 31 de agosto do ano
civil em curso;

d) Os requisitos de produção de
energia e potência máxima horária
termelétrfca necessários no ano cí.,
vil seguinte, bem como o respectivo
consumo e despesas de aquisição de
combustíveis fósseis, na conformldade
do disposto nas alíneas "f" - "g" e
"h" no artigo 21;
e) A importância a ser
a cada CCC no ano civil
considerando os elementos
conforme disposto na annea
tenor:

acrescída
seguinte,
apurados
"d" en-
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j) As quantidades de energia ~lé
tríca que cada uma dentre as empresas concessionárias quotístaa para ae
cec, vendeu, no último período de
12 meses para os quais dados definitivos relativos a todas aquelas empresas forem disponíveis, atendendo
ao disposto no artigo 34;
g) As quotas que cada empresa recolherá à respectiva CCC no ano civil seguinte, considerando o que foi
apurado conforme estabelecido nas
alíneas "e" e "i" anteriores.

Parágrafo único. A EL€TROBRAS

submeterá ao Ministro das Minas e
Energia, por intermédio do DNAI!.'E,

08 elementos obtidos conforme o estabelecido neste artigo.
Art. 37. O Ministro das Minas e
Energia determinará as quotas a serem recolhidas às CCC e mcluídas
pelo DNAEE no custo do serviço das
empresas quotistas no ano civil seguinte.
§ 19 A critério do Ministro das Minas e Energia, as quotas rererídas
neste artigo poderão ser recolhidas
às CCC, e incluídas pelo DNAEE 110
custo do serviço, de torma que 80~
mente ao ftm de um número determinado de anos, as reservas fínanceiras das CCC atinjam 1).3 valores determinados pelos GCOI conforme dlsposto no artigo anterior.

§ 2.9 Na. eventualidade de decidir
o Ministro das Minas e Energia proceder na forma indicada no parágrafo anterior, e caso, em qualquer ano,
se tornarem insuficientes os recursos
das CCC para cobrir o custo dos COm··
bustíveís fósseis, tais recursos serão
supridos pelo Ministério das Minas e
Energia através da ELETROBRAS,
para posterior -ressarcímento pelas

CCC.
§ 39 O Ministro das Minas e Jânergta, até 31 de julho de .i974 expedirá as instruções neoessànas á ímplementaçâo do disposto nos oarágrafos
anteriores.

Art. 38. No mês de agosto de cada ano, a partir de 1974, o Ministro
das Minas e Energia determinará.
para efeito deste Decreto, e através
de Portaria, a utilização no ano seguinte dos combustíveis tósseís Que
sejam do interesse nacional, que t.t"rão levados em conta pa-n, fins do
artigo 21.

Art. 39. Quando. confonne estabelecido no artigo 15 deste Decreto, for
decidido que o rateio aos ônus e vantagens do consumo de -vnnbustãvejs
fósseis deva ser realizado conjuntamente entre as empresas concessionárias contribuintes para a CCC Sudeste e a CCC - Sul, serão aplicados para esse fim 00 mesmos crítértos
e principios estabelecidos neste Decreto para o referido rateio feito isoladamente para a região Sudeste e
região Sul, fazendo ~a,:ta Empresa.
concessionária. sua eontrtnuíção para
a CCC respectiva.
Art. 40. N o mês de setembro de
1974. em adição aos procedimentos
previstos no artigo 36. OS Comitês
Executivos dos GCOI deverão.
a)

Determinar o saldo estimado em

31 de dezembro de 1974 que cada empresa concessionária produtora de

energia termelétrica terá na provisão feita para aquisição de combustívcís em seu custo de serviço cera
utilização nas centrais termc létricas
integrantes do sistema -nterIigado, no
ano civil de 1974, deduzida a despesa
com compra de energia a terceiros
para substdtuíçâo parcial ou total da
produção de energia termelétríca
prevista no processo tarifário;
O) Submeter
os sardas apurados
na alínea "a" anterior às respectivas
empresas proautoras de energia termelétrrca e ao DNAEE, que nrovtdenciarãc para que nenhuma provísáo
seja feita no custo do serviço das referidas empresas no anc :~lVÜ de 1975
para aquisição de combusttveís a ser
utllizao na-s centrais bermelétrtcas
do sistema ínterlígauc, atem das quotas de rateio que forem atribuídas às
referidas empresas conforme disposto nos artigos 36 e 37;

C) Considerar os saldos determinadOS na almea "a" deste artigo como
saldo inicial das CCC correspondentes.
as

Art. 41. Até 20 de janeiro de 1975
empresas produtoras de energia
m-i -t

rca

-erolhe-ào à

eco

cor.,

respondente. os saldos reais ec.rstentes na previsão feita cara aquisição
de combustíveis em seu cusco de serviço no ano civil de 1971 atendido
o disposto no artigo anterior
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16, § 2Q, do Decreto-lei nc 161, de 1J
de fevereiro de 1967, combinado com
o artigo 24, in fine, da Lei no s. 678,
de 11 de maio de 1973, decreta:
Art. l Q Ficam transrerídcs, com os
respectivos cargos, para o Quadro de
Pessoal Parte permanente - do MiEMíLIO G. MÉDICI
nistério da Fazenda, os seguintes run,
Beniamim Mario BapUstrt
cíonárâos integrantes do QUadro de
Pessoal em extinção da antiga autarquia Instituto Brasileiro de Geografia
DECR'EI'O N'? 73.103 - DE 7 DE
e Estatística, atual Fundação IBGE:
NQVEMIlRO DE 1973
a)
José Ronaldo Lutterback Veiga,
Autoriza o funcionamento da Escola
ocupante do cargo de Oficial de Adde Educação Física da. Guanabara,
ministração, código AF~201.12-A;
mantida pelo Centro Educa,ClfY:JAl
b) Alda Valladares Paleiro e Mano
de Realenço, com sede na Cidade
da Silva Santiago, ocupantes de cardo Rio de Janeiro, Estado da Guagos de Estatístico, código
.

Art. 42. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puullcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasiha, 7 de novembro de 1973;
152'? da Independência e 85'? da
República.

---

nabara.

TC-1401.20-A;

O Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe confere o artigo 81, item nI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei nc ..
5.540, de 28 de novembro d~ 1968, alterado pelo Decreto-lei nv 842. de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Pederal da
/Educação nv 1.770-73, conforme consta dos Processos nv 3.085/73-CFE e nv
237.825/72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. iv Fica autorizado o funcionamento da Escola de 'zeiucação Fisíca da Guanabara, com o curso de
!Educação Física, mantida pelo Centro
Educacional de Realengo, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara.
Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re.,
vogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1973;
1529 da Independência e 8SQ da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. passarinho

DECRETO N<:;I 73.104 NO~RO DE

DE

7

DE

1973

Transfere para o Quadro de Pessotü
do Ministério da. Fazenda cargos,
com os respectivos ocupantes, iniegrantes. do Quadro de Pessoal em
extinção da antiga autarquia Instituto Brasileiro de Geoarattts e Estatística, atual Funda.ção IBGE.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item TIl, da C~nstituiçãO~ e
tendo em vista o díspos GO no artigo

c) Maria Josína Peixoto, ocupante
do cargo de Estatístico, Código -rc1401. 21-B;
d) Helena. Rachel Gill de Moura

Costa, ocupante do cargo de Eetatía,
taco, código TC-1401.22-C.
Art. 2.Q As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste 2,,00
pcssarào a ser atendidas pelo Ministério da Fazenda.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novemnro de 1973;
1521 da Independência e 8SQ da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO NQ 73.105 - DE 7
NOVEl\lIBRO DE 1973

DE

Torna sem efeito aproveitnrnenta de
disponível no Q'lu;Uiro de Pessoal ao
Instituto de Premdência e Assistência dos Servidores do tatoao e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 81, item lII, da Constltulçâc, e
tendo em vista o disposto no artigo
67, da Lei nv 1. 711, de 28 de outubro
de 1952, e o que consta do Processo
nv 4.429-73, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP I.
decreta:
Art. 1Q Fica sem efeito o aproveitamento, no cargo de zscriturwto, código AF_202. 8-A, do Quad.rQ de pe~
soal Parte Pennanente
do Il1S~l
tuto de Previdência e As.s!$tê:r:.cia aOS

Aros
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Servidores do Estado, de Irapuan Barros de Lima, constante do Decreto n?
71.367, de 14 de novemcro de 1972,
publícado no Diário Oficial de 16 se-

guinte.
Art. 2Q Fica, igualmente. cassada,
a partir de 14 de dezembro de 19}2,
a disponibilidade do servidor meneio-

nado no artigo anterior.
Art. 39 Este Decreto entrara em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em cor.trário .

Brasília, 7 de novembro de 1973;
152Q da Independênoía e 859 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Júlio Barata
DECRETO NQ 73.100 -

DE

7

DE

NOVEMBRO DE 1973

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, do Quadro de Pessoal tio
Min2stêrifl da Aancuuura. para o
Quadro Onico de Pessoal da Univer_
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dá outras prooiaenciae,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar ~
tdgo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista
disposto no artigo
99, § 29, do Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1007, decreta:
Art. 19 Ficam redistribuidos para
Quadro único de Pessoal da Uníversidade Federal Rural do Rio de J aneiro, os seguintes cargos, com Os respectivos ocupantes, integrantes
do
Quadro de Pessoal - Par-te Permanente - do Ministério da Agricultura,
mantido o regime jurídico pessoal dos
servidores:
1) 2 (dois) cargos de Mecânico ae
Motores a C-ombustão, código A_ ••••
1.30S.9.B, ocupados por Acelíno Florentino Rocha e Manoel Alves;
2) 6 (seis) cargos de Tratorista, código CT-402. 7. A. ocupados por Adjar
Siqueira, Aurélio Figueira,
Gilberto
Andrade da Costa. Hélio Scatamburlo.
José Francisco da Silva e Raimundo
dos Santos.
3) 4 (quatro) cargos de Guarda, eódigo GL-203.S.A, ocupados por Aleíxo
Ramos, Antonio Amâncio dos Santos.
Isaías Antunes Nogueira e Nilton
Bernardo da Silva;
4) 4 (quatro) cargos de Operário
Rural, código P-207.6, ocupados por
Antônio GOnçalves Filho, Alvínc Gabriel de Lima, Argemíro Caetano da
Silva e Raul Nelson de Brito;

°

°
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S) 2 (dois) cargos de Motorista, cõ,
digo CT-401.S.A, ocupados por JOM
Correa de Meirelles e Sesatas LourenÇO;
6) 10 (dez) cargos de
Motorista,
código CT-401.l0.B, ocupados por
Amadeu Flores, Benjamin SIlvestre de
Souza, Estácío de Sá Vieira, Josias
Godínho, José Alves da Silva, Jorge
Nestor, Mauricio Ribeiro Chaves, Orlando Teixeira Gomes,
Onofre
de
Souza e Vicente Marcos de Aquino;
7) 2 (dois) cargos de Motorista, código CT-40l.12. C, ocupados por Arquimedes de Oliveira e Alcino
dos
San tos Cardoso;
S) 3 (três) cargos de Bcmbeiro.Hídráulíco, código A-1.201.S.A, ocupa,
dos por Alicinio Mofato, Jorge Silva
de Lacerda e João Andrade da Cruz;
9) 1 (um) cargo de Eletricista Operador, código A-803.S.A, ocupado por
Algeu Domingues de Souza;
10) 1 (um) cargo de Eletricista ope.
rador, código A_S03.l2.D, ocupado por
Geraldo Mendes de Almeida;
11) 1 (um) cargo de Eletricista 1n8_
talador, código A-802.S .A,
ocupado
por Sebastião Gomes de Souza;
12) 2 (dois) cargos de Eletricista
rnstetecor, código A-802.9.B, ocupados por Manoel Camargo c Ubiratan
de Oliveira;
13) 1 (um) cargo de Carpinteiro,
código A_601.S.A, ocupado por Antômo Rangel de Campos;
14) 1 (um) cargo de Mestre, código
A-1.801.l3.A, ocupada por José da
Silva Reis;
16) 9 (nove) cargos de Mestre, código A-1801.l4.B, ocupados por .t.Jpheu Macedo da Rosa, Cícero Galdí..
no de Lima, Claudíonor caumno, Clovis Batista de Freitas, Plcrêncio Victor Herzog, Francisco de Vasconcellos, José Carmo Amorim, Luiz Gon;
zaga Leitão e Moacir veiosc Lopes;
16) 2 (dois) cargos de Trabalhador,
código GL-402.l, ocupados por Antônio Meneleu de Oliveira e waldemíro
Eugenio Clementino,

17) 1 (um) cargo de Pintor. código
A-lOS.S.A, ocupado por Pedro de Alcântara;
lS) 1 (um) cargo de Pintor, código
A-lOS.8.A, ocupado por Braz Fei·

tal:

19) 1 (um) cargo de Desenhista, código P_l.OOl.12.A, ocupado por Irton
da Veiga Morena;
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20) 2 (dois) cargos de Desenhista,
código P-1.001.14.B, ocupados por
Dalmo Lemos de Carvalho e LOyr veí.
ga Morenz;
21) 1 (um) cargo de Mecânico Operador, código A-1.301.10.C, ocupado
por Pranclsco Lourenço do Nascimento;

22) 3 (três) cargos de Auxiliar Ru,
ral, código P-209.3,
ocupados por
Gualter Luiz de Oliveira, Octávio Silva e Paschoal Mota de Oliveira:
23) 1 (um) cargo de Agrônomo, código TC~101.22.C, ocupado por Hercílio Vater Farra:
24) 1 (um) cargo de Atendente código P-1. 709-9, ocupado por Jair Fer;
nandes Nunes;
25) 1 (um) cargo de Pedreiro, cõdigo A-I01.9.B, ocupado por Manoel
FrancISCO;
26) 1 (um) cargo de Pedreiro, có.
<ligo A-lOl.lO.C, ocupado po- Joary
Jacce Lourenço;
27) 2 (dois) cargos de 'I'elefontsta
código CT 214.6.A, ocupados por .ru.
rema do Carmo de Vasconcelos e Manoel Nascimento Souza Martins;
28) 1 (um) cargo de Armazenista
código AF-I02.8.A, ocupado por Luiz
Ucella;
29) 1 (um) cargo de Datilógrafo.
côdígo AF.503.9.B, ocupado por Maria de Lourdes de Souza Barbosa;
30) :. (um) cargo de Soldador, có,
digo A-l.706.8.A, ocupado por Manoel Vieira;
31) 1 (um) cargo de Serviçal, có.dígo GL-I02.5.A, ocupado por Nair
Vendas de Azevedo;
32) 1 (um) cargo de Servente, cõ.
digo GL.I04-.5, ocupado por Sebastião
Batista da Silva;
33) 1 (um) cargo de Ferreiro. côdigo A 1.703.1O.C, ocupado por Sílvio
'Guedes.
Art. 2° O disposto neste ato não
'homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou contrária a normas administrativas vigentes.
Art. 3'? Os ocupantes dos cargos ora
redístrtbuíocs continuarão a perceber
cs seus vencimentos e vantagens peto
órgão de origem, até que o .o rçamento
da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro consigne os recursos necessarias ao pagamento das despesas
resultantes do disposto neste ato.

Art. 4<:1 O órgão de pessoal do M1~
ntsténo da Agricultura remeterá ao
da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados da data de publicação
deste Decreto, OS assentamentos funcionais d-os servidores mencionados
no artigo 1.<:1.
Art. 5<:1 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1973;
152<:1 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N° 73.107 NOVEMffiRO DE

DE

7

DE

1973

Altera o Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (lPASE),
aprovado pe8,) Decreto n° 70.291, de
15 de março de 1972, e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que confere o artigo 81,
item lU, da COnstituição, e tendo em
vista o disposto no artigo 56. da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, deereta:
Art. 10 Fica alterado o Quadro de
Pessoal do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado
(IPASE), aprovado pelo Decreto número 70.291, de 15 de março de 1972,
para incluir quatro (4) cargos na
classe de Servente. Código GL-104.5,
e um (1) cargo na série de classes de
Carpinteiro, Código A-601.8.A, destinados os quatro primeiros ao enquadramento de José Azevedo dos Anjos,
Antônio Felix Marinho, Geraldo Cândido de Farias e Jovíno José da Silva; e ao de João Leonardo Filho, o
último, beneficiados, o primeiro pela
Lei n- 3.967, de 5 de outubro de 1961,
e os demais pela Lei n" 4.069, de U
de junho de 1962.
Parágrafo único. O enquadramento
dos funcionários a que se refere este
artigo vigora a partir de 6 de outubro de 1961 ou 15 de junho de 1962,
conforme a respectiva lei de enquadramento.
Art. 2° Em decorrência do disposto
no Decreto-lei n'' 673, de 7 de julho
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de 1969, fica assegurada ~os funcionários Antônio Felix Marmho e Jovíno José da Silva o direito à dife-

rença de vencimentos entre os níveis

5 e 7 e 5 e 8, respectivamente, rela-

tiva ao decesso resultante do enquadramento aprovado por este Decreto.
Art. 3° O órgão de Pessoal competente apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto ou
os expedirá aos que nâo os possuírem.
Art. 4° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida à conta
dos recursos próprios do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servi-

dores do Estado (IPASE).

Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 7 de novembro de 1973;
da Independência e 85Q da
República.
1502.9

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 73.108
NOVEMBRO DE

~ DE

7

DE

1973

Transfere para o Quadro de Pessoal
do IPASE funcionária, com o respectivo cargo, do Quadro em extinção da Fundação IBGE.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.

81, item IIl, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artdgo 16, ~ 2.<;1,
do Decreto-lei li.O 161, de ::'3 de fevereiro de 1967, combinado com o artigo 24, in fine, da Lei n.c 5.678. de
11 de maio de 1973, decreta:
Art. 1" Fica transferida, com o respectivo cargo, para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE), a
servidora
Elvira
Pereira Coelho,
ocupante do cargo de Oficial de Administração, código AF-201.16. C, integrante do Quadro de Pessoal em
extinção da antiga autarquia Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atual Fundação IBGE.
Art. 2" As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passarão a ser atendidas pelo Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado.

Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1973;
152,9 da Independência. e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
João Paulo dos Reis Venoso

DECRETO N" 73.109 - DE 7 DE
NOVEMBRO DE 1973
Retifica o Decreto n" 64.126, de 19 de
fevereiro de 1969, que aprovou o enquadramento do pessO'J.l do Ministério da Educação e Cultura, beneficiado pelo disposto no parágrafo
único, do aruço 23, da Lei n» 4.069,
de 11 de Junho de 1962, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, ítem IIl, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 1" Fica retificado o Decreto
n- 64.126, de 19 de fevereiro de 1969,
que aprovou o enquadramento do
pessoal do Ministério da Educação e
Cultura, beneficiado pelo disposto n<?
parágrafo único, do artigo 23, da LeI
no 4.069, de 11 de junho de 1962, para o fim de excluir um cargo da série de classes de Agente Social, código P-190L 10.A, ocupado por Maria
Clires Cardoso Silva Gomes, e inclui-lo, com seu respectivo ocupante,
na série de classes de Assistente Social, código TC-130L17.A. de conformidade com o artigo 19, da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960.
Parágrafo único, As vantagens financeiras decorrentes da retificação
de enquadramento e. que se refere
este artigo vigoram a partir de 14 de
outubro de 1963.
Art. 2° A partir de 29 de junho de:
1964, fica alterada a situação da funcionária de que trata o presente Decreto, de acordo com o artigo 9", e
seus parágrafos, da Lei ll,9 11.345,
de 26 de junho de 1964, cujos efeitos
financeiros retroagem a 1" de junho
de 1964.
Art. 3" Fica, igualmente, retificado
o Quadro de Pessoal do Ministério da
Educação e. Cultura, reestruturado pelo Decreto nv 72.850, de 26 de setembro de 1973, para consignar-se a al-
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teração de enquadramento prevista
neste Decreto.
Art. 4° O órgão de Pessoal competente apostilarà o titulo da funcionária abrangida por este Decreto ou
o expedirá se não o possuir.
Art. 5° A despesa com a execução
deste Decreto será atendida à conta
dos recursos próprios do Ministério
da Educação e Cultura.
Art. 6° Este Decreto entrará em
VIgor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECR.iETO

N9 73.110
NoVEMBRO DE

- DE 7
1973

DE

Aprova o Regulamento do Departamento-Geral de Serviços, do Ministério do Exército, e dá outras pro-

»íaencíoe,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o item
In, do artigo 81, da Constatuiçac, e
de acordo com o artigo 46, do Decreto-lei nv 200. de 25 de Ieveretro de
1967, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado o Regulamento do Departamento-Geral de Serviços, do Ministério do Exército, que
com este baixa.
Art. 29 Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas as disposições me contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1973;
1529 ôa Independência e 85Q da
Repúblloa ,
EMÍLIO G.

Art. 29 Para o cumprimento de
suas finalidades, compete ao DGS:
1) Planejar, orientar, coordenar e
controlar as ativídaues e programas
relacionados COm:
a) subsistência, saúde e assistência social do pessoal;
b) remonta, alimentação e tratamento de animais;
C) transporte ce pessoal e material;
d) suprimento e manutenção
de
material de intendência, saúüe e veterinária;
e) fardamento;
f) processamento e computação de
dados.
2) Planejar, orientar, coordenar e
controlar as atívídades setoriais relativas a Pesquisa e Desenvolvimento,
Organização e Métodos, Planejamento
Admínístrativo, Programaçàc e Orçamentaçâo, Administração Financeira,
Contabilidade e Auditoria;
3) Expedir diretrizes, instruções.
normas, planos e programas relativas
execução das atividades que lhe são
pertinentes, com base "la política e
diretrizes gerais fixadas pelo Ministro
do Exército;
4) Planejar e dirigir as atividades
de mobilização que lhe forem atribuíà

das'

5) Realizar as licitações f' aquisições
pertinentes ao material e aos serviços necessários ao cumprimento de
suas atividades;
6) Propor ao Ministro do Exército
as medidas que visem a aprimorar as
diretrizes gerais e a aperfeiçoar a legislação e a política de interesse do
DGS;

7) Promover estudos, análises e pesquisas, tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de suas ativida-

des'

MÉDICI

8) Tratar dos assuntos de estatística referentes a suas atdvídades ,

Orlando Geisel

REGULAMENTO
MENTO-GERAL

DO
DE

DEPARTASERVIÇOS

cAPíTULO

I

Do Departamento e suas

iuuuutaões

Art. te O Departamento-Geral de
Serviços (DGS) é o órgão de Direção
setouai incumbido de realizar o pla;
nejamentc, a orientação, ., coordenaçâc e o controle das atividades e programas relativos a Intendência subsistência. transporte, saúde, assístênda social, remonta. veterinária e processamento de dados.

U

Da Organização Geral

(R-154J
CAPÍTULO

221

EXECUTIVO

Art. 39 O DaS compreende:
Chefia;
Diretorias.
Art. 4\1 A Chefia compreende:
1) Chefe;
2) Vice-Chefe;
3) Gabinete;
4) Assessoria;
5) Divisão Administrativa.
Art. 5º As Diretorias denominamse:
1) Diretoria de Material de Inten.,
1)
2)

dêncía (DMI);
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2) Diretoria de Subsistência (DS);
3) Diretoria de Transportes (DT);
4) Diretoria de Assistência Social
(DAS);

5) Diretoria de Remonta e Veteri-

nária (DRV);
6) Diretoria de Saúde

rn

Bau) ;

7) Diretoria de Processamento

de

Dados (DPD).
CAPÍTULO

m

Das Atribuições da cnen«
Art. 69 O Chefe do DepartamentoGeral de Serviços é o responsável perante o Ministro pelo cumprimente
das finalidades do Departamento.
Art. 79 Ao Chefe CiO DGS compe-

te:

1) Dirigir as atividades do Departamento;
2) Praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislaçâo em vigor;
3) Orientar, coordenar e controlar
as atividades das Diretorias subordinadas, para assegurar o cumprimento dos objetivos do Departamento:
4) Celebrar convênios, contratos e
ajustes, quando autorizado pelo Ministro do Exército, com organizações
públicas ou privadas, visando à execução das atividades de competência
do DGS;
5) Exercer ou delegar competência
para o exercício das funções de Agente Diretor;
.
6) Sugerir medidas que propíctem a
implantação, no país, de uma infraestrutura industrial civil para produção de material de interesse e alçada
do Departamento.
Art. 89 Ao Vice-ehefe compete:
1) Dirigir os trabalhos de rotina do
Departamento e das Diretorias subordinadas, na forma determinada pelo
Chefe do Departamento;
2) Despachar, conforme delegar o
Chefe do Departamento, a correspondência externa;
3) Exercer as atividades administrativas que lhe forem atrfbuíuas ou
delegadas pelo Chefe do Departamen-

to;

4) Manter-se informado sobre os assuntos doutrinários, normativos e de
política administrativa a serem submetidos ao Chefe do Departamento
pelos Diretores, opinando quando especialmente solicitado por aquela. aUM
toridade;
5) Secundar o Chefe do Departamento nas atividades de controle e
coordenação;

6) Substituir o Chefe do Departamento nos .seus afastamentos.
Art. 99 Ao Gabinete compete:
1) Tratar dos assuntos referentes
ao pessoal civil e militar. informações, segurança e relações públicas do
Departamento;
2) Assegurar o apoio em pessoal ao
Chefe, Vice-Chefe, Assessoria e Divísâo Administrativa;
3) Executar os serviços de expediente, protocolo e arquivo para a Che,
fia do Departamento;
4) Organizar e manter atualizados
a bíbhcteca e o histórico do Departamento;
5) Elaborar, publicar e dístríbuír boletins e relatórios.
Art. 10. A Assessoria comnete assistir o Chefe do Departamento nas atívídades de controle, nos estudos e elaboração de diretrizes, planos, instruções e normas de interesse «erar do
Departamento, particularmente nos
assuntos referentes à Política Betodak
para o Departamento e relacionados
com Pesquisa e Desenvolvnnento. Organização e Métodos, Planejamento
Administrativo, Programação e Orçamenteçâo, Administração Financeira.
Contabilidade e Audítoría, bem como
na elaboração de convênios, contratos e ajustes.
Art. 11. A Divisão Administrativa
compete:
1) Apoiar o Departamento 110 to,
cante a material, finanças, transporte.
aprovisionamento e serviços gerais;
2) Realizar aquisições e prestação de
servíços necessários à execução das
atividades do Departamento;
3) Realizar a movímentaçâo e contabilização dos recursos financeiros
geridos pelo Departamento.
CAPÍTULQ

IV

Das Atribuições das Diretorias

A1't 12. A Diretoria de Material
de Intendência incumbe-Se das atividades relativas a suprimento e manutenção do material de Intendência
inclusive a confecção e distribuição
de fardamento.
Art. 13. A Diretoria 11e Subsístênela incumbe-se das atividades rela-

ATOS

tdvas a suprimento e controle de víveres e forragens.
Art. 14. A Diretoria de 'I'ranspor.,
tes incumbe-se das atdvidadea relativas ao transporte administrativo, de
pessoal e material.
Art. 15. A Diretoria de Assistência
Social incumbe-se das atividades relativas à assistência e previdência sociais para o pessoal militar do Exército e seus dependentes.
Art. 16. A Diretoria de Remonta
e Veterinária incumbe-se das atividades relativas ao provimento e manutenção dos efetivos de animais, íns.,
peçâo e tecnologia de alimentos e forragens e ao suprimento e manutenção
do material de remonta ~ veterinária.
Art. 17. A· Diretoria de Saúde incumbe-se das atividades relativas à
saúde do pessoal e ao suprimento e
manutenção do material de saúde
Art. 18. A Diretoria de Processamenta de Dados Incumbe-se das atividades relativas ao processamento e
à computação de dados ae interesse
do Exército.
DECRErO N9 73.111 -

DE 7 DE

Aprova o Regulamento da Inretorià
de M otomecanizaçõo, do Deportamen~o de Material Bélico do Ministério do Exército, e dá outras

providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar;
tígo 81, item III, da Constdtuíçâo, e
de acordo com o artigo 46, cio Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Motomecamzaçâo,
do Departamento de Material Bélico
do Ministério do Exército, que' com
este baixa.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novemcro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
MEDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE MOTOMEOANIZAÇAO (R-116J
CAPÍTULO

I

Da Diretoria e suas finalidades

Art. 19 A Diretoria de Motomecanízaçâc é o órgão de Apoio do Depar-

tamento de Material Bélico incumbido
de superintender as atívídaues reler
trvas a suprimento e manutenção de
material motomecanízado e .uprlmento de combustíveis e lubrificantes.
Art. 29 Para o cumprimento de suas
finalidades, compete à 1JMM:
1) orientar,
coordenar e controlar
as atividades relacionadas cem:
a) suprimento e manutenção de material motomecanízado e equipamento
de manutenção;
b) suprimento de combustíveis e lu;
brificantes;
2) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competênCIa;

estudar e elaborar propostas de:
planos, programas, instruções e
normas para execução das atividades
de sua competência;
b) aperfeiçoamento da política. da
legislação, da admínístraçâo e das
normas em vigor no campo de suas
atividades; .
c) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
d) visitas e inspeções;
3)

a)

NOVEMBRO DE 1973

EMÍLIO G.
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promover:
estudos e pesquisas para definição dos tipos de viaturas e outros
materiais mctomecanizados a adotar
pelo axércíto, dentro das diretrizes do
Estado-MalOr do Exército e do Chefe
do Departamento de Material Bé4)

a)

lico;
b) contatos com Instdtuíçôes,
públicas ou privadas, relativos às atívídades de sua competência;
5) participar de estudos doutrinários, normativos e de política adminís.,
tratíva determinados pelo Chefe do
Departamento de Material Bélico;
6) tratar de assuntos de estatística
referentes a suas atividades.
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CAPÍTULo II

Da Organização Geral

Art. 31? A Diretoria de Motomecanízaçâo compreende:
1) Direção;
2) Gabinete;
3) 1~ Seção (S/I) - Técnica;
4) 2.~ Seção (8/2) ~ Suprimento;
5) 3.~ Seção <B/3) - Manutenção.

Art. 49 A Direção compreende o Dí-,

1'eOO1' e demais elementos necessários
à execução de seus encargos.
CAP1'IULO

m

Das Atribuições

Aort. 59 O Diretor de Mctomecanízação é o responsável perante o Chefe do Departamento de Material BéIíco pelo cumprimento das finalidades
da Diretoria.
Art. 69 Ao Diretor de Mctcmecanízação compete:

1) dirigir as atividades da Dtre-

torra,
2)

praticar os atos administrativos

que lhe forem atribuídos pela legisla-

ção em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades de
competência da Diretoria;
4) propor 00 Chefe do Departamen;
to de Material Bélico:
a) a expedição dos atos administrativos de interesse da Diretcrta que
não sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e mspeções.
Art. 79. Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, informações, rejações públicas, material, S81'V1Ç'.oS ge~
raís e transportes de interesse da Diretoria, observada-s as normas do Departamento de Material Bélico;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo e arquí.,
vo:
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir
os boletins da Diretoria.
Art. 89 As Seções, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções e elaborar os expedientes relativos aos pro-

Ce&'30S que lhes forem presentes pelo
Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas e normas;
b) publicações técnicas;
c) aperfeiçoamento da Iegrslação e
das normas e procedimentos em vtgor;
d) intercâmbio
cultural s técnico
com órgãos públicos e pnvacos:
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evoluçao doutrínáría dos assuntos de sua conoetêncía:
4) coletar, estudar e ínterovetar fJS
dados estatísticos relativos a suas atí-

vídadee,

Art. 99. A P Seção (8:1; - Técnica - compete tratar de'
1) assuntos técnicos reíereutes aos
encargos da Diretoria;
2) especificação técnica termínojogia, nomenclatura, padromzaçâo. catalogação, dotação, níveis e.asstfícaçâo, utilização e inspeção do material de atribuição da Díretcna,
3) planos de aplicação de recursos
financeiros;
4) política administrativa, organízaçâo e métodos.
Art. 10. A 21.\ Seção (S/2) - Suprimento - compete tra-er dos assuntos relativos à execução do suprtmento de material motomecanízado,
equipamento de manutenção. combustiveis e lubrificantes.
Art. 11. A 3~ Seção (8/3) - Manutenção - compete tratar dos assuntos relativos à execução da ma;
nutenção do material motcmccanizado e equipamento de manutenção.
DECRETO N9 73.112 - DE 7
NOVEMBRO DE 1973

DE

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Material de Engenhari.a. do Departamento de Material Bélico do
Ministério do Exército, e dá outras
providências.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 81, item III, da Constttuiçâo e
de acordo com o artigo 46, do Decre-
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to-lei uv 200. de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 19. Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Material de
Engenharia, do Departamento de Material Bélico do Ministério do Exército, que com este baixa.
Art. 29. Este decreto entrará em
vigor na data de sua uublícaçâo. ~'e
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de novembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE MATERIAL DE ENGENHARIA
(R-16l)
cAPíTULo I

Da Diretoria e suas Finalidades

Art. 1.9 A: Diretoria de Material de
Engenharia (DMEJ é o ótgâo de
Apoio do Departamento de Material
Bélico (DMB) incumbido de superm,
tender as atividades relativas a 8U~
prímento e manutenção do material
de engenharia.
Art. 2.9 Para o cumprimento de
suas finalidades, compete à DME:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relacionadas com suprimento e manutenção do material de
engenharia;
2) baixar normas técnicas pertínentes às atividades de sua competência;
3) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas, instruções e
normas para execução das atividades
,
de sua competência;
b) aperfeiçoamento da política, da
das
legislação, da admímstraçàc e
normas em vigor no campo de suas
ati vídades;
c) programação das necessidades de
recursos financeiros para execução de
suas atividades;
a, visitas e inspeções;
4) promover:
a) estudos e pesquisas para definição dos tipos de material de engenharia a adotar pelo Ei}{érclto. dentro
das diretrizes do Estado-Maior
do
Exército e do Chefe do Oepartamento de Material Bélico;

b) contatos com ínsíãtuições públicas ou privadas, relativos às atdvída-

des de sua competência;
5)

participar de estudos doutriná-

rios, normativos e de pontdca admínlstratíva determinados tJe10 Chefe do

Departamento de Material Bélico;
6) tratar de assuntos de estatística
referentes a suas atividades.
CAPíTULO II

Da Organização

cena

Art. 35' A Diretoria de Material de
Engenharia. compreende:
1) Direção;
2) Gabinete;
3) 1.1). Seção (S/I) I'écníca:
4) 2.lJ- Seção (S/2)
Suprimento.
5) 3.l). Seção (8/3) - Manutenção.
Art. 4.Q A Direção comnreenoe o
Diretor e demais elementos necessários à execução de seus encargos.
CAPÍTULo

rII

Das Atribuições

Art. 5.9 O Diretor de Material de
Engenharia é o responsável perante o
Chefe do Departamento ôe Material
Bélico pelo cumprimento das finalidades da. Diretoria.
Art. 6.9 Ao Diretor de Material de
Engenharia compete:
1) dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar' 05 atos admtnístratdvos
que lhe forem atribuídos pela legisla"
çâo em vigor;
3) orientar e assistir as Organizações Militares quanto às atividades
de competência da Diretoria;
4) propor ao Chefe do Departamento de Material Bélico:
a) a expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria. que
não sejam de sua competência;
b) a realização de vísí tas e íns;
peções,
Art. 7.9 Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, Informações, rela-
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çõee públicas, material, serviços gerais e transportes de interesse da Diretoria, observadas as normas do De-

DECRETO NQ 73.113 - DE 7 DE
NOVEMBRO DE J 973

ente, correspondência, protocolo e ar-

Aprova o Regulamento da Diretoria
de Fabricação e Recupercz.çâo. ao
Departamento de Material
Bélico
do Ministério do Exército, e rüi outras providências.

partamento de Material Bélico;
2) executar os serviços de expediquivo;

3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir
03 boletins da Diretoria.
Art. 8.9 As Seções, genericamente.

compete:
1) estudar, propor as soluções e
elaborar os expedientes relativos aos
processos que lhe forem presentes pe,
lo Diretor;

2) estudar e elaborar propostas de:
planos, programas e normas;
b) publicações técnicas;

a)

c) aperfeiçoamento da legtslaçáo e

das normas e procedimentos em vigor;
d) intercâmbio cultural e técnico
com órgãos públicos e privados;
e) padrões para avaliação do de-

sempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e mterpretar os
dados estatísticos relativos a suas ati-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tígu 81, item In, da Constituição, e
de acordo com o artigo 46, do De;
creto-Ieí n.c 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:
Art. 1Q • Fica aprovado o Regulamento da Diretoria de Fabrícaçâo e
Recuperação, do Departamento de
Material Bélico do Mínísterlo do
Exército, que com este baixa.
Art. 2.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua PUblicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de novembro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

REGULAMENTO DA DIRlLTORIA
DE FA'IlRICAÇAO E RECUPERAÇAO CR_12)
CAPiTULO

vídades.

Art. 9.9 A 1.~ Seção (S;1) - Técnica - compete tratar de:
1) assuntos técnicos referentes aos
encargos da Diretoria;
2) específícação técnica, termínologia, nomenclatura, padronização, catalogação, dotação, níveis, classíficação. utilização e inspeção. do mate,
rial de atribuição da Diretoria;
3) planos de aplícaçâo de recursos
financeiros ;
4) política
administrativa. organização e métodos.
Art. 10. A 2.1). Seção (S/2) - Suprimento - compete tratar aos assuntos relativos à execução do suprimento 00 material de engenharia.
Art. 11. A 3.lJ. Seção ~S ,3) - Marl
nutençâo - compete trata'.' dos assuntos relativos à execução da manutenção do material de engenharia.

MEDrCI

Orlando Geisel

I

Da Diretoria e suas Finalidades

Art. 1.9 A Diretoria de Fabrrcaçâo
e Recuperação (DFRl é o órgão de
Apoio do Departamento de Material

Bélico (DMB) incumbido dos Estudos.
projetos, programas e demais atívídades relativas à fabricação e recupe-

ração de material bélico.
Art. 2.9 Para o cumprimento de suas
finalidades, compete à DFR:
1) orientar, coordenar € controlar
as atividades relativas à fabricação
e recuperaçã-o do material bélico;
2) baixar normas técnicas pertdnentes às atividades de sua competência;
3) estudar e elaborar propostas de:
planos, programas, instruções e
normas para execução das atividades
de fabrlcaçâo e recuperação do ma,
terial bélico;
a)

A'I'OS DO PODER EXECUTIVO

b) aperfeiçoamento da política, da
legislação, da administração e das
normas em vigor no campo de suas
atividades;
das necessidades
c) programação
de recursos financeiros para execução
de suas atividades;
d) visitas e inspeções;
4) promover:
a) estudos e pesquisas para aperfeiçoamento da produção e da qualidade do material bélico produzido;
b) estudos, análises e pesquisas,
tendo em vista o aprimoramento e a
racionalização de suas atividades ;
c) contatos com instituições, pú,
blicas ou privadas, relativos às atívidades de sua competência;
5) partlcipar de estudos doutrinários, normativos e de política admínístratíva determinados pelo Chefe do
DMB;
6) tratar de assuntos de estatística
referentes a suas atividades.
CAPiTULO II

Da Organização Geral

Art. 3,9 A Diretoria de Fabricação
e Recuperação compreende:
1) Direção;
2) Gabinete;
3) L~ Seção (S/I) - Planejamento,
Coordenação e Orçamentaçào;
4) 2,!J. Seção (S/2) - Controle;
5) 3.~ Seção (S/3) - Estatística,
Segurança e Mobilização.
Art. 4.9. A Direção compreende o
Diretor e demais elementos necessârios à execução de seus encargos.
CAPiTULO

III

Das Atribuições

Art. 5,9 O Diretor de Pabrícação e
Recuperação é o responsável perante
o Chefe do Departamento de Material Bélico pelo cumprimento das finalidades da Diretoria.
ATt. 6,9 Ao Diretor de Fabrícaçâo e
Recuperação compete:
1) dirigir as atividades da
Díre-

torta:
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2) praticar os atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela legislaçã-o em vigor;
3) orientar e assistir as Organiza;
ções Militares quanto às atividades de
competência da Diretoria;
4) propor ao
Chefe do Departamento de Material Bélico:
a) a expedição dos atos adminístratívos de interesse da Díretcría que
não sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e
inspeções.
Art. 7,9 Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se dos assuntos referentes a pessoal, informações, relações públicas, material, serviços gerais e transportes de interesse da Diretoria, observadas as normas do De,
partamento de Material Bélico;
2) executar os servíçoes de expediente, correspondência, protocolo e arquivo;
3) organizar e manter atualizado o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e distribuir
Os boletins da Diretoria.
Art. 8.9 Az Seções, genericamente,
compete:
1) estudar,
propor as soluções e
elaborar os expedientes relativos aos
processos que lhes forem presentes
pelo Diretor;
2) estudar e elaborar
propostas
de:
a) planos, programas e normas;
b) publicações técnicas:
c) aperfeiçoamento da Iegistaçâo e
das normas e procedimento em vigor;
d) intercâmbio
cultural e técnico
com órgãos públicos e privados;
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evolução douttínáría dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e Interpretar os
dados
estatisticos relativos a suas
atividades.
Art. 9.9 A 1.~ Seção <Si1) - Planejamento, Coordenação € Orçamentaçãc - compete:
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1) elaborar e propor planos e programas de:
a) fabricação e recuperação de ma;

terial bélico de competêncía da Di-

retoria;
õ) melhoria dos equipamentos

dos

Estabelecime-;Itos subordinados;

aplicação dos recursos financeiros para execução das atividades da
c)

Diretoria;

2) realizar estudos doutrmártos e
normativos, particularmente de política administrativa, orea.ntaacâo e
métodos.
3) coordenar os estabelecimentos
subordinados quanto às atividades de
fabricação. recuperação ou desenvolvimento da produção.
Art. tü. A 2_~ Seção (S/2) - Controle - compete:
1) acompanhar. coordenar e fiscalizar o andamento dos encargos:
2) determinar a elaboração da documentaçâo relativa a protótipos de
novos produtos e solicitar a programação de provas W DMB:

3) estabelecer Os documentos necessários ao controle dos encargos e
fixar prazos para entrega:
4) exercer o controle cuantatatdvo
e qualitativo da produção;
5) homologar. à vista dos Boletins
de Recebimento. o rececímento dos
produtos acabados; e
6) dar destino. de acordo com o
planejamento efetuado na l.~ Seção.
aos produtos acabados
Art. 11. A 3.~ Seção (8.'3) - Es_
tatistíca. Segurança e Mobüízaçâo
- compete:
1) manter atualieados os dados estatísticos referentes às atividades da
Diretoria e órgãos subordmados;
2) ter a seu cargo o estudo e controle das atividades referentes à Segurança Industrial nos Estabelecimentos subordinados;
3) levantar e manter atualizados
dados de fábricas civis em condições
de serem mobilizadas para fabricação
de material bélico.

DECRETO N." 73.114

DE

8

DE

NOVEMBRO DE ~ íl73

Dispõe sobre a concessdo de Prémios

Liteniríue Nactonais previstos pela
Lei n.s 5.680, de 20 de suino de
1971.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo

81, item lU, da Constituição, decreta:

I -

Dos Prêmios

Art.!." Os Prêmios Literários Nacionais. instituidos pela Lei nO 5.680,
de- 20 de julho de Hl71. serão confe-ridos pelo Institutc Nacíonat
do
Livro, do Ministerro ·'lal'Aw.8.'táo e
Cultura, a obras puuttcadas e 10"cdtas, em língua. ve-nàc.na, cos ter..
lT.'OS deste Regu.amento
Art. 2.' Os Prêuios Líterártos Na
ciona.ls são indivtstveis e desdnaôos
aos seguintes gêneros:
a) Poesia;
b) Ficção rromarce, conte-ou no"ela);
c) História ou Ensaie: Literá- io .
Art. 3." Serão concedidos, alternadamente, em cada ano, observada
a sequência dos gêneros enumerados
nc artigo anterior, dois Prêmios Ute-anos Nacionais, sendo um para
obra já publicada e outro para cara
íuédtta .
Parágrafo único. Para o ano de
1973, o gênero a concorrer aos Prêmios de que trata este Decreto é o
compreendido na letra "c" do artigo 2.°.
11 -

Dos Valorl'S

Art. 4.° Os Prêmios Literártos joac onaís serão atribuídos em valores
equivalentes a ',"10 vezes o maior t><ldi rio-mmimo vigente do País, efetuando-se o arredondamento para
m.rhar de cruzeiros com o abandono
da fração de mílhar .
Art. 5.° O Instituto Nacional do
Livro, observadas as disposições Itr
gads e regulamentadoras. coedítarâ
fi, Obra inédita premiada.
IH -

Da ApreSe1!t"1çãu

Art. 6.° Os ortgínais m-enos. para
concorrerem. serão apresentados. em
três vias, em papel de tamanho ort-
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cio, COm todas as folhas numeradas
e datllografadas apenas numa das
faces, em espaço dois, e cada via
deverá estar contida numa pasta com
o titulo da obra e o pseudômtno
do autor.
Parágrafo único.
Deverá ainda
acompanhar as três vias uma ficha
-orr, o títu,o da obra, c pseudômíno,
o nome completo do autor e o respectivo endereço, dentro de anveíope
lacrado indicando externamente apenas o título da. obra e o pseudônimo
do autor.
Art. 7.° S6 poderão concorrer.' como obras publicadas, as editadas DO
correr dos três anos antcr-ores ao
termino do prazo de ínscrtção devendo ser enviados três exemplares
Cf;- cada obra concorrente. acompar.hados de uma ficua com o endereço
e o nome completo do autor.
Art. 8.° As obras concorrentes serão entregues diret.amen te no Instituto Nacional do Livro, ou remetidas
pelo Correio, sob registro. considerendo-se a data deste com a de ínscrtçâo,
Art. 9.° Não haverá
limitação
quanto ao número de obras ínédltas

ou publicadas com que O, mesmo auLOr possa concorrer.
IV -

Prazo de Inscr 2çãtJ

Art. 10. A Inscrição das obras Inéditas ou publicadas far-se-á entre 1
de novembro de cada ano e 3.1 de
~::meiro subsequente.

v -

Da COmissão Juiça rira

Art. 11 A Comissão julgadora será

composta de 3 (três) Membros da
notória competência em assuntos literártos, r-esignados por Porta-ra do
Mmistro ce Estado da re.tucação e
r ultura, dos quais 2 (dois.' In-ítca.íos
pé.lo Instlcuto Nacional do Livro f. 1
(um) pelo Conselho Federal de Cultura.
VI -

Do Prazo de Julgame1do

Art. 12. A Comissão .Ju.gadora terá

o prazo de 90 (noventa) dias a con-

tar da data da publícaçâ.: da Portaria que a designar,para apresentar
decisão, irrecorrível, dlstmgurrxto
a
melhor obra, no, gênero, nas cat.ego-

Tias -"inédita"

e "publicada"

Art. 13. A Cormssâo pode-á conceder, no máximo, 3 (três) menções
bonrosas para cada categoria.
VII -

Remessa e Devolução

Art. 14. A Inscrição sigmfícará a
aceitação, por parte du concorrente,
de todas as exigências reg alamentares. e o não cumprtmento clt', qualquer
destes dispositivos implicará sua ..íes
classificação.
Art. 15. O Instituto Nactona; do
Livro manterá, em sua sede ()S ortginais inéditos e os exemplares de
obras já publicadas à disposição dos
seus eutores ou respectivos procuraCoares, pelo prazo máximo de 3 (três)
meses, após a proclamação aos resultados da Comissão Julgadora, .mdo o qual serão incinerados os ortmelros e distribuídos a
oíbüotecas
pú blícas os segundas.
VIII - Da rrocuimocoo
Art. 16. A entrega (l.f, Prêmio Literárío Nacional tar-se-a -m certn-ônía pública e solene, a rear'zar-se
entre ~.o de junno f, 30 de agosto de
ceda ano. em local a ser p-evíaviente
di vulgado pelo instituto.

IX - Ineiosiçõee fi"1W,2S
17. Os casos ormss-e neste
Regulamento . serão resol v 'dos
pelo
Diretor do Instituto
Nacíonaí do
Art.

Livro.

Art. 18. Este Decreto entrara Em
vigor na data de sua puruícaçãc revogados os
Decretos ns , 69.321 e
69.863, respectivamente, de C de cut.cbro e 30 de dezembro de 1971.
Brastlla, 8 de novemb-o. ce 1973;
152" da Independência :.; - 85" da

Icepública ,

EMíLIO G. MÉDIcr

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N \I 73.115 -

DE

8

DE

NOVEMbEO DE 1973

Transforma :') r'entro de 'Treinamento
e Deeenocunmento do pessoal 'do
Ministério da Fazenda, CETREMFA
- em Escola de Administração Fazendária - ESAF - e dá outras
providências.

o Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 81, item 'III, Cia Constituição, deereta:
Art. 19 Fica o centro de Treinamento e Desenvolvimento do Pessoal do Ministério da Fazenda CETREMFA, criado pelo Decreto número 60.602, de 20 de abril de 1967,

transformado em Escola de Administração Fazendária - ESAF, rüretamente subordinada, ao Ministro da.
Fazenda.
Parágrafo único. A Escola de Administração Fazendária tem sede em
Brasília, Distrito Federal.
Art. 29 A Escola de Administração

Fazendária tem por finalidade:
a) promover e mtenslffcar um programa de treinamento slatemâtíco,
progressivo e ajustado às necessidades
do Ministério da Fazenda nas suas
diversas á r e a s ; '
b) dar capacitação técnico-profissional aos servidores do Ministério da
Fazenda;
c) sistematizar fi· planejar o recrutamento e a seleção de pessoal para
preenchimento de cargos, empregos e
funções do Ministério da Fazenda, inclusive no tocante ao acesso;
d) supervisionar. orientar e controlar os processos seletivos previstos no
item anterior;
e) planejar cursos não integrados
no curriculo normal da Escola;
f) supervisionar, orientar e controlar os Núcleos Regionais e Escrttórâos
incumbidos da execução dos projetos
de recrutamento, seleção e cursos não
curriculares;
g) executar projetos e atívldadea de
recrutamento, seleção e treinamento
que venham a ser convencionados
com organismos nacionais e internacionais;
h) executar outros projetos q.ie venham a ser determinados pelo Ministro da Fazenda.
Art. 3Q Sá') recursos da Escola de
Administração Fazendária:
a) dotações orçamentárias específicas;
b) resultado financeiro de suas atividades;
c) doações de organismos nacionais
e internacionais;
d) emprêstímcs de instituições financeiras nacionais ou ínternacionais;
e) recursos de outras fontes.

Art. 49

É:

assegurada autonomia

admíniatrativa e financeira à Escola

de Administração Fazendária, nos termos do artigo 172, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação dada pelo Decreto-lei
nv 900, de 29 de setembro de 1969.
§ 1Q O Fundo Especial de .rretnenamento e Desenvolvimento,
FUNTREDE, de natureza contábil,
criado pelo Decreto no 68,924, de 15
de julho de 1971, fica transferido à
Escola de Adnuntstraeão Fazendária,
que passará a administrá-lo.
§ 2.° Destina-se o FUNTREDE a centralizar recursos e financiar as atividades especificas da Escola de Administração Fazendária, a cujo crédito
se levarão todos os recursos vinculados às atividades do órgão autônomo,
orçamentários e extra-orçamentártos
inclusive a receita própria.
Art. 5Q Ficam transferidos o acervo
de material e o pessoal do ,', .....
CETREMF A para a Escola de Administração Fazendária.
§ 1Q As dotações orçamentárias
consignadas no orçamento para o
CETREMFA passam a ser administradas pela Escola de Administração Fazendária.
§ 29 A Escola de Administração F'azendária utilizará e administrará os
bens imóveis atualmente à disposição
do CETREMFA.

Art. 6Q A Escola de Administração
Fazendária será administrada por:
I - um diretor, designado pelo Ministro da Fazenda:
II - um Conselho de Administração, composto CIOS seguintes membras:
a) o Diretor da Escola de Administração Pazendárta na qualidade de
Presidente;
b) um representante do nepattamento de Pessoal do Ministério da
Fazenda;
c) o Coordenador de Cursos da Escola de Administração Fazendária;
d) 4 (quatro) representantes indicados pelo Mi nístrc da Fazenda.
III - três Coordenações:
a) Coordenação de Atividades Especiais;
b) Coordenação de Cursos:
c) Coordenação Administrativa.
Art. 79 Os serviços prestados pela
Escola de Administração Fazendária1
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em virtude de convênio, acordo ou
ajuste, poderão ser remunerados pelos órgãos bencü ciados,
Art. 8'? A ESCC'JR de Administração
Fazendária, por intermédio do Conselho de Admlntstraçâo, submeterá a
aprovação do Ministro da Fasenóa as
operações de crédito que pretender
realizar.
Art. 9'? Os serviços da Escola. de
Administração Fazendária serão executados pelos funcionários do Ministério da Pazends nela lotados e por
pessoal requisitado a outros órgãos da
Administração, na forma da íegtslaç ã o em vigor.
Parágrafo único. Para atender às
exigências de trabalho técnico na Escola, o Mlntstro da Fazenda poderá
contratar os serviços de especialistas.
por prazo determmado, nos termos da
legislação trabalhista, de acordo com
o artigo 97, do Decreto-lei ;.' '? 2()O. de
25 de fevereiro de 1967, alterado pelo
Decreto-lei nc 900, de 29 de setembro
de 1969, observados os limites dos recursos próprios consignados no artigo
6°, deste Decreto e o disposto no artigo 1'?, do Decreto nv 67.561, de 12
de novembro de 1970.
Art. 10. O Ministro da Fazenda
baixará o Regimento Interno da Escola de Administração Fazendária
dentro do prazo de 90 (noventa: dias,
a partir da publicação deste decreto.
Art. 11. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposiçôes em contrário,
e, expressamente, os Decretos número 68.924, de 15 de julho de 1971, e
ne 69.973, de 20 de janeiro de 1972,
e o artigo 69 do Decreto nc 71.322,
de 7 de novembro de 1972.
Brasília, 8 de novembro de 1973;
152Q da Independência e 85° <la
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
DECRETO N° 73.116 -- DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1973

Regulamenta a Lei n° 5.760, de 3 de
dezembro de 1971. e ài outras pro.,
vidêncifLs.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
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artigo 81, item 111, da Constituição,
decreta:
Art. l° l!: da competêncla do Ministério da Agricultura proceder, em
todo o território nacional, i; prévia
fiscalização, sob o ponto
de vista
industrial e sanitário, dos produtos de
origem animal, de que tratam as
Leis n-s 5.760, de 3 de dezembro de
1971, e 1.283, de 18 de dezembro de
1950, desde a produção até a comercialização, exceto quando esta ímpor.,
tar em distribuição ao consum-idor.
iParágrafo único. As especificações
a que se refere o parágrafo único do
artigo 1'1, da Lei n'' 5.760, de 3 de
dezembro de 1971, são as estabelecidas.
na Lei nc 1.283, de 18 de dezembro
de 1950; no Decreto nv 30.691, de 29
de março de 1952, altera de pelo DE"~
ereto nv 1.255, de 25 de junho d;,
1962, e no Decreto n- 69.502, de 5 de
novembro de 1971.
Art. 2° Até que
a trnts-i, pelo
Ministério da Agricultura. implante a
federalização da inspeção de produtos de origem animal, a ação fiscalizadora do comércio municipal e Intermunicipal poderá ser exercida tndíre,
temente, por delegação üe competência às unidades da Federação, mediante ato próprio, a juízo do órgão
1-cnico competente do Ministério da
Agricultura.
§ 1° A execução das tarefas delega;
das ficará sujeita à supervisão do
Ministério da Agricultura e será regt.
da pelas disposições legais mencionadas no parágrafo único do artago l~
deste Decreto.
§ 2" 'lt vedado o comércio de produtos provenientes de estabelecimentos que ainda não estiverem sujeitos
à inspeção federal nas áreas cnde esta
já tenha sido implantada.
Art. 3° Os estabelecimentos que se
dediquem às atividades.pencionadas
neste Decreto só poderão funcionar
após a aprovação, pelo Ministério da
Agricultura, dos documentos exigidos
no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos
produtos da
Origem Animal e demais normas per~
tinentes.
Art. 49 Até que se oo-nplete a imo
plantação da inspeção federal, os
estabelecimentos que a ela ainda não
estiverem sujeitos deverão preparar-se
tecnologicamente e díhger .....__ r para
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que as suas condições higtênlcc-santtártas sejam compatíveis com as extgências legais e regulamentares e 20m
a orientação do Ministério Ja Agricultura.
Art. 5Q Na inspeção e fiscalização
de que trata este Decreto, c Minis.
tério da Agrícultura observará, também, as prescríçóes estabctecídas pel-.
Mímstérlo da Saúde
relativamente
aos coagulantes, condimentos, coran.
tes, conservadores, antioxidantes, rermentos e outros aditivos utilizados Oi!
indústria de produtos de origem animal, t:: elementos e substâncias conta

minantes ,
Art. 6Q A infração de qualquer
das dísposrçóes díscipünadoraa U".1
atividades de que trata este Decrete
sujeita o responsável, sem prejuízo da
ação penal cabível, às seguintes sauções, que serão impostas, isolada ou
cumulativamente, pelo Ministério da
Agricultura:
I - Advertência, quando '-- ínfratofor primário e não tenha agido CO!!l
do;o ou má fé;
II - Multa, até o valor de dez (10)
vezes o maior salárro.rr-ínimo vtsente
no País, sempre que verificada íntringência da legislação específica em vigor:
III - Apreensão ou condenaçao
das matérías-prtmas, produtos, subprodutos e derivados de origem animal, destinados ou não uo consurrx..
humano, que poderão se, 'nutrueecoe
ou ter aproveitamento condicional, a
J'U...... u da autoridade com.seter-te. nos
termos dos atos específicos a serem
baixados pelo órgão responsável do
Ministério da Agricultura.
. Na aplicação desta penaudade ie.
var.se.a em conta a clandesbíntda.âe
da atividade e as condtcões hígténícas, sanitárias e tecnoiógtcas dos
produtos.
DECRETO N° 73.117 -

IV - cassação do registro ou li_
cença, suspensão, ímpedlm-nto ou in.
terdíçâo temporária ou deflnltiva do
estabc.acímento .
Estas -enalídades
serão aplicadas quando a- infração,
provocada por negligência manifesta,
remcidência culposa ou ação dolosa,
tenha alguma das seguintes características:
a) cause risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária, ou embaraço à ação fiscalizadora;
b)
consista na adulteração ou raishícaçâo do produto;
c) seja acompanhada- de desacato,
suoorno ou tentativa de suborno,
d) resulte comprovada, por inspeção técnica realizada pela autoridade
ccznpetente, a ímposs.oib ..n.de ao es-,

tabelecimento permanecer em atividade.
Art. 7" Para garantir c cumpri
menta das díspostçôes legais perbmen.
tes LI, Inspeção jndustrtal E' ganitar-a
dos Produtos de Origem Animal, as
autoridades policiais jperarão em
estreita colaboração com os órgãos
do Ministério da Agrtcunura..
Art. 8° Os trabalhos e atividades
de Iiscalízaçao constitue-r. serviços
inerentes à industrialização e auxiliares da comerciallzaçao e seda
remunerados pelo regime de preços
públicos, fixados pelo -am.stro rjq
Agricultura, que os atualizará sempre
que necessário e disporá sobre ore.
colhímento e a utilização dos valores
assim cobrados, observa 10 o .nsposrc
nos artigos 4° e 5°, da Let ne.eaaca
n'' 8, de 11 de outubro de 19fi2.
'Art. 9° Este Decreto ent.rará em
vigor na data de sua publ'caçã r ~e~
vogadas as disposições "}'1.1 lY .nt-arto .
Brasília. 8 de novembro de 1973;
da Independência e 855' da.
República.

152.0

EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti
DE

8

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre .ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$
17.369.100,00, para retorço de cl<Jtações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que' lhe con~ere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°, da
Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da. Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$ 17.369.100,00, (dezessete milhões, trezentos e sessenta-e·
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nove mil e cem cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias conslgnadas ao subanexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15.00 - MlNIST"RIO DA EDUCAÇãO E CULTURA
15.01 - Gabinete do Ministro
1501.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
723.000
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
5.100
3.2.3.3 - Salário-Família . • • .
.
15.02 - Secretaria Geral
1502.0108.2006 - Planejamento e Coordenação Setorial
3.1.1.1 ---- Pessoal Civil
947.900
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
8.800
3.2.3.3 - Salário-Família
.
15.04 - Secretaria de Apoio Administrativo
1504.0901.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - PessoaJ CIvil
294.500
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
269.100
02 - Despesas Variáveis ................•......
68.800
3.2.5. O ~ Contribuições de Previdência Social
15.06 - Inspetoria Geral de Finanças
1506.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
146.900
01 - V-encimentos e Vantagens Fixas
.
129.7UU
02 - Despesas Variáveis
....................•
15.07 - Divisão de Segurança e Informações
1507.0809.2008 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
323.600
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
171.300
02 - Despesas Variáveis .......•...............
60.10U
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social ...•...
15.08 - Consultoria Jurídica
1508.0101.2003 - Assessoramento Jurídico
3.1.1.1 - Pessoal Civil
49.000
02 - Despesas Variáveis
.
15.09 - Conselho Federal, de Cultura
1509.0901.2207 - Coordenação e Flscalízaçào das Atividades
Culturais
1.000
3.2.3.3 - Salário-Família . . . .
.
2.0UO
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
15.10 - Conselho Federal de Educação
1510.0901.2208 - Coordenacao e Supervisão do Ensino
3.1.1-1 - Pessoal CivIl
103.700
;
.
01 - Vencímentos e Vantagens Fixas
18.000
02 - Despesas Variáveis
.
1. 700
3.2.3.3 - Salár-ío-Familía
.
4.600
3.2.5.0 :- Contribuições de Previdência Social ...•..
15.11 - Conselho Nacional de Desportos
1511.0901.2369 - Coordenação e Fiscalização de Desportos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
71. 500
01· - Vencimentos e Vantagens Fixas .......•...
2.400
3.2.3.3 - Salárío-Familia
.
15.12 - Conselho Nacional-de Serviço Social
1512.0301.2020 - Coordenação de Serviços Auxiliares de
órgãos de Deliberação Coletiva
009 - Manutenção do Conselho e Fiscalização de
Entidades de Assistência Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
63.900
OI, - venctmentos e Vantagens Fixas ....•......
15.13 - Comissão Nacional de Moral e Civismo
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Cr$ 1,00
1513.0901.2020 -

Coordenação de

Serviços

Auxiliares

de

órgãos de Deliberação Coletiva

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 15.14 -

Vencimentos e Vantagens Fixas
Departamento de Admínístraçâo

1514.0101.2004 -

Coordenação e Manutenção

Técnicos e Administrativos

3.1.1.1 -

01 -

3.2.3.3 -

15.15 -

1515.0901.2004 -

de

.
Serviços

Pessoal CivIl

Vencimentos e Vantagens Flxa:s

.

Salário-Família . . . .

.

Departamento de Apolo

Coordenação e

Manutenção

de

125.000

419.200
23.800

Serviços

Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 02 3.2.5. O -

15.16 -

1516.0901.2004 011
3.1.1.1
01
3.2.3.3
15.17

-

1517.0902.2814 3.2.7.2
01
06
07
1517.0911.2813

-

3.2.7.5
01
07
15.18
1518.0402.2025
017
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
1518.0901.2004

-

012 3.1.1.1
01
02
1518.0901.2208
3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0
15.20

-

1520.0901.2004 3.1.1.1 01 15.21 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis ................•......
Contribuições de Previdência Social
.

Departamento de Assuntoss Culturais

Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Departamento de Assuntos Culturais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Familia
.
Departamento de Assuntos Culturais - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo do Instituto
Joaquim
Nabucr, de Pesquisas Sociais
Entidades Federais
Pessoal . . . . ....................•••......
Salário-Família . . . . ..........•..•.••..••
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Casa de
Ruy Barbosa
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . . ..
.
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento de Assuntos Universitários
Pesquisas Técnicas e Cientificas
Astronomia e Geofísica
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
,
.
Salário-Familia
.
Coordenação e Manutenção de Serviços
'I'écnícos e Administrativos
Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis •................. , •...
Coordenação e Supervisão do Ensino
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
,
.
Salário-Famílta
.
Contribuições de Previdência Social •••...
Departamento de Desportos e Educação
Física
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Flxas •..........
Departamento de Educação Complementar

36.900
19.100

1.100.000
31.000

133.300
6.300
28.900

~9.400

9.200

57.900
36.700
5.500

193.200
190.000
304.700
730.000
7.300
8.000

682.20U
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Cr$
1521.0901.2371 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 15.22 1522.0901.2208 3.1.1.1 01 3.2.3.3 3.2.5.0 15.23 1523.0901.2208 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 1523.0905.2009 002 3.1.1.1 01 1523.0905.2009 003 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 15.25 t525.0901.2004 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5.0 15.27 1527.0101.2013 002 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

Coordenação e Supervisão da Educação
Complementar
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Departamento de Ensino Fundamental
Coordenação e Supervisão do Ensino
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência SOCial
Departamento de Ensino Médio
Coordenação e Supervisão do Ensino
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Familia . "
.
Contribuições de Previdência Social
.
Administração e Manutenção' do Ensino
Colégio Comercial Professor Clóvis Salgado
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens FIxas
.
Administrnçã o e Manutenção do Ensino
Escolas Agrícolas e de Economia Doméstica
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família . . . .
.
Contribuições de Previdência Socíal
.
Instituto Nacional do Livro
Coordenação e Manutenção de Serviços
'récmcoe e Admínlstratívoe
Pessoal Civil
Vencimentos f Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
SalárIo-Família . . . .
.
Contribuições de Previdência Bocíal
.
Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .......•...
Salárlo-Pamína
.
TOTAL

.

1.00

2.022.400
61.00U
63.00U
29.400

301.400
4.60U
84.300

1.451.500
483.100
70.60U
86.50U

208.50U

907.60U
2.502.500
160.800
415.700

152.U~O

167.000
3.000
30.000

280.000
230.000
17.369.100

Art. 2" Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexoa 15.00 e 28.00, a saber:
15.00 - MINIST];RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.01 At1v1dade -3.1.1.1 02 15.02 AtIvIdade 3.1.1.1 02 -

Gabinete do Ministro
1501.0104.2001
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Secretaria Geral
1502.0108.2009
Pessoal Civil
Despesas Variáveis . . .. . . . . . .. . .. . •• .... ..

219.500

220.000
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Cr$ 1,00

3.2.5.0
15.08
Atividade
3.1.1.1

-

01 -

3.2.3.3
15.09
Atividade
3.1.1.1

-

Contribuições de Previdência Social
Consultoria durldíca
1508.0101.2003
Pessoal Civil

.

45.000

Vencimentos e Vantagens Fixas •.........

47.400
1.600

Salário-Família . . . • ........•.....•.....
Conselho Federal de Cultura
1509.0901.2207
Pessoal Civil

01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
02- - Despesas Variáveis
15.12 Atividade 3.1.1.1 -

02 -

Conselho Nacional de Serviço Social
1512.0301.2020.009
Pessoal Civil

Despesas Variáveis

.
.

63.700
35.000

.

31.300

15.13 ....;.. Comissão Nacional de Moral e Civismo
Atividade
- 1513.0901.2020
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis •••..•.....•..•........
3.2.3.3 - Salárlo-Familia
.
15.14 - Departamento de Administração
Atividade - 1514.0101.2004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.5.0 ~ Contribuições de Previdência Social
.
15.15 - Departamento de Apoio
Atividade -- 1515.0901.2004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
15.16 -- Departamento de Assuntos Culturais
Atividade - 1516.0901.2004.011
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Atividade
- 1518.0402.2025.017
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
Atividade
- 1518.0901.2004.012
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
.
15.22 - Departamento de Ensino Fundamental
Atividade
- 1522.0901. 2208
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.....•................
15.23 - Departamento de Ensino Médio
Atividade
- 1523.0905.2009.002
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
.
02 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.5. O - ContribuiçÕes, de Previdência Social
.
Atividade
- 1523.0905.2009.003
3.2.7.9 - Diversas
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos sob Supervisão do Ministério do
PLanejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 -- Reserva de Contingência
.

14.965.600

TOTAL ...•........................

17.369.100

16.000
3.600

29.800
76.500

56.'/00

200.000
12.000
111.500

87.700

20.100
14.800
11. 300
1.100.000

Art. 30 O presente crédito nos orçamentos próprios da Fundação Casa
de Ruy Barbosa e do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas SOciais, obe-

decerá a seguinte programação:
55.00 - MINISTf:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
55.05' --,-' Fundação Casa de Ruy Barbosa

Atos
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Cr$

1,00

Coordenação e Manutenção de Serviços
48.600
Técnicos e Administrativos ..........•....
55.06 - Instituto Joaquim Nabuco de pesquisas Sociais
5506.0902.2Q04 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos ...........••...
168.500
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 8 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.

5505.0911.2004 -

EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarznho
J oJâo Paulo dos Rezs Velloso

DECR,ETO

N.O

73.118 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1973

ADTe a rmcaraoe Uerats tia U?Hiio - Recursos sob swperotsno do Mínísteno ao rumeiamento e ()OorrJBnQçaO Geral, o crédito especzal de ..•...
Cr$ 23.500,00, para o jim que especifica,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constdturçâo, e da autorização contida no artigo
1.0, da Lel n,s 5.909, de 23 de agosto de 1973, decreta:
Art. L° Fica aberto a Encargos Gerada da União - Recursos sob Supervrsão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito
especial no valor de Cr$ 23.500,Oü tvínte e três mil e quinhentos cruzeiros),
para atender as despesas a seguir discriminadas:
Cr$ : co
2800 2802 -

ENCARGOS Gl<JRAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802 .180n. 2364 - Execução de Sentenças Judiciais Contra a
União
3.1.4.0 - Encargos Diversos .
23.500
Art. 2,° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamerr c ao subanexo 2800, a saber:
2800 2802 -

ó.ttvtdade 3.2.6.0 -

ENCARGOS GfuRAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029

Reserva de Contingência
23.500
Art. 3,° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contràríc,
Brastna , 8 de novembro de Hn3; 152.° da Independência e 85.° da
RepUb rca
l~MíLIO

G. MÉDICI
Antbnto ueinm Netto
soao Paulo dos Rets vezroso
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DECRETO N:' 'ia.118 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério da- Justiça em favor da Procuradoria Geral da Justiça
Militar e do Depcrtuncentc dL Pessoal o crédito suplementar de .....
Cr$ 1.5Ú6,100,OO para retorço de dotações consignadas no vigente Orça-

mento,
o presidente da Repúblíca, usando da atribuição que lhe confere ()
artigo 81. item H'I, da Consr.rttnçâc, e da autorização contida no artigo ê,",
da Lei

D.O

5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:

Art. 1.° Fica acerte ao Mmístério da Justiça, em favor da Procuradoria Geral da Justiça lviilitCir e do Departamento do pessoal, o crédito
suplementar no valor de crs 1,506.100,00 (um milhão, quinhentos e seis
mil e cem cruzeiros), para retorço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexo 20. CO, a saber:
crs 1.00
20. 00
20.05
2005.01C4.1l2l1
005
1.1.:1.0
2005.0104.206:J.
001
3.1.1.1

~-

-

MIKlSTÉRIO DA JUSTIÇA
Procuradoria Geral da Justiça Militar

Modernização dos Serviços Técnicos e Administrativos
Reequípamento
Equipamentos t; Instalações
.
15.000
Defesa dos Interesses da União em Juizo
Junte a Justiça Militar
Pessoal LI vi
288.200
Ol - vcnoímento- fi' Vantagens Fixas
.
02 -- Despesas Variáveis •...............•........
45.000
10.000
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
-

-.--

3.2.3.3 - Salário- Famúra ..••..........•...•...••...
3 .2.5. O - Contrr ou rçóes de Previdência Social
20.20 -- Departamento do Pessoal
2020 u101.20",,-3 002 3.1.1.1 -

01 02 3.1.3.2 3.2.3.3 -

Admín.stração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Outros tierviço." de Terceiros
.
Salárív-Iranulía •.•.........•.........•....
TOTAL

10.000

3.000

904.600
45.300
105.000
80.000
1.506.100

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 20.00 e 28.0C, a saber:
20. CO -

MINISTERJO DA JUSTIÇA

20.05 -

Prccuradotta Geral da Justiça Militar
2005.0104.2062.0:)1
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros .......•......
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
20.20 - Departamento do Pessoal
Projeto - 2020.0101.1120 004
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

Atívídade -

Atividade -

20.000
5.000
200.000
30.000

2020.0101.2013.002

3.2.7.9 -

Diversas .......•...........................

28.00 28.02 -

ENCARGOR GERAIS DA UNIÃO
Recursos Sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral

50.000
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Atividade --

crs 1,00

2802.1800.202~

3.2.6. O -- Reserva de Cor, tíngêncla

1.201.100

TOTAL

1. 506 100

Art. 3." Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em coatranc.
Brasília, 8 de novembro de 1973; 152." da Independência e 85." da
República.
EMÍI,IO G. MÉDICI

A ltredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis venoso

DECRETO

N." 7J .1~e -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1973

AIJ'!'8 ao Mmz~terzo aa Justiça em lavor ao Ministério Público da União, do
Conselho Penitencuirto 1 cáeriü e do Departamento Federal de Justiça
o crédito suplementar de Crf 1.160.200,00 para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere c
artigo 81, item IH, da Constatuição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1." Fica aberto ao Mlnretêrto da Justiça, em favor do Ministério
Público da União, do Conselho Penitenciário Federal e do Departamento
Federal de Justiça, o credite suplementar no valor de Cr$ 1.160.200,00 (Um
milhão, cento e sessenta mil e duzentos cruzeiros) > para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 20.00, a saber;
20.00 _ .. MINISTÉRIO Dl"\ JUSTIÇA
20.04 - Ministério Púbhcc da União
2004.0104.2062 - Defesa dos interesses da União em Juizo

3.1.1.1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos c Vantagens Fixas
,
C2 - Despesas Varíâveís ••••••••... , ..•••.••••••.
3.2.3.3 -- Salário-Família
.
20.11 - Consélhc Penitenciário Federal
2011.0811.2153 -- Coordenação e Fiscalização do Sistema Penitenciáric Federal
3.1.1.1 - Pessoal Cn.jl
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ,
.
20.15 - Departamento Federal de Justiça
21)15.0101.2047 -- Estudos da Organização Política, da Cidadania e Garantias Constitucionais
3.1.2.0 -- Material de Consumo
,.,
.
3.1. 3. .2 - Outros Serviços de Terceiros
.
TOTAL,

Cr$ 1,00

982.800
67.500
22.900

30.000

42.000
15.000
1.160.200

Art. 2." Os recursoa necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 20.00 e 28.0G, a saber:
Cr$ 1,00
20.00 - MINISTf:RIODA JUSTIÇA
20.15 - Departamento Federal de Justiça
Attvidado - 2015.0101.2047
3.1.4.0 -- Encargos Diversos •.••.....................

15.000
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4.1.4. O 2B.OO 28.02 Ativldaue -

Material Permanente
.
ENCARGO,; GERAIS DA UNIAO
Recursos Sob Supervisão do Ministério do
PI~. . nejatnento e Coordenação Geral

42.000

'280Z.1ljQO.2029

3.2.6.(J -

Reserva de Contingência

.

1.103.200
1.160.200

TOTAL.

Art. 3," Este Decrete entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 8 de novembro ele 1973;

152.° da Independência e 85.0 da

Repuultca ,
EMíLIO G MÉDICI
Aureac Buzaut
Antônio Delfim üettc
João Paulo dos Rei.,,; t euoso

DECRETO

N.O

73.121 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Mmistério dos '1'1Q11~''[Jorie::: em favor da Secretarta Geral -

des suoer-nsumaaoe,

o c-edro

suplementar âe

crs

En~ida·

156.500.000,00, para

reforço ae dotação ccneiqnaâo. no vigente orçamento.

o Presidente da República, usando da att-íbulção que the confere o artlgo
81. item lII, da Constttuiçào e da autorização contida no artigo 6.° da LE>i
n.> 5.84'1, de 6 de- dezembro de 1972 decreta:
Art. 1.0 Ftoa aberto R,C Ministério dos Transportes em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas. o crédito suplementar no valor de Gr$
156.500.000,00 (cento e cmqtíenta c seis milhões e quinhentos mil cruzeiros) para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 27.00, a
saber:
Cr$ l,UO

2700
2703

2703.1605.2!J[,l
3.Z.2.0

MINIS'rnRJO DOS TRANSPORTES
Secretaria G·eral _. Entidades Supervlsío-

nadas
Atividades a Cargo da Rede Ferroviária Federa! S. A.
Subvenções Econômicas

156.500, Ot;O

TO T A L.......

156.500.UoO

Art. 2.0 Os recursos necessártos execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária, consignada ao subanexo 28.DO, a
saber:
à

Cr$ U!O
2300

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802

Recursos sob Supe-rvisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade
3.2.6.0

2802.1300.2028
Reserva de Oontlngência ,

,.

156.500.GúO

TO'!' A L .•..•.......................

156.500.0IlO
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Art. 3.° O presente crédito no orçamento próprto da Rede Ferroviária Federal S. A. obedecerá a seguinte programação:

crs

MINISTllR10 DO~ TRANSPORTES
Redf': Ferroviária Federal S. A.
Serviços de Transportes Ferrovíartos

6700

enu
6701.1605.2347

TOTAL

1,00

156.500

oro

156.500

ano

Art. 4:' Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, -eso-

gadas as disposições em contrário.
Brasfr'a b de novemnro de H)73; 152.° da
Repúbnca..

Independência e 85.0 da

EMíLIO G. r..r.ttlIcr
Antõ'l'lto DeiTZ"fO> Nettl'

Mâno DaVid Anrt'reazGrl
João Paule; dO.ç Reis l'ellosn

DECRETO :N.o 73.12::l - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre à rrenaenma da Repú.blica, em favor do Conselho Naczonal de Pesquises, () credito suplementar de Cr$ 1.174.700,00 para reforço de âotaçoes
l

",tljl,UI'U.s nl,) v~{Jenl(..

'J·'ç[Jrner;,to.

o 1-'tf'&ide1(l-e d;,. Repúnnca, usaocc da atribuição que lhe confere o artigo
81, item H'l da Constituição. e da autorização contida no artigo 6 ro da Lei
n." 5.847 de 6 de dezembro de 197~, decreta:
Art. 1.1) Fica aberto à Presídêncía da República, em favor do Consetnc
Nacional de Pesquisas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 1.174. 700.00
(um muhào, cento e setenta e quatro mu e setecentos cr-rzeirosj para -efoTço ce uotaçoes orçamentarras consignadas ao subanexo 11.00, a saeer:

crs
11.0tJ

PRESIDl!:NCIA Dft REPUBLICA

11.03

Presidencra da República - Entidades Bupervisicnadaa
Atividades a Cargo do Conselho Nacional de

11U3.0402.2801

l~OO

Pesquisas
3.2.7:;'

Enttda-íes Federais

Pessoa; . . .•.•...........•.................
Inativos. . .... , ..•........................
06 - Salário- Família . .
.
07 - Ccntrfbuíçôes de Previdência Social
.

01 04 -

TOTAL

81l.GOO
9.100
8 bQO
345 700
1.174 '00

Art 2
Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação o-çamentárta consignada no vigente Orçamento
{I

ao suba.nexo l8_00, a saber
28.0lJ _.- ENCA.RGOS GER.AIS DA UNIAO

2H.U:!- -

H.eCUi~US sob buper vtsão do Ministério do
P ranejamen to ~ Coordenação Gera1
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o-s ao

Atividade - 2302.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

1.174.700

Art. 3.0 O presente crédito, no Orçamento próprio do Conselho Nacional
de Pesquisas obedecerá à segutnt, programação:
51.00 - PRESID~NCIA Dp. REPúBLICA
51.OJ - Conselho Nacional de Pesquisas

Pesqoisas Técnicas e Científicas
Científicas
Instítutc Nacional de Pesquisas da Amazô-

5101.U40~.202·)

008 01 -

02
016
026
5101.0402.21Z9

nia . ' " .............................•.....•
Museu Paraense Emilio Goeldi ........•...

-

Informes Técnico-Científicos

.

Matemática. . . .........................•.•.
Coordenação de Polítdca Nacional de Pesquísa .
. .............•........•.....•.

TOTAL

278.400
103.1GO
170.800
11.500
610.900
1.174.700

Art. 4.0 Este Decrete entrará em vigor na data de sua pubrícaçâo, revogadas as díspostçóee em contrario.
Brasnía, b de novembro de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da
República.

EMÍLI( G.

MEDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis V cucso

DECRETO

N.o

73.123 -

DE

8

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre à Presidência da Re1-;úbl1cu em favor da Escola Superior de Guerra
o crédito eupiemeniar df. crs 186.200,00 para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento,

O Presidente da Repúbnca, usando da atribuição que lhe confere
o a.rtíg« 81, item lU, d- Constrtuíçâo, e da autorização contida no artigo 8.°,
da Lei n.s 5.847, de 6 de oezembrc de 1972, decreta:
Art. 1.00 Fica aberto ;\ Prestdêncta da República, em favor da Escola
Superior de Guerra, o crédítc suplementar no valor de Cr$ 186.200,00 (cento
e oitenta e seis mil e duzentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentártas consignadas ao subanexc 11.00, a saber:
Cr$ 1,00

1l.00 _.. PRESIlJI!:NCIA DA REPúBLICA

11.07 -- Escola eupenor de Guerra
1107.0803.2149 - Estudos Reíacíonados à Segurança Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
.
01 - Venc.mentos e Vantagens Fixas
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.2,3.3 - Salárto-Jeamfde ..............•............
3.2.5.0 - Comribu-çóes de Previdência Social
.

4.1.:3 O -

Equipamentos e Instalações

TOTAL

.

60.000
67.700
4.000
4.500
50.000
186.200

ATOS DO PODER EXECUTIVO
At'L 2.° Os recursos necesse.no. à execucão deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotaço--s orçamentárias - consignadas no vigente Orçamente ao subanexo 11. üu, a suber :
crs 1,00
11. 00 - 1?HBSIDl::NCI'; DA REPúBLICA
11.07 - Escol-i Superior de Guerra
Atividade - llC7.0P03.214f.
3.1.1.2 - Pessoa: Militar
01 - vencimento- e Vantagens Fixas
.
121.200
02 - Despesas Varíáveíe . • ..•••...••...••.....•
65.000
TOTAL

186.200

Art 3. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas 8S disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G

lVfÉDICI

Antônio J..leljnn netto
João Paulo aos Reis Velloso

DECRET0 N," 73 .1~ - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1973
Abre ao Minístériodo Interior, em javor do Gabinete do Ministro e Secre ..
taria Geral· - Entidades ~ul.'ervisionadas> o credito suplementar de Cr$
49.675.000;00, para retorço de dotações ccmstçtuuias no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artlgo 81 item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da.
LeI n.v' 5.847. de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Mmistenc do Interior, em favor do Gabinete <lo
Mínistro e da Secretaria Geral -Eritidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Cr$ 49.675.000.00 (Quo.renta e nove mühôes, seiscentos e setenta
e CInCO mil cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente OI';'
çamento, ao subanexo
1900
1901
1901.0104.2001"
3.1.1.1

-

i~OO,

a saber ;

MINIS'rnRIO DO INTERIOR
Gabinete do Ministro
Assessoramento ai.pertor
Pessoal Civil

02 -- Despesas variáveis . .

crs

.

3.2.3.3 - Salárlo-Pamíba
1903'---'-' Secretaria Geral 1903.0101.2888 -

3.2.7.2 01 07 -1903.0101..2889 ~-,
3.2.7.2 01 -

04 06 07 1003.0101.2890 -

1.00

2.995.000
5.000

Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Superintendência da
zona Franca de Manaus
Entidades Pederaís

Pessoal . . .;.;; ~ ; ....•. ;
.
Contr íbulções de Previdência Social
.
Atividades a Cargc- do Território Federal do

Amapá
Entidades Pederaía
Pessoal . . ...........................••...

Inativos . . . .

.

Salário-F.?,miUa . . ...........•.........•..

Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a cargo do Território Federal de
Rondônia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.

300.000
230.000

6.a66.0UO
126.100
354.900
953.000

2.612.1(\0

ATOS
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Cr$

04 -

Inativos . .

06 1903.0101.2891 -

1,00
210.000
177.000

.

Balário-Famfha . .
.
Atividades a Cargo do 'I'errítorío Federal de

Roraima
3.2.7 2 01 -

Entidades Pederaís.
Pessoal
.................•... , .....••......

2.835.000

.

sso.«,n

06 - Salário-Família
..
.
07 - Contribuições de- Previdência Social
.
1903.0102'.2883 -- Atividades a Oargc da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazônia
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
01 - Pessoa. . .
.
, ..•....••..
íJ7 "- Contribuições de Previdência Social •.....••
1903 0108.2885 __ Atividades a Cargo da Superintendência do

60.000
175.000

04 -

Inativos . .

1. 535.900
600.300

o

Lesenvolvímento de Nordeste
3.2.7.2
01
06
07
1903.0108.2887

--

3.2.7.2
Dl
04
06
07
1903.0201.2881

-

Entidades Federais
Pessoal . . _..••.••••••••••••••••••••••••••
Salárto-Fan-tha .............•...•••....••
Contríbuiçôes de Previdência Social . . ..••
Atividades -1, Cargo da Superintendência do
Vale do Sã',. Frar-r.ísco
Entidades PedcTait:,
Pessoa' . . . ..•.•••........•..•.....•••••••

4.434.000
lU.OrjO
425.000

Inata vos . . . . .....•••......•..............
Salário-Família

....••.•.•.......•.•...•.•

Oontríburçôes de Prevídêncía Social

.

2.000.000
230.000
620.000
320.000

Atívldades a Oargc do Departamento NacIOna! de Obras C011Lra as secas

3.2.7.2 ~. Entidades Pederaís
01 - Pessoal . • •. . ..•...••..••................

04 '--:-_ Inativos . .

.

06 -r- Balàrto-Famílla . . •..•....•..•...•.......•
07 - Contrtburçôes de Previdência Social . . .....
1903.0301 ..2892. -·AtivIdades a Cargo(. da Fundação Nacional
do fndío
3.2.7.5 - Fundaçô-ts Instituídas pelo Poder Público
.
.
01 - Pessoal. .
07 - Contribuições de Previdência SOcial ....•..
Atividades a Cargr do Departamento Nacío1903 1501288"
na, de Obras de Saneamento
3.2.7.2
Entidades Federais
01. - Pessoal . .
. ......•.•.................
04 - Inatrvos
..
.
06 - Salárto-Familía
................•........
07 - Conttíbuíçêes de Previdência Social .....••

9.661.400
142.;)00
2.135.100
900.MlO

1.300.000
700.000

4.700.000
400.r,r.,0
560.111'0
740.IJOO
49.675.uOO

Total

Art.. 2.9 Os recursos oecessártos à execução deste Decreto decorrerão da
anulação parcial de dotações orçamentárias cons.gnadas no vigente orcamente a saber:
1900

MINISTI:RIO DO INTERIOR

HlO1 -

Atividade
3.2'.5.0
1902
Atav.caoe
. 3.2.5.0

-

Gabinete do i\JJn;.stro

1\:)01.0104.2(1(.1
Oontrtbuiçêes (te Previdência Social
Secretaria Geral
1Y02.01'J8.2COli
Contrrbuíçóes ele Previdência Social

150.000

.

500.(iOO

ATOS
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crs
19D4 A,tlvidade 3.2. ti. O ~
1905 Atavínade -

3.2.5.0
2800
2802

Atrvíoace 3.2.6.0 -

Inspetoria Geral de Finanças
1904.0107.2005
Contrtbuiçoes de Previdência Social
D1V1Sao oe Segurança e Informações
1905 U8'J9 2008
conmouicões ti€' Previdência Social •.......
ENCARGOS GEH,AIS DA UNlAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento ,-" Coordenação Gerai
2802.18'10. 202Ç1
Reserva de Oontingência
.

1,00
180.fIOO

170,000

48,675

O~O

12.838.800
6.400.000
2,136.:lOO
4.800.0ílO
200.000
3,050000
120.00U
530.0(,0
8.300.000
3,000.<100
3,300.~00

2.000.000

'rota; . .

.

46.675.GOO

Art , 4.0 Este Decreto entrará eu' vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrárro.
Brasiüa. 8 de novembro de 19';';). 152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
AnU,r.-zo Dettvm Netto
10âo Paulo dos Rei,; T.'elloso

José Costa Cavalcanti

Aros

DO PODER

DECRETO N° 73.125 - DE 8 DE
NOVEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública, para
desapropriação, uma fai:ta de terra
para a construção de uma estrada
de acesso a uma área destinada a
metauiçõo de ,equipamentos de uma
Unidade de Deteçiio do Sistema
DACTA, situada no Município de
Petrópolis. Estado dO Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
5° letra "a" e 6° do Decreto-lei núm'ero 3.365, 'de zÍ de junho de 1941,
decreta:
Art. 1° Fica declarada de utillda.de
pública, para fins de desapropriação,
uma faixa de terra situada no Município de Petrópolis, Estado do Rio de
Janeiro, na altura da estaca
.
155+10,OOm da Estrada de Vargem
Grande igual a estaca O (zero) da
futura Estrada de Acesso, onde terá
inicio no ponto "p", que dista cerca
de 12 (doze) metros da referida estaca O (zero).
.
O ponto "p", que será o inicio da
faixa expropriando, dista cerca rte
06 (seis) km do marco quilométrico
47+975m da Rodovia Rio-Belo ao
rizonte (BR 135) lado esquerdo de
quem do Rio vai à Belo Horizonte,
pelas estradas Municipais de Vargem
Grande e Rocinha.

Art. 2° A descrição perlmétrtca da
faixa que trata J artigo anterior é a
seguinte:
As divisas desta faixa se iniciam
no ponto "p" eixo da, futura Esr.rada de Acesso. sv.uado à margem direita da estrada de terra existente
para Vargem Grande, na uvisa com
terras que constam pertencerem a
Domingos Sampaio, distante aproximadamente 12 .r dozej metros da estaca 155+10,OOm, eixo da referida estrada para Vargem Grande. igual -L
estaca O (zero), eixo da futura Estrada
de Acesso.
Area "A" - Do ponto "p", pelo elxo
da faixa, contando-se 05 (cinco) metros cada lado, e seguem em linha
sinuosa, conforme consta do projeto
do traçado, passando em terras que
constam pertencerem a Domingos
Sampaio e/ou sucessores na dístancía

EXECUTIVO

de 132,50m (cento e trinta e dois metros e cinqüenta centímetros) confrontando em ambos os lados, com remanescentes do expropriado até encontrar a estaca 7+4,50m, situada no
eixo do Córrego de Vargem Grande,
divisa natural de propriedades encerrando uma área de 1.325,OOmZ (um
mil trezentos e vinte e cinco metros
quadrados) .
Area "B" - As divisas desta faixa
se iniciam na estaca 7 +4,50m, situada
no eixo do Córrego de Vargem Grande, e eixo da própria faixa. Dai, contando-se 05 (cinco) metros cada lado,
e seguem em linha sinuosa, conforme
consta do projeto do traçado, passande: em terras que constam pertencerem a, Maria Blatt Noel p Ernesto Pedro Noel e/ou sucessores na distância de "441.00m (quatrocentos e quarenta e um metros) confrontando em
ambos os lados. com remanescentes
do expropriado até encontrar a estaca
2$L.l_!J.50m, situada sobre a Unha divisória com propriedade Que constam
pertencerem a Agostinho Andretti, encerrando uma área de 4.410,Oüm2
(quatro mil, quatrocentos e dez metros quadrados).
Area "C" - As divisas desta faixa
se iniciam na estaca 29+5.50m, situada no eixo da faixa. sobre a linha
divisória com propriedades que constam pertencerem a Marta Blatt Noel
e Ernesto Pedro Noel e/ou sucessores. Dai, contando-se 05 (cinco) metas cada lado, e seguem em linha
sinuosa, conforme consta do projeto do
tra-çado. passando em ter-ras que constam pertencerem a Agostinho Andretti e/ou sucessores na dlstâncla de '"
2ü6.0Qm (duzentos e seis metros), confrontando em ambos os lados, com
remanescentes do exoronrtado até encontrar a estaca 40+11.50m, situada sobre a linha divisória com propriedades que constam pertencerem ao
Condomínio Vargem Grande, encerrando uma área de 2.060.0()m2 (dois
mil e sessenta metros quadrados).
Area "D" - As divisas desta faixa
se iniciam na estaca 40+11.50m si~
tuada no eixo da faixa, sobre a linha
divisória com propriedades que conetam pertencerem a Agostinho Andrctti. Daí. contando-se 05 (cinco) metros
cada lado e seguem em linha sinuosa
conforme consta do proteto do .r açado. passando em terras do Condomínio Vargem Grande que consta
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pertencerem a Agostinho Andretti,
Pedro Antônio Maiworm, Paulo V~i
ga e Jayme da Costa Monsanto e/ou
suc.essores na distância de 30,OOm
(trinta metros), confrontando em ambos os lados com remanescentes dos
expropriados até encontrar a estaca
42+1.50m, situada sobre a linha dfvísória com propriedades que constam
pertencerem a Pedro Antônio Maiworm encerrando uma área de ., ...•
~OO.OOm2 (trezentos
metros quadrados) .
Area "E' - ,As divisas desta faixa
se iniciam na estaca 42+15° 5';it'J.<lda no eixo da faixa. sobre o linha dfvlsórta com pronrtedades oue constam
pertenr crerr. ao r.nnrlomfnio versem

Grande. DaL contando-se 05 (cinco)
metros de cada lado seguem em linha sinuosa, conforme consta do
projeto do traçado, passando em -erras que constam pertencerem a Pedro
Antônio Malworm e/ou sucessores na
distância de 20.80m (vinte metros e
oitenta centímetros), confrontando
em ambos fJS ta.dos. com -emenescentes do expropriado até encontrar a estava 43+2,30, situada sobre a linha divisória COm propriedades que constam
pertencerem ao Condomínio Vargem
Grande, encerrando uma área de ••
208,OOm2 (duzentos e oito metros quadrados) .
Area "F" - As divisas desta faixa
se iniciaJ!1 na estaca 43+2,30m situada no eixo da faixa, sobre a linha
divisória com propriedades que CO$tam pertencerem a Pedro Antônio
Maiworm.
Daí, contendo-se 05 (cinco) metros
cada lado, e seguem em linha sinuosa,
conforme consta do projeto do traçado, passando em terras do Condomínio Vargem Grande que consta
pertencer a Agostinho Andretti, t>edro Antônio Maiworm, Paulo Veiga e
Jayme do Costa Mossanto e/ou sucessores na distância de 251,20m (duzentos e cinqüenta e um metros e
vinte centímetros), confrontando em
ambos os lados, com remanescentes
dos expropriados até encontrar a estaca 55+13,50m, situada sobre a linha divisória com propriedades que
constam pertencerem a "quem de direito" e terras do Governo do Estado
de Rio de Janeiro, encerrando uma
área de 2.512.00m2 (dois mil e quinhentos e l0Z~ metros quadrados).
Art. 3° A faixa de terreno a que
se refere o presente Decreto, destina-

se à instalação de serviços do Ministério da Aeronáutica.
Art. 4.° Fica o Ministério da .áercnáutica autorizado a promover a
desapropriação de que trata o presente Decreto, na forma da legisla..
çâo vigente, correndo as despesas a
conta dos recursos orçamentários pr6~
prtos do mesmo Ministério.
Art. 5° Nos termos do artigo 15
do Decreto-lei n'' 3.365, de 21 de ju~
nho de 1941, modificado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 1956 a
desapropriação é declarada de caráter urgente para efeito de imediata
imissão de posse.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga-Ias as disposições em contrário.
Br""silia, 8 de novembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

J.

MÉDICI

Araripe M acêdo

DECRETO

N.9

73.126

DE

8

DE

NOVEMBRO DE 1973

Outorga concessão à 'retemeõo fTru.
guatana Ltda .. para estabelecer uma
estação de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de
uruçnasama. Estado do Rio Grande
ao Sul.

o Presidente da República. usacdo
das atribuições que lhe »mtete o ar ,
tigo 81, inciso IH, comninauv com o
artigo 8.°, inciso XV tetra "a", ria
Constituição, e tendo' em vista o que
consta do Processo MC n.s 7. 213~ 73,
decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada à 'I'elevlsãu
Uruguaiana Ltda., nos termos do artigo 28, do Regulamento v'o:' gervíços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n.v 52.795, de 31 1° outubro de
1963 concessão para estabelecer uma
estação de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na Cidade de Urugualana, Estado do Rio Grande do
Sul, sem direito de excl.rstvidade, utilizando o canal 13 (treze)
Parágrafo único. O contrato de,
corrente desta ooncessâc obedecerá às
cláusulas que com este badxam e deverá ser assinado dentro ôe 5, csessen,
ta) dias a contar da data da publica-
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çâo no Düirio Oficial ta União, sob
pena de se tornar nulo, ue pleno dí-

rene, o ato de outorga.
Art. 2." Revogam-se as dísposíçêes
em contrárro ,
Brasília,

8

de novembro de 1973.
85.9 da

152.° da Independência
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Hygmo C. Corsetti

DECRETO N." 73.127

DE

9

DE

NOVEMBRO DE 1973

Declara. de utilidade pública, para
n-as de aesamoimação. uma área de
terreno urbano, com benfeitorias
situada na Rua Alfa, atual Rua Ma:
rie:. de Oliveira Arruda. número 30.
Vozla Central, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, destinadt: à ampliação da Estação Teleiãmea denominada "Rosário", pela
Telecomunicações de São Paulo SA

TELESP.

.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto nos artigos
5.°, letra "h", e 6.°, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941
decreta:
'
Art. 1<>

É

declarada de utilidade pú-

o.rca. para fins de desa proprtação,
uma área de terreno urbano,

com
Alta
<.tT,üal Rua Maria de Oliveira ArrUda'
J1' 3U, lOte n,» 9, na v-ja Centrar nb
l'v!uniclpio de Guarulhos, Estado de
Sao Paulo, com área de 214,80 m2 (duzentos e quatorze metros quadrados e
oi~enta decímetros quadrados), de proprtedade do Sr. Benedito Veiga França, d:-st.ínada á al?pliação da Estação
Telefomca denominada "Rosário".

o-r.rertonas. situada na Rua

Art. 2.° A aludida área de terreno
apresenta as seguintes características
e confrontações; terreno situado em
Ouarulhos. na Rua Alfa atual Rua
lv:T.... ria de Oliveira Arruda n v 30, VIla Central, lado par, lote 9, na Quadra "D", com área de 21480 m2 (duzentos e quatorze metros quadrados e
oitenta decrmetros quadrados) medindo 10.00m (dez metros) de frente, e
2L72m (vinte e um metros e setenta
e dois centímetros) do lado direito,
onde confronta com os lotes números
6, 7 e 8; do lado esquerdo mede ...

~1,24m

(vinte e um metros e vinte e
quatro centímetros) confrontando com
os lotes números 10 e 11 e finalmente
pelos fundos mede 10,OOm (dez metros) de largura, confrontando com o
lote número 3. Benfeitoria não averbada no Registro de Imóveis: prédio
residencial terreo, com paredes de alvenaria de tijolos e telhas de barro,
com frente para Rua Alfa, atual Rua
Maria de Oliveira Arruda, número 3ü,
com área construída tde 72,00 mz (setenta e dois metros quadrados), estando o referido lote registrado no Décimo Segundo Cartório do Registro de
Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, transcrição número 25.487, hvro 3-R, página 10, tudo de acordo
com Documentos constantes do Processo n.e 005524-73 do Ministério das
Comunicações.
Art. 3." Fica a Telecomunicações de
São Paulo S.A, - TELESP, autorizada a promover a desapropriação da
referida área de terreno e benfeitorias, na forma .da legislação vigente,
com seus próprtos recursos.
Art. 4.° Nos termos do. artigo 15, do
Decreto-lei n.v 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pela Lei n.s 2,786,
de 21 de maio de 1956, a desapropriaçâo
é declarada. de caráter urgente,
para efeito de Imediata imissão .de
posse.
Art. 5." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973'
152.° da Independência e 85." d~
República.
EMíLIO

G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N" 73 .128 - DE 9
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, uma área de terreno urbano, composta de dois lotes,
com benfeitorias, situado na Rua
Luiz Gama, esquina com a Rua Alfa. atual Maria de Olinetra Arruda,
MunZcípío de csuorucnos, Estado de
São Paulo, destznaeta à ampliação
de Estação Teletóntca denominada
"Rosário", pela Telecomsmicacões de
TELESP.
São Paulo S. A. -

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe são conferidas
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pelo artigo 81. item III, da Constituição e tendo em vista o disposto nos
artigos 5.°, letra "h", e iV, de Deneto-lei n.v 3.365, de 21 de junho de
H4.l decreta:
Art. L" 11: declarada de utilidade pública para fins de desapropriação urna
área de terreno urbano, com 503,05 m2
(quinhentos e três metros quadrados
e cinco decimetros quadrados) composta de dois lotes de números lU e
11, com benfeitorias, situada na Rua
Luis Gama, esquina com Rua Alfa,
atual Rua Maria de Oliveira Arruda,
no Município de Guarulhos, Estado
de São Paulo, de propriedade do t~S
pólio do Sr. Benedito Sebastião G<1Oçalves, destinada
ampliação da Estação Telefônica denominada "Rosário" .
à

Art. 2." A aludida área de terreno,
composta dos lotes 10 e U, apresenta
as seguintes caracteristicas e confrontações: lote 10 - Imóvel situado
ti Rua Luiz Gama, esquina com a Rua
Alfa, atual Rua Maria de oüveua
Arruda, Quadra D, Vila Central, consistmdo em um terreno com área de
254JO m2 (duzentos e cinqüenta e
quatro metros quadrados e dez decímetros quadrados), medindo 5,27m
(cinco metros e vinte e sete centímetros) de frente para a Rua Luiz Gama e fazendo canto por uma linha
curva onde mede 7,65m (sete metros
e sessenta e cinco centímetros), medindo para a Rua Alfa, atual Rua
Maria de Oliveira Arruda, 19,25m
(dezenove metros e trinta e cinco centímetros), confrontando de um lado,
com o lote 11, onde mede 2463m (vinte e quatro metros e sessenta e três
centímetros) e de outro lado, onde
mede 11,22m (onze metros e vinte e
dois centímetros) com o lote 9, ':t.mbos da mesma quadra, Benfeitorias:
não averbadas no Registro de Imoveís: esta construido o predío número
168/176 com destinação residencial e
comercial, térreo, com paredes de a·Jvenarta de tijolos e telhas de barro,
com área construída de 137,20 rc:2
(cento e trinta e sete metros quadrados e vinte decímetros quadrados), na
esquina da Rua Alfa, atual Rua Maria de Oliveira Arruda, e mais um
prédio residencial térreo, de número
20, com frente para a Rua Alfa, atual
Rua Maria de Oliveira Arruda, adentrando os fundos do lote 11, com área
total construída de 91,60 m2 (noventa
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e um metros quadrados e sessenta uecímetros quadrados), estando o rere'~(1O lote registrado no Doetmo-Segundo ore-tono de Regtsl.ro de Imóveis da Capital rio Estado Ie São
Paulo, sob a número 40.983, livro
3-AD, fls. 49. Lote 11 - Terreno situado em Guaruthos. a Rua Luiz Gama, Quadra D, Vila Central, com área
de 248,95 mã (duzentos e quarenta e
oito metros quadrados e noventa e
cinco decímetros quadradosi, medindo
10,00m (dez metros) de frente. controntando de um rado, onde mede .,.
2516m (vinte e cinco metros e dezesseis centímetros), com os lotes 1 e 2;
do outro lado, onde mede 24.63m (vinte e quatro metros e sessenta e três
centímetros 1 com o lote 10, e nos fundos, onde mede 1002m (dez metros e
Ç'4)1$ centímetros) com o rote 9. neetettortas: não averbadas no Registro
de Imóveis: prédio residencial térreo,
com frente para a Rua Luiz Gama.
numero 158. área construída de .....
9000 m2 (noventa metros quadrados),
paredes de alvenaria de tijolos e telhas de barro. contendo ainda parte
do prédio número 20 da Rua Alfa,
atual Rua l'IItar;" de Oliveira Arruda,
estando o imóvel regístrado no Décimo-Segundo Cartório de Imóveis da.
Capital do Estado de São Paulo. transcrtção número 29.533, livro 3-T, folhas 174, tudo de acordo com documentos constantes do Processo numero 005524-73, do Ministério das Comunicações,
Art. 3." Fica a Telecomunicações ôe
TELES?, autorizada a promover a desapropriação da referida área de terreno e respectivas
benfeitorias, na forma da legislação
vigente, com seus próprios recursos.

São Paulo S.A, -

Art. 4," Nos termos do artigo 15 do
Decreto-lei número 3.365, de 21 ... tunho de 1941, modificado pela Lei número 2.786. de 21 de maio de 1956, a
desapropriação é declarada de caráter
de urgência para efeito de imediata
imissão de posse.

art.. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacãc revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973;
152. da Independência e 85.0 da
República.
Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C, Corsetti
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DECRETO N." 73.129 -

DO

PODER

DE Çl DE

NOVEMBRO DE 1973

Revoga o artigo 26, do Regulamento
aprovado pelo Decreto n." 40.359,
de 16 de novembro de 1956.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, decreta:

Art. 1.° l!: revogado o artigo 26 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
n." 40.359, de 16 de novembro de 1956.

Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de novembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
Repúblíca ,
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO N."

73.~30

DE

9

OI!:

NOVEMBRO DE 1973

Redistribui cargos, com os respectivos ocupantes, e dá outras providências.

o Presidente da- República. usando
das atribuições que lhe confere o art:..;o 81, ítem lI, da Const.tuíçâo, e
tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 25', do Decreto-lei n.v 200, de
2r- de fevereiro de 1967, e 2.°, do Ato
Complementar n.v 52, de 2 de maio
de 1969, decreta:
Art. 1.0 Ficam redistrfbuíuos os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes, na forma abaixe Indicada:

I - do Quadro de Pessoa; - Parte Permanente - do Mln.stérfo co
Exército para idênticos
Q ...adro e
Parte do Estado-Maior das Forças Armadas.
a) 1 (um) cargo de Oficiar de Administração,
código
A:f!',201.14.B,
ocupado por Nereia Nocito;
b) 1 (um) cargo de Da.Li1ógrafo,
código AF.5ü3.9.B,
ocupado
por
Rourie Assen Saman;
c) 1 (um) cargo de Motor.sta, código CT .401. 8. A, ocupado por João
Durval de Oliveira;
d) 3 (três) cargos de Auxi.iar de
Portaria, código GL.303.8.B, ocupados por Adai.r de Oliveira Pinto, Pe-
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dro dos Santos Figueiredo e Jair
Moraes de Oliveira;
e) 2 (dois)' cargos de Auxiliar de
Portaria, código GL.303.7.A, ocupados por José Cunha Lima e Jorge
Esteves;
II - do Quadro de Pessoar - Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para idênticos '}l.ladro e
Parte do Instituto Brasílei-c d . . Deser.volvimento Florestal, mantido o
regime jurídico do servidor um cargo
de Tratorista, código
~'f.402.9.B,
ocupado por Jayme Carvalho
dos
Santos;
III -:. do Quadro de Pessoal
Parte suplementar - do Minístérío
dos Transportes para o QuaJrc único
de Pessoal da Universida 11:' teoeral
da Paraíba, mantido o regime jurrdico e previdenciário do se vtdor, um
cargo de Conferente, Código AF~
205.18,
ocupado
por
Gilvandro
Atnayae, oriundo do extinto Lloyd
Brasileiro - PN;
IV - do Quadro de Pess03J do extinto Departamento dos corretos e
Telégrafos, atual Empresa Braaileíra
de Correios e Telégrafos, pare o Quadro de Pessoal das Secreta rias
do
Ministério Público da Umào,
a) 1 (um) cargo de Postadiste,
código CT. 202.14. B, ocupado por

Carmelína Correa Imperatore trans-

formando-o simultaneamente, em Oficíal de Administração, código AF.
2ül.14.B;
b) 1 (um) cargo de Postahsta, código CT.202.12.A, ocupado por Nivia. Kruel Rocco,
transformando-o,
simultaneamente, em Oficiai de Administração, código AF.201 ~2.A;
c) 1 (um) cargo de Carteiro código
CT . 203 .12. A, ocupado por
Edison
Carnascialí de Paulo, transrormandoo, simultaneamente, em Oficial de
Admindstração. código AF 201-.12.A;
cJ.,) 1 (um) cargo de Estafeta código
CT.204.7.A,
ocupado por Ronaldo
José da Silva, transformando-o, símultaneamente,em Auxiliar de Portaria, Código GL.303.7 A, e
e)
1 (um) cargo de EscreventeDatilógrafo, código AF. 204,7 ocupado
por Doris Tartaroti;
V - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
dto' Correios e
Telégrafos para o
Quadro de Pessoal da ConsultoriaGeral da República, 2 (dois) cargos
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de Motorista. código CT.401.10.B,
ocupados por João dos Santos e José
Pereira de Araújo;
VI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e 'I'elégrafos. para o Quadro de Pessoal - Parte Pet.nanente
- do Departamento Nacional
de
Estradas de Rodagem, um cargo de
Condutor de Malas, código CT.21;'.
7. A, ocupado por João Geraldo
oomttn. transformando-o, simultaneamente, em Auxiliar de Portaria, código GL.303.7.A;

VII - do Quadro de Pessoal do ex..
tinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Braslleíra
de Correios e Telégrafos, para ') Quadro de Pessoal - Parte Permanente
- do Instituto de Previdência e P-sslstêncía dos Servtdcres do Estado:
a) 1 (um) cargo de Agente Postal.
código CT.205.16.C, ocupado por
Alice Lima Ribeiro da Costa. transformando-o, simultaneamente, em
Oficial de Administração, Código AF-

201.16.C;
b) 1 (um) cargo de Agente Postal.
código
CT. 205.12. A, ocupado por
Maria Campos, transformando-o, simultaneamente, em Oficial de Administração, código AF .201.12 .A;
C) 1 (um) cargo de Carteiro, código CT.203.~4.C, ocupado por vatdemar Moraes, transformando-o, simultaneamente. em Oficial de Administração, código AF.201.14.B;
d) 2 (doís) cargos de Carteiro, código CT.203.10.A, ocupados por José
Dias Cavalcanti e José de vasconcelos Mendonça, transformando-os, simultaneamente. em Escriturário, código AF.2D-2.10.B;
e) 1 (um) cargo de Operador POSw
tal, código CT.205.8.B, ocupado por
João José de Freitas, transformando-o, simultaneamente, em Auxiliar
de Portaria, código GL.303.8.B;
f) 1 (um) cargo de Operador postal, código CT.206.6.A, ocupado por
Maria Daura da Silva, transformando-o. simultaneamente. em Telefonista, Código CT.214.6.A;

VIU - do Quadro de Pessoal Parte permanente e mspecíal - do
Ministério das Minas e l!:::nergia para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - da Comissão Nacional
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de Energia Nuclear, mantido o regime
jurídico dos servidores:
a) 1 (um) cargo de Auxiliar de
Estatístico, código P-I402.10.B,
.ccupado por Ednah Maia. dos Santos;
b) 1 (um) cargo de Escriturário,
código AF.202.10.B, ocupado por
Suely Cotta Carvalho de Oliveira; e
c) 1 (um) cargo de Datilógrafo, código AF.503.7.A, ocupado por Jarcy
Nunes Borges.
Art. 2.° Fica se.c efeito a redístrtbuiçâo de um cargo de Mecânico de
Máquinas, código A.I S06.10.C, ocupado por Denil Bittencourt, do
Quadro de Pessoal - Parte Suplementar, do Ministério dos Transportes para o Quadro de Pessoal
Parte Permanente - do Ministério
da Justiça, efetuada pelo Decreto número 71.266, de 20 de outubro de
1972, publicado no Diário Oficial de
24 seguinte.
Art. 3.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em vírtude de sindicância. inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 4.'" Os ocupantes dos cargos
01'30 redistrlbuídos continuarão a receber seus vencimentos e vantagens
pelos órgãos de origem, até' que os
orçamentos dos órgãos para onde foram os cargos movimentados consignem os recursos necessárlo.. ao pagamento das despesas resultantes do
cumprimento do disposto neste ato.
Art. 5.° Os assentamentos funcionais dos servidores redístrrbutdos serão enviados, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste decreto. aos órgãos de pessoal dos Ministérios e Autarquias respectivos.
Art. 5.'" Este Decreto entrará em
vigor na data da sua pubhcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973;
152'" da Independência e 85'" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Buzaid
Orlando Geisel
Mario David Anareazza
MOura cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Bemamin: Mdrio Baptssui
Hygino C. Corsetti

eureao

252
(*)

ATOS DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N." 73.131 -

DE

9

DECRETO

DE

Promulga o Convênio Constitutivo do
Banco lnteramericano de oeeenooi-

73.112 1973

DE 9 DE

Concede reconhecimento ao curso de
Matemática do instituto ae cvncias Exatas da Unmerstâaae de
Caxias do Sul, com sede na ci.dade
de Caxias do Sul, Estado do RiO
Grande do Sul.

otmento,

o

Presidente da República
Havendo sido aprovado, pejo Decreto
Legislativo nv 18, de 7 de dezembro
de 1959, o Convênio Constitutivo do
Banco Interamertcano de Desenvolvimento, concluído em Washington, a

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
o artigo 81, item lU, da Constituição, de acordo com o artigo 47 da
Lei número 5. 54l1, de 28 de -rovemnro
de 1968, alterado pelo Decrecc-Ieí
n'' 842, de 9 de setembro de :"'969, e
tendo em vista o Pàrecer do Conselho Federal de Educação n- L ',.27-72,
conforme consta dos Processos numeros
1.890'-65-CFE e GM-B5B
006.487-73. do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

8 de abril de 1959;

Havendo sido depositado. pelo Brasil, o Instrumento de Ratificação junto
à, Organização dos Estados Americanos, em 30 de dezembro de 1959;
E havendo o referido Convênio, em
conformidade com o seu artigo XV.

Seção 2, (b), entrado em vigor, para
o Brasil, a 30 de dezembro de 1959;
Decreta que o Convênio, apenso por
cópia ao presente Decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 9 de novembro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

N°

NOVEMBRO DE

NOVEMBRO DE 1973

Art. 1~ E' concedido reconhecimento ao curso de Matemática do
Instituto de Ciências Exatas da Universidade de Caxias do Sul, com sede
na cidade de Caxias do Sul, Estado do
Rio Grande 'do Sul.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

MSDICI

Marto Gibson Barboza
Antonio Delfim Netto

Brasilia, () de novembro de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho

-o convênio mencionado no presente

decreto foi publicado no D. O. de 12
(Suplemento) e republícado no de
14-11-73.

DECRETO N," n.133 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1973

Recursos sob Supervisão do Ministério
ce Cr$ 229.735.000,00, para reforço
ae ootoçoee conslgnaaas nJ cwente Urçamento.

Abre a Encargos Gerais da Umão -

aa

J'Q:~neta lJ

c-ecuc

sup~f"mentar

o Presr-tente da Repúnüc.i usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n 6_B4". de 6 de dezemnr- de 1972, decreta:
Art. 1.
Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisãc do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor ae
Cra 229 l:i~ O('U,OO (duzentos e vmte e nove milhões, setecentos e trinta e
cin-«. m.: cruzeiroe) , para reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao subanexc 2800, a saber:
230U -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

2801 -

Recursos sob Supervísâo do Ministério da
Fazenda
Atendimento de Encargos com Inativos e Pensionistas

2801.0307,20U7 -

c-s

1,00

ATOS DO PODER

3.2.3.1 J ~.a.2 -

Inativos
pensIonistas..

3.2.3.3 -

Salarío-Pamíha

253

EXECUTIVO

.
.

.

.

Cr$ I,O~
100,000,000
126.096.000
3. 63\JJiOO

Total . . . . .••...•..••.•........•........
229,735,000
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
eo anuíaçâc parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento no subanexo 2800, a saber:
2800 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
do Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
a.2.6.0 - Reserva de Contingência

c-s lOO

229.735.000
Art , 3 ° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogacas as disposições em contrário.
Brasílta, 9 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
Reputicca .
EMíLIO G. MÉDICI

Ant6nw Delfim Netto
Jcao PaulO aos Reis

venoso

DECRETO N° 73.134 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o credito suplementar de ...••
Cr$ 14.994.900,00, para retorço de dotações consignadas no vigente Or
R

çamento,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de ors 14.994.900.00 (quatorze milhões novecentos e
noventa e quatro mil e novecentos cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 15.00, a saber.
Cr$ 1,00
15,00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.24 1524.0307.2847 3.2.7.2 04 1524.0307.2851 3.2.7.2 04 1524.0307.2855 3.2.7.2 06 1524.0307.2856 3.2.7.2 04 -

Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas
Entidades Federais
Inativos . . . . ..................•...•....
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Ceará
Entidades Federais
Inativos . . • .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Maranhão
Entidades Federais
Salário-Família ................•........
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Mato Grosso
Entidades Federals
Inativos . . . . .....••.•.........•.........

I. 700

2,800

1.400

4.200

Aí:OS

DO PODER ExECUTIVO

c-s
1524.0307.2859 3.2.7.2 04 1524.0307.2860 3.2.7.2
04
06
1524.0307.2861

-

3.2.7.2 04 1524.0307.2862 3.2.7.2 04 1524.0307.2863 3.2.7.2 04 1524.0307.2867 3.2.7.2 04 1524.0307.2868 3.2.7.2
04
06
1524.0903.2845

-

3.2.7.5
01
1524.0905.2846
3.2.7.2
01
06
07
1524.0905.2847

-

3.2.7.2
01
06
07
1524.0905.2848

-

3.2.7.2
01
06
07
1524.0905.2849

-

3.2.7. 2
01
07
1524.0905.2850

-

3.2.7.2 01 07 -

Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Pará
Entidades Federais
Inativos . . . ..'
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal da Paraíba
Entidades Federais
Inativos . . . .
.
Salário-Família . . . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Paraná
Entidades Federais
Inativos . . . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pelotas
Entidades Federais
Inativos . . . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco
Entidades Federais
Inativos . . . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Entidades Federais
Inativos . . . . ................•..........
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de São Paulo
Entidades Federais
Inativos . . . . ......••...................
Salário-Família . . . .
.
Atividades a Cargo da Fundação Centro
Nacional de Aperfeiçoamento para a Formação Profissional
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal . . . .
.
Atividades a Cargo do Colégio Pedro II
Entidades Federais
Pessoal . .
..........•...................
Salário-Família . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Salário-Famílla . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Amazonas
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Salário-Família . . . ..
.
Contribuições de Previdência Social .. _ .
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola '.!'écnica Federal de Campos
Entidades Federais
Pessoal . . . .
.
Contribuições de Previdência Social
.

1,00

4.100

8.300
6.400

14.000

1.500

88.400

2.700

64.6D0
5.300

173.200
2.459.300
2.700
55.400

335.200
8.600
113.000

241. 900
6.000
116.200

1.000.000
282.800

294.400
139.900

ATOS
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DO
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PODER EXECUTIVO

Atividades a Cargo da Escola Técnica Federa! do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
06 - Salárío-Famílla . . . . ....................•
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1524.0905.2852 - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal Celso Suckow da Fonseca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
06 - Salárío-Famílla . . . . ..............•.....
07'- Contríbuições de Previdência Social
.
1524.0905.2853 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Espírito Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
.
07 -Contríbuições de Previdência Social
1524.0905.2854 -Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . . ..•.•••..................•...
06 -c--Balâric-Famílla ...•.....•.........••...•
1524.0905.2855 - Atividades a cargo da Escola Técnica Fe,
deral do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
.
06 - Salário-FallÚlia . . . .
.
07 - Contribuições de Previdência -Social
1524.0905.2856 - Atividades a cargo da Escola Técnica Federal de Mato Grosso
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . . .................•......•...
1524.0905.2857 - Atividades a Cargo da Escola Técnica "Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . • .............•....••......•
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1524.0905.2859 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . . ...•.............•..........
07 - Contribuições de Previdência Social ..•..•
1524.0905.2860 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1524.0905.2861 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Paraná
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário-Famíüa . . . . ........••.......•.
07 - Contrfbuições de Previdência Social
.
1524.0905.2862 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pelotas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.
.
06 - Salário-Família . . . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
1524.0905.2863 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . . .
.

crs

1,00

208.400
7.600
43.000

1.081.900
15.800
454.600

327.300
88.800

282.500
2.900

237.006
13.400
64.700

208.100

1.064.100
334.700

609.400
116.600

244.300
63.300

642.100
7.400
339.900

335.500
6.500
60.400

356.800

ATOS
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Cr$
06 07 1524.0905.2864 3.2.7.2
01
07
1524.0905.2865

-

3.2.7,2
01
07
1524.0905.2866

-

3.2.7.2
01
06
1524.0905.2867

-

3.2.7.2
01
06
07
1524.0905.2868

-

3.2.7.2
01
07
1524.0905.2869

-

3.2.7.2
01
06
07

Salário-Família • . . • .••••...•....•...•.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Piauí
Entidades Federais
Pessoal . . • • •...••••.....•...•...•••••••
Contribuições de Previdência Social ....••
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Química - GB
Entidades Federais
Pessoal . . • . .••....•.•••..•.•••••••....••
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Fe-

1.00

12.200
57.400

378.200
50.600

114.200
27.200

deral do Rio Grande do Norte

Entidades Federais
Pessoal . . . . .••.••..••••••.••....•.•••.•
Salário-Família . • . .
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Entidades Federais
Pessoal . . . . ....•.•••...•..........•....•
Salário-Familia . . . . .....•............•.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de São Paulo
Entidades Federais
Pessoal . . . . ..•••.....•......•.•..•...••
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Sergipe

368.200
5.800

396.900
6.300
90.300

324.500
73.000

- Entidades Federais
- Pessoal . . . . ........••...........•••....
- Salário-FamfIia . • . •
.
- Oontríbuíçôes de Previdência Social •....•

396.600
6.800
33.700

TOTAL .•.••••••••.•••••....•.•..•..

14.994.900

Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no' vigente Orçamento aos subanexos 15,.00 e 28.00, a saber:
15.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CUL·
TURA
15.24 - Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas
Atividade - 1524.0307.2853
3.2.7 2 -r- Entidades Federais
04 - Inativos . . . ............•••....•••......
33.100
Atividade - 1524.0307.2855
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos. . .
..••........•......
1.000
Atividade
- 1524.0307.2862
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família . • .
. . . .. .
1. 500
Atividade - 1524.0307.2869
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos . . . .....•..........•......•••...
12.900
Atividade
- 1524.0905.2850
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .
152.300

257
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Cr$

Atividade ~ 1524.0905.2852
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.
Atividade - 1524.0905.2853
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais ................•..•.....
06 - Salário-Família . . . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.Atividade - 1524.0905.2854
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
..Atividade - 1524.0905.2856
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
Atividade - 1524.0905.2857
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família . . • • ......•........•.••.
.Atividade - 1524.0905.2859
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família • . • . ..............•••••.•
Atividade - 1524.0905.2861
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
....•...•••.•••••••••..•
Attvidade - 1524.0905.2863
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.
08 - Diversas . . . . ..................••........
.Atividade - 1524.0905.2865
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
•..••.•.................
03 - outros Custeios ..••••.•••.•.•............
.AtIvIdade - 1524.0905.2866
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
.
AtIvIdade - 1524.0905.2868
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.•......................
.Atividade - 1524.0905.2869
3.2.7.2 - Entidades Federais
02 - Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais .•.......................
03 - Outros Custeios
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
.Atlvidade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
TOTAL . . .

Art. 3° O presente crédito, no Anexo IH

curse, obedecerá a seguinte programação:
·a) -

1,00

1.200.000

20.000
12.800
10.900
33.70U
71.400
69.200

184.700

41.900
80.000

30.100
30.100
53.500

110.000

45.000
80.000

12.720.800
14.994.900

da

Lei Orçamentária

Suplementação
55.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
.55.37 - Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para Formação Profissional

em

ATOS
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Cr$
5537.0903.2013
003
09
55.38
5538.0905.2009
55.39
5539.0307.2007

-

Administração de Pessoal
Capacitação de Recursos Humanos
Pessoal para a Formação Profissional
Colégio Pedro II
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Alagoas
Atendimento de Encargos com Inativos

5539.0905.2009 -

Administração e Manutenção do Ensino

55.40 -

2.517.400
e

Escola Técnica Federal do Amazonas
Adimmstraçâo e Manutenção do Ensino

55.41
5541.0905.2009
55.42
5542.0905.2009
55.43
5543.0307.2007

Escola Técnica Federal da Bahia
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Campos
Administração e Manutenção do Ensino

-

173.200

Pensionistas . . . . ........•..............

5540.0905.2009 -

1,00

Escola Técnica Federal do Ceará
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
5543.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.44 - Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca
5544.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.45 - Escola Técnica Federal do Espírito Santo
5545.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.46 - Escola Técnica Federal de Goiás
5546.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.47 - Escola Técnica Federal do Maranhão
5547.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
5547.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.48 - Escola Técnica Federal de Mato Grosso
5548.0307.2007·- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
5548.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.49 - Escola Técnica Federal de Minas Gerais
5549.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.51 - Escola Técnica Federal do Pará
5551.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
5551.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.52 - Escola Técnica Federal da Paraíba
5552.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
..
.
5552.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.53 - Escola Técnica Federal do Paraná
5553.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
;
.
5553.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.54 - Escola Técnica Federal de Pelotas
5554.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
5554.0905.2009 - Actrrnrnstraçâc e Manutenção do Ensino
55.55 - Escola Técnica Federal de Pernambuco
5555.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inatrvoa e
Pensionistas . . . .
.
5555.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.56 - Escola Técnica Federal do Piau1
5556.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.57 - Escola Técnica Federal de Química - GB
5557.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.58 - Escola Técnica Federal do Rio Grande do
Norte
5558.0905.2009 - Administração e Manutenção do Ensino •.

1. 700
456.800'
366.100
1.282.800'
434.300'
2.800
259.000
1.552.300
416.100
285.400
.1.400
315.100
4.200
208.100
1.398.800'
4.100
726.000
14.700
307.600
14.000'
989.400
1.500
402.400
88.400
426.40U
428.80U
141.400
374.00U·
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55.59 5559.0307.2007 5559.0905.2009 55.60 5560.0307.2007 5560.0905.2009 55.61 5561.0905.2009 -

Escola Técnica Federal de Santa Catarina
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Sâo Paulo
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . .
.
Administração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Sergipe
Administração e Manutenção do Ensino
b) -

55.00 -
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55.44 -

Escola Técnica Federal Celso Suckow
Fonseca

55.45 -

2.700
493.500
69.900
397.500
437.100

E CUL·

Escola Técnica Federal de Campos

Atividade -

1,00

Cancelamento

MINISTJ>RIO

55.42 -

Atividade -

Cr$

5542.0905.2009

•.....................

da

5544.0905.2009 ...•.•..................

Escola Técnica Federal do Espirito Santo

152.300
1.200.000

Atividade -.,.. 5545.0307.2007 ..•.....................
33.100
Atividade - 5545.0905.2009 ...••................•...
32.800
55.46 - Escola Técnica Federal de Goiás
Atividade - 5546.0905.2009 ...................•...•
10.900
55.47 - Escola Técnica Federal do Maranhão
Atividade - 5547.0307.2007
..
1.000
55.48 - Escola Técnica Federal de Mato Grosso
.
33.100
Atividade - 5548.0905.2009
55.49 - Escola Técnica Federal de Minas Gerais
.
Atividade - 5549.0905.2009
71.400
55.51 - Escola Técnica Federal do Pará
Atividade - 5551. 0905.2009 . . . ..
.
69.200
55.53 - Escola Técnica Federal do Paraná
Atividade - 5553.0905.2009 . . . .
.
184.700
55.54 - Escola Técnica Federal de Pelotas
..
Atividade - 5554.0307.2007
1.50~
55.55 - Escola Técnica Federal de Pernambuco
Atividade - 5555.0905.2009
.
121.900
55.57 - Escola Técnica Federal de Quimica - GE
Atividade - 5557.0905.2009 ..•.....................
60.200
55.58 - Escola Técnica Federal do Rio Grande do
Norte
Atividade - 5558.0905.2009 . . • .
.
53.5~~
55.60 - Escola Técnica Federal de São Paulo
Atividade - 5560.0905.2009
.
110.000
55.61 - Escola Técnica Federal de Sergipe
.,
12.900
Atividade - 5561.0307.2007
Atividade - 5561.0905.2009
•.....................
125.000
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passartnho
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N° 73.135 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre à Câmara' dos Deputcuics o crédito suplementar de Cr$ 11. 500. 000,00.
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da' Hepú!:llil'a, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei ns 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.'" Fica aberto, à Câmara dos Deputados, o crédito suplementar no
valor de Cr$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil cruzeiros), para

reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 0100, a saber:
Cr$
0100 (1100.0105.2011 3.1.1.1 -

01 02 3.2.3.3 0100.0307.2007 3.2.3.1 -

1,00

cAMARA DaS DEPUTADOS
Atividades Legislativas
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .•....•....••..........
Salário-Família . . . . ..........•.•......
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos . .
Total . .

6.400.000
4.565.000
35.000
500.000
11.500.000

AIt. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
2300 -

2802 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atrvtdade -- 2302.1800,2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
11.500.000
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973; 1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G ..MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João faulo dos R.eis VeUoso

DECRETO N9 73.136 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1973

Recursos Sob Supermsão
ao 1VJ.lnzs'terw ao rumetamenso ,e . Voordenaçao Geral o crédito suplementar de Cr$ 44.562.500,00, para reforço de coeccões consignadas no
mqente orçamento,

-aore ao ::;uoanexo nncaraoe Gercas da Unüio -

O Presidente da Repúbltca, usando da atribuição que lhe confere o
.artãgo 81, item lU, da' Constituição, e da- autorização contida no artigo 6,0,
'da Lei n.: 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Subanexo Encargos Gerais da União - Recurses Sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral,'o credito suplementar no vator de Cr$ 44.562.500,00 (quarenta e quatro
milhões, quinhentos e sessenta e dois mil e quinhentos cruzeiros), para
'retorço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 28.00, a saber:

crs

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supe-rvisão do Ministério
do Planejamento e Ooordenaçâo Geral

1,00

ATOS DO

PODER EXECUTIVO

Tempo Integral no Magistério Superior

2802.0900.1075 008 01 -
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crs

1,00

Implantação

Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação
:i.2. 7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
28[12.n90G.1181 - Expansão do Ensino Superior
010 01 -

27.062.500

Imptementaçâo
Fundo Nacional, do Desenvolvimento da Edu-

cação
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal

17.500.000

Total .

44.562.500

Art 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
oc anulação parcial de dotação orçamentária consignada. no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber;

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

crs n.oo

2802.1800.2029

Attvtdade -

:L2.6.0 - Reserva de Contingência....................
44.562.500
l\rt 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
jsrasíüa, 9 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Antônto Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.137 -

DE 9 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre ao Ministério d,J Planejamento e Coordenação Geral, em favor da
Coordenação do Desenvolvimento de Brasília - CODEBRAS, o crédito
suplementar de Cr$ 100.000,00, para reforço de dotação consignada no
vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor da Coordenação do Desenvolvimento de Brasília-CODEBRAs,
o crédito suplementar no valor de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros), para
reforça de dotação orçamentária constanada ao subanexo 2300, a saber:
Cr$

1,00

MINIST<:RIO DO PLANEJAMENTO
E
COORDENAÇAO GERAL
2307 --- Ccx.rder-acão do Desenvolvimento de Brasília
- CODEBRAS
2307.0101.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
2300 -

3.1.3.2 -

Técnicos e Administrativos
outros Serviços de 'rerceíroe ..••••........

100.000

ATOS DO PODER
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamenta ao snbanexo 2300, a saber:
Cr$

MINISTl1:RIO DO PLANEJAMENTO
E
COORDENAÇÃO GERAL
2307 - Coordenação de Desenvolvimento de Brasília
- CODEBRÁS
Atividade - 2307.0101.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais •.......

1,OG

2300 -

100.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973; 1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.138 -

DE

9

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar de Cr$
.
1.464.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°.
da Lei ns 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no
valor de Org 1.464.600,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil
e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2300, a saber:
2300 -

2301 2301.0104.2001 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 2302 2302.0108.2006 3.1.1.1 01 02 2302.0108.2081 3.1.1.1 02 2304 2304.0101.2004 3.1.1.1 02 2305 2305.0107.2005 3.1.1.1 01 02 -

MINISTl1:RIO DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO GERAL

E

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família . . . .
.
Secretaria Geral
Planejamento e Coordenação Setorial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
"
.
Coordenação da Programação Orçamentária
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .....•.•...............
Diretoria de Administração
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ..........••.•.•.••....
Inspetoria Geral de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
'" ....•.....

Total

.

o-s

1,00

219.400
200.000
1.000

166.000
250.000
100.000

371.000

75.200
60.000
1.464.600
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Art. 20 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
Cr$

2800 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIãO

2802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6. O - Reserva de Contingência
1. 464.600
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis veuo»

DECRETO

N.O 73.139 - DE
NOVEMBRO OE 1973

9

DE

Concede autorização à firma Minerações Brasileiras Reunidos S. A., ae
nacionalidade braeüeira, uara realizar, no mar territorial. do Brasil,
os eeroicos que especifica.

o Presidente da República" usanco

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e o
Decreto n." 63.164, de 26 de agosto de
1968, decreta:
Art. 1.9 E' concedida autorização à
firma Minerações Brastlr-íras Reunidas S. A., ae naclon eco.ice brasrleíra, para realizar, no mar terrttortal
do Brasil, fixado pelo Decrete-lei 0.°
1.098, de 25 de março de 1970, empregando o rebocador "CARDON", de
bandeira venezuelana, serviços de
atracação e desatracação de graneleíros, a fim de atender à sxportação de
minério da Mina de Aguas Claras pe_
lo Terminal de Sepetíba .
Art. 2.° A autorização ne que trata
este Decreto vigorará oe!c prazo de
seis meses, prorrogável rnedíante nevo
Decreto, sem prejuízo de sua caducídade em qualquer tempo, 3'a ocorrer a
conclusão dos trabalhos contratados
ou a extinção das ,)r)r~.'.:';<'-.;6e::; rcspectívas, na forma da lei.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigcr na data de sua publicação tevegadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Aaatoerto de Barros Nunes

DECRETO

N°

73.140 1973

DE 9 DE

NOVEMBRO DE

Regulamenta as licitações e os contratos, relativos a obras e serviços
de engenharia, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das a-tribuições que lhe confere o artlgo 81. itens lI! e V, da Constatuíção,
e tendo em vist-i o disposto nos artigos 125 a 144, do Decreto-lei nv 200,
de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
TíTULO

I

Disposições Preliminares

Art. 19 As licitações e os contra.
tos, relativos a obras e scrvlcos de
engenharia, reger-se-âo, na Administração Federal direta e autárqutca,
pelas normas do Títnio XII do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de
1967, e pelas dispostçôes deste De-

ereto.
Art. 2° As obras ou serviços de
engenharia, estimados em valor superior a 15.000 vezes o maior saláriomínimo mensal vigente 11.) Pais, ne..
cessários à exploração

de servlç-s

públicos federais em regime de concessão ou autorização 1. pessoas da
Direito Público ou Privado. serão por
estas contratados med'ante anúncio
público das condições para qualificação e seleção, com anteceuêncía de,
pelo menos, trinta dias de encerramenta da habilitação
e designação
de lugar, data e hora para abertura
das propostas e para ciência da decisão final.
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A autoridade fe-

deral competente poderá dispensar o
procedimento de que trata este artigo,
por conveniência do serviço justifi·
cada em pedido do titular da concessão ou autorização.
TíTULO

II

Licitação
CAPíTULO I

Generalidades

Art. 3" Não será admitida a reali-

zação de licitação sem o atendimento
prévio dos seguintes requisitos:
I - definição precisa do seu objeto,
caracterizado por projetos completos.
c q ectrtcacôes e referências necessárias ao perfeito enten.t.mento, pelos
interessadas, do trabalho a realizar;
II - existência ou p revisãc de re.
cursos orçarnentártos surtctenres ao
desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as previsões do crono,
grama;
III - estabelecimento de providências para oportuno desembaraço.
ocupação, utilização, aquisição ou
desapropriação dos bens públicos ou
particulares necessários à execução
dos trabalhos, ínclusrvg pedreiras,
setbreiras, aguadas e congêneres.
§ 1" Considera-se projeto completo
ou final de engenharia, para os fins
deste decreto, o aprovado pe"a autort.
dade competente que
conjugue os
elemer:tos e informações indíspensáveis à integral definição. Qualitativa
e quantitativa, dos atributos técnicos,
administrativos, econômtoos e finan,
ceíros nos trabalhos e de sua forma
de execução, inclusive o cadastro
completo dos bens tefe-Idos no item
III deste artigo.
§ 2° S6 se admitirá a realização
de licitação, tendo por
base anteprojeto, quando se tratar oe obras ou
serviços de pequeno vulto (artigo 8",
VII) e natureza simples, reconhecida
e justificada a urgência dE: sua realt,
zação.
Art. 49 Consideram-se obras, para
os efeitos deste Decreto todos os trabalhos de engenharia -íc que resulte
criação, modifícaçâo ou reparação de
bem público, mediante construção. ou
que tenham come resultado qualquer

transformação do meio ambiente na,
tural ,
Parágrafo único. Todas as fases de
trabalho indispensáveis to consecuçâc
dos resultados previstos neste artigo,
mesmo na hipótese de serem realiza.
das licitações parcelares, c inclusiveOs trabalhos posteriores de manutenção da obra pública serão consideradas como obras, para os efeitos de
classificação e escolha da- modalidade
de licitação, segundo o disposto ncCapítulo III deste Decreto.
Art. 5° Consideram.se serviços Ostrabalhos de engenharia que não se
ajustarem ao conceito definido no
artigo anterior e 'não se constituírem
em serviços de consultorta. que serãa
regulados por Decreto próprio.
Art. 69 Na Iicitaçào serão sempre
observadas as seguintes normas,inde~
pendentemente de menção expressa
no ato convocatôrto:
I - estará sempre
ressalvado ,\
Administração, antes ria assinatura
do contrato, o direito de, por despacho'
motivado da autoridade competente.
de que se dará ciência aos Ilcítantes,
revogar ou anular qualquer licitação,
sem que caiba direito a reclamação
ou pedido de indenização por parte
dos participantes;
II - é expressamente vedado a
qualuqer interessado participar simultaneamente, na mesma- licitação,
isoladamente e Integrando consórcio,
bem como integrar mais de um con.
sórcto;
IH - não poderá ser admitida à
licitação, como proponente empres-a
que tenha sido apresentada, na mes .
ma licitação, na qualidade ue subcontratada;
IV - a participação na licitação.
implica a aceitação integral ~ Irretra..
tável dos termos do ato ccnvocatórto.
seus anexos e instruções, bem como
a observância dos regulamentos admí ,
nistratdvos e das normas técnicas
gerais ou especiais aplicáveis;
V - qualquer lícltan-e ficará obr!,
gado a manter a proposta, até 9(1.
(noventa) dias da data de sua aber
tura, se o ato convocatcno não esta.
belecer outro prazo. e 11 firmar o
contrato, apresentando ;).5 documentos
complementares para esse efeito, den.
tro do período fixado na notãflcaçâo
ao classificado;
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VI - qualquer alteração do edital,
durante a fluência do respectivo prazo, implicará sua
prorrogação pot
número de dias igual ao d08 decorrr.
dos entre a primeira publicação do
viso de licitação e a do aviso da alteração, usando-se, para a divulgação
desse fato, os mesmos meles que ser.
viram para. noticiar a Itcítação;
VII - estará impedida de participar
da licitação empresa ou consórcio
entre cujos dirigentes, gerentes, sócios
detentores de mais de 10% do capital
social, responsáveis e técnicos, bem
como entre os das respectívus subcon.
tratadas, haja alguém que seja diretoou servidor do órgão ou ent-dade que
promova a licitação, ou que o tenha
sido nos últimos 180 (cento e oitenta)
dias anteriores à data do a te convo,

catõno:

VIII - a empresa ou consórcio e
as empresas que serâc uubcontratadas,
indicarão as equipes
teonícas com
que se comprometem a realizar os
serviços objeto da licitação. instruindo
a relação com OS currículos dos técnldeclaração
cos indicados e com a
escrita, de cade um deles, de que
autorizou sua inclusão na equipe;
IX - não poderá haver substitui.
ção nas equipes técnicas, nem de
subcontratadas, ou em suas equipes,
sem a prévia aceitação pe.a entidade
pública' promotora da ücltação;
X-os licitantes -cnrcsentarão a
relação das empresas a serem subcontratadas, quando as houver, com a
especificação do serviço que cada uma
realizará e declaração escrita de
aceitação da subcontratação;
XI - quando se tratar de consórcio
e quando estiver prevista' a subcontratação, cada uma das
empresas
consorciadas e das que serão subcontratadas apresentará todos Os do.
cumentos e informações extgtdos dos
licitantes no ato oonvocatório ;
XII - não pode-á concorrer à hei,
tação, para a execução de obra ou
serviço de engenharia, empresa que
houver participado da elaboração do
projeto ou anteprojeto respectivo.
Art. 7? As licitações de
âmbito
internacional ajustar-se .ão às diretrizes dos acordos firmados pelo Governo e às normas de politica rnonetárta e de comércio exterior estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

CAPíTULO U

Da Dtspensa de Lacuaçào
Art. 8° A licitação só poderá ser
dispensada, nos termos rio artigo 126,
do Decreto.lei n'' 200. àe 2{) de fevereiro de 1967, quando ocorrer uma ou
mais das seguintes hípótesec:
1 nos casos de guerra, grave
perturbação da ordem ou calamidade
, pública;
II - quando a realtzaçâe da lícita.
ção comprometer a segurança nacional;
III - quando não acudirem interessados à licitação anterior, mantidas.
na contratação, as con-üções preestabelecidas no ato convoeatórío da lici
taçao;
IV na contratação de serviços
com profísstonais ou
empresas de
notória especialização;
V - quando a operação envolver,
exclusivamente, pessoas de direito
público interno, entidades sujeitas ao
seu controle majontártc ou concesstonárfos de serviço público;
VI - nos casos de emergência,
caracterizada a . irgêncra de atendimento de situação qUE' possa ocasionar
prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, bens ou equipa.
mentos;
VII - na execução -te obras e serentendidos
viços de pequeno vulto,
como tais os que envolverem impor ~
tância inferior a 5 (cí c.: >; vezes, no
caso de serviços, e a 60 (cinqüenta}
vezes,' no caso de oc-as. o valor do
maior salário-mínimo .nensal vigente
no Pals.
§ 1'" Nos casos prevtst os nos itens
I e II deste artigo será competente
para dispensar a Iícítaeàc o Presidente
da rcepúblíca

OU

a auto-vía Je a quem

houver delegado, especificamente,
essa atribuição,
§ 2° Nos casos previstos nos itens
III, IV e V deste artigo será imprescindível a prévia dispensa. da l.ir.;tl..vÇáo
por autoridade superior do órgão -iu
entidade promotora da cura ou ,,"'rVI~
ço, segundo a regra de competência
prevista no seu estatuto -irgân'co.
§ 3° A utilização da
faculdade.
contida nos itens Vl e VLI é permí ,
tida às autoridades que tenham se,
gundo as regras de co.npetêncía das-

266

ATOS

DO

PODER

entidades a que pertençam, responsabilidade direta pela execução da
obra ou serviço e detenham POderes
para ordenar despesas.
§ 40 No caso do Item VI, proferido
o ate de dispensa de licitação, a auto.
ridade que o praticou deve-á imediatamente, justificá-lo perante a autorl,
dade superior, que julgará do acerto
da medida, ou, se for o caso, premoverá a responsabiüdade cabível.
Art. 9? Sempre que ocorrer qualquer das hi-póteses previstas no artigo
anterror, o processo devera ser instruido com os seguintes elementos
I - justificativa "a necessidade da
obra ou serviço cuja execucâo deva
ser contratada com dispensa de líot
taçâo;
II - caracterização da
sltuaçêo
excepcional, que justifique a. dispensa,
e indicação do dispositivo legal que
a ampare;
IH - razões da escolha do exe,

cutante.

Parágrafo único. Fornraltzado C:I
processo com os req lisit% acima Indicados, decidirá sobre 3. dispensa a
autoridade competente, segundo o
disposto neste decreto {" na 'egtslaçãc
pertinente a cada entidade.
CAPÍTULO UI

Das Modalidades de Licitação

Art. 10. São modalidades de Iící,
teçãc para a contratação de obras e
serviços de engenharia:
I - A Concorrência
a) para obras de vulto igualou
superior a 15.000 (quinze mil) vezes
o valor do maior salário mínimo mensal vigente no Pais;
b) para serviços de vulto igualou
superior a 10.000 (dez mil) vezes o)
o valor do maior salário mínimo mensal vigente no País.
Il - A Tomada 'e s-ecos
a) para obras de vulto inferior a
15.000 (quinze mil) e igual ou supertct
a 500 (quinhentas) vezes C' valor do
maior salário-mínimo mensal vigente
no País;
b) para serviços de \ utto inferior
a 10.000 (dez mil) e igual cu superior
a 100 (cem) vezes c valor do maior

EXECU,TIVO

salárlc-mínímo mensal vigente no
País.
In - o Convite
a) para obras de V!1aO inferior II
500 (quinhentas) vezes o valor. de
maior salárto.mlnimc mensal vigente
no Pais, observado o dlspcsto no item
VII do artigo 8" deste Decreto;
b) para serviços de vulto mrenoi
a 100 (cem) vezes c valer do maior
salário-mínimo mensal
vigente no
País, observado o díspoato no item
VII do artigo !F deste Decreto,
§ I'" A Concorrência é a modalt;
dade de licitação em que se admite
a participação de qualquer ínteressado que reúna as condições exigidas
no Edital, mediante convocação da
maior amplitude.
§ 2' A Tomada de Preços é a modalidade de licitação entre interessados previamente tnscr-tcs no Regts,
tro Cadastral de Habüitacac pela forma regulada na Seção U de Capitulo
V deste Decreto.
§ 3~ O Convite é a modalidade do
licitação entre pessoas físicas ou jurídicas, no ramo pertinente da Ob]e',O
da ücitaçào, em uúme-o mini mo de
3 (três) inscritas ou .rão em Registra
Cadastral, e escolhidas pela autortdade competente
e convocadas por
escrito com antecedência n.tntma de
três dias úteis. Da âocnmentacão do
procedimento Hcítatórtc .je- erá cons,
tar a prova do recebimento do con.
víte pelos destinatários, sob pena de
nulidade da licitação.
§ 4;> Sempre que razões técnicas
determinem o fracionamento de obra
ou serviço em duas ou mars partes
será escolhida a modaüdade de ücí.
a t-icalídade da
tacêo que regeria
obra ou serviço.
§ 5" Nos casos em que couber a
tomada de preços, a autoridade competente poderá preferir (l. concorrên,
cía sempre que julgar conveníente, ou.
quando não dispuser de estimativa
precisa do custo dos trabalhos a
executar.
CAPíTULO IV

Dos Atos Convocat6rios de Licitação

Art. ,11. A licitação se-á convocada por edital, onde .e indicarão:
I - a entídade que promove a licitação; a autoridade que determinou
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sua instauração; .., comtssào que a
presidirá; quem receberá ta documentação e a proposta; o Icca: dia e hora
em que serão recebidas 't c.oc~~enta~
ção e a proposta; quanr i sera julgada a habilitação; o h)c<' 1. dia e hora
em que serão abertas as propostas;
II - as condições de habilita cão e
respectivos critérios;
In - o objeto da dcrtaçâo, perfeitamente caracterizado e uefmido, couforme o caso, por projeto fina; de
engenharia, ou anteprojeto. normas ~
demais elementos técnicos ;lcrt,inell_
tes, bastantes para penuitír a exata
compreensão dos trabalhos I). exe,
cutar: os prazos -máximos de início e
de conclusão dos trabalhos 01). servi.
ços. bem como os de cada fase ou
etapa;
IV - o local onde serão prestadas
Informações e esclarecimentos e fornecidos os elementos previstos no
item anterior e, sempre que possível,
a minuta do contrato a ser celebrado;
V - Os recursos nnawc-urcs prevís.
tos para a execução da cnrn 011 serviço;
VI - o regime de -xecução da obre
'ou serviço, e condições de seu recebi,
menta pela Admlnistraçãc:
VII - as condições 1,:: apresenta.
çâo das propostas, número de
Vias e
exigência de serem
datilogruradas,
sem emendas ou rasuras, em
papei
timbrado do proponente. com seu en,
dereço, ou, desde que previsto no edital em formulários padronizados pela
entidade promotora..'ta
ncítaçâo, 9.
serem adquiridos na quantidade estrt,
tamente Indispensável
autenticados
pela Comissão que a presidir;
VIII - Os crrtérios ~l:l julgamento
das propostas, no ':J. tal serão .levad,as
em conta no interesse do serviço publíco, as condições de qualidade, rendimento, preços, pagamento e outras
correlatas;
IX - as garantias -uacdo extgf,
das inclusive as de manutenção da
pra'posta e execução j~ contrato, i.r:formando o valor. a na. .n-eza e concnçôes de levantamento;
X - os docum-e.sos
complemer .
tares aos de habiltte.ção que
a Ipj
exigir especificamente para a contratação;
XI - as penalidades que constarão
do contrato, para os casso de in~xe
cução ou inadimplência das obrigações assumidas;
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XII - as condições de revisão de
preços, quando prevista:
XIII - as condícôes de acettacâo
de empresas agrupadas em consórcio;
XIV - a subordinação da licitação;
contratação e recur-sos adrntssíveís às
disposições deste Decreto;
XV - outras informações que o ôrgao ou entidade promoto.« (la üctta-.
ção julgas- necessárias,
Parágrafo único. O convite tesunír-se-á apenas as indicações aplicáveis a essa modalidade de licitação.
Art. 12. A punncidacle das Iicítaçôes será asseguraoa.
I - no caso de concorrência, mediante afixação do edital em lugar
próprio e de tacü aces , r t;u púbuco,
pré-estabelecido para esse fim, e a pubhcaçâo em oreâo otv-ta: e '19 tmprensa diária, com ano-e tênc!» min.ma
de 30 (trinta) dias, de aviso resumido
de sua abertura, com indicação do local onde os mteressaoog pooe-ao obter
uma via do edital", to-tas as mformações necessárias, fixando-se o prazo a
ser concedido aos n.utantcs para
apresentação das propostas. respeitado o tempo mínimo acima, em função
do valor e da complexidade da obra
ou serviço a executar;
n - no caso de tomada de preços
pela afixação de edital, com a ante.
cedêncta mínima de :...5 'u.unze) (11M,
em local próprio, nas condições a que
se refere o item anter-ior, e seu envio
às entidades de classes representativas dos possíveis nteressados, poden..
do ainda a Administração utilizar outros meios de divulgação ao seu alcance, com o objetivo de ampliar a
área de competição;
III - no caso de con ·ri:..~. mediante
convocação escrita, aco-npanhaõa d~s
indicações previstas no parágrafo umco do artigo 11, entregue sob recibo,
com antecedência mínima de 3 (três)
dias úteis, aos escolhidos pela Adm~
Distração, observado o disposto no final do § 3.°, do artigo 10.
§ 1'? Considerando o val?r da lí?i~a
ção, a publicação dos aVISOS, a JUIZO

da autoridade competente, poderá ser
feita em jornal de e'rculaçâo nacional,
e no caso de licitação de caráter Int~rnacional, também em órgão de
divulgação técnica especializada dos
países ou regiões de origem dos provávels interessados.
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§ 2" Nas várias formas de comuntcaçao, constarão, obrigatoriamente, o

local onde os

íntetessrcdos

ooderêo

obter o edital e todas P..5 Inrormacões
necessanae.
§ 3°

A Administrarão poderá U!i1i.i..

zar outros meios de tnf .rmncão e -l~
vulgação ao seu alcance, para matopublicidade das Iíciteeôes, co-o o obie.
tive de ampliar a area de competdçãc ,
CAPíTULO V

Habílztaçlio
SEÇÃO I

Para o Convite

Art. 13. lt facultativa no convite,
a exigência de documentos relativos
à haburcaçãc .
SEÇÃO

~I

Para a TOmada 1.6 Preços

Art. 14.

A habilitação para a 'ro.

mada de Preços se fará mediante
inscrição em 'Registro Cadastral, que
os órgãos e entidades públicas manterão, sempre revistos e atualizados
adequados à aferição das qualificações especificas dos interessados inscritos, recomendando-se permanente
troca de informações entre as diferentes unidades admin.strattvas ,
§ 19 C pedido de mscrtçâo no Re~
gistro cadastral sere apreciado por
Comissão de, pele -ncnc...;, três membros e decidido dentro. de 15 dias, a
contar da data da protocolização do
pedido ou de documento c rmproba.,
tório de atendimento de
dilígêncln
feita ao interessado.
§ 29 As qualificações exigidas serão estabelecidas em função da natureza e do vulto das obras e serviços
de engenharia que interessam ti Admínístraçâo,
3" As unidades aommlstratívac
que não disponham ainda de Registros Cadastrais de Habilitação enquanto tal situação perdurar, deverão
valer-se dos Registros de outras.
§ 4° Os Interessados poderão ser
registrados em mais de lima
espvcíalídade, consoante J, a vaüacâo de
BUa capacidade técnica : .ipcracíonal.
mão-de-obra espectalízada e preces-

sos tecnlógícos e equipamentos que
utilizem normalmente.
§ ,59 O registro dos consorciados
antecederá o do consorcio, que com
ele será coordenado, ,""~et:,l1.~as em
cada qual as unotacoes remissivas.
§ 6Çl Deferida a inscrição, expedirse-á no prazo de quinze (15) dias Q
respectivo Ceetrríca-ío
-te Registro
com validade 'POr um ano.
Art. 15. O Registro Cadastral de
Habilitação de Lícrtaotes co.npreende'
I - parte básica. re-erente 3.3
earacterrstícas gerais ca empresa, sua
personalidade
jurfrlir'a,
idoneidade
técnica e financeira.
Il .parte específica relativa eo
enquadramento do interessado em
determinada espécie de obra ou eetviço, bem como à indicação de sua
categoria. em Junção .te .sua espe..
cialização e capacídnue técnica e nnanceíra ,

§ 19 O certificado da. parte básica
do Registro Cadastral de Licitantesterá validade em rcíaç'ín à esfera
administrativa - federal, estadual ou
municipal - a que y~rt,~1icer o órgão
ou entidade em que houver sido efetuada a mscrtção ,
§ 2." O certificado, a que se refere
o § 1', expedido na esfera administrativa federal, é válido em fodas as
repartdções públicas e autárquicas doPais.
§ 39 A inscrição na parte especifica
[" Registro Cadastral hab'Ilta o In ..
teressado para a espécie de obra ou
serviço e a categoria de Iicitante queo edital fixar.
Art. 16. Para comprovação -ta
regularidade da sttucçào d.:s ínteressados quanto a parte básica do Regtstro Cadastral de Licitantes, devem
ser apresentados, com I) pe.ríuo -te íns.
crtcêo. os seguintes -lo.tumentos, em
cópia autêntica ou publicação oficial:.
I - Personalidade jurídica:
cédula de identi -ace;
·2) registro na Junta Comercial
ou repartição correspondente. da firma individual, no caso de comerc-ante:
3) inscrição ~10 Regrst';o Civil das
Pessoas Juridicas do ato ccnstitutivo
e estatuto em vigor 1.1':1.).' socíeôades civis. bem como ato de Investidura de
seus representantes Ieg-rís em exer ...
cicio;
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4) arquivamento na Junta Comer.
10) atestado de idoneidade rínanclal ou repartição correspondente, do
cerra ela empresa, e-cpedído no tuaar
ato constitutivo e estatuto em vigor
de sua sede por toís (2) estabelecidas sociedades com-rctais, bem como
mentos bancários que. por si ou pelos
do ato de investidura ce Sl:-US repre.
acionistas detentores de seu controle
aentantes legais em ese-cíc:o,
e administradores, não participem 10
capital ou da direção da empresa.
5) arquivamento na Junta Comercial, ou repartição
correspondente,
Parágrafo único. Para efeito do
disposto neste artigo, poderão amda
em caso de sociedade anônima, da
publicação oficial das '3.~:c·, õas assemser exrgídoa, em qualquer época ou
bléias gerais que tenham aprovado ou
oportunidade, documentos ou ínfcralterauo os estatuto , em vtgcr, e eleito
mações complementares.
os administradores no exercício do
Art. 17. Para fins de Inscrição na
mandato;
parte especifica do Registro Cadastral
6) inscrição ou arquivamento, resde Habilitação de Lícitan-es. deverá
o nteressado apresentar, aém de oupectivamente, no registro :Júblico ~ivil
ou comercial competente, da publicatros que lhe sejam soucttados, OS seção, no Diário Gttcuü de União, da
guintes elementos:
autorização do Governo Federal pars
I - indicação dos setores de espefuncionamento de e-rtidar. '.
estrancialização da empresa;
geira no País;
II - demonstraçao 0.';' sua experíên..
7) prova do cumprimento, por parcía anterior em obras e serviços comte dos responsáveis pela empresa, do
preendidos na espcclalízaçã,o indica..
disposto na Iegtslaçâo eleitoral, na do
da, ou, no caso de fusão ou incorpor-a,
serviço militar e na relativa a estrançâo, da experiência das empresas Iungeiros.
didas ou incorporadas;
III - atestadas de clter-tes, alusivos
II - Capacidade 'recmca:
ao dcsempenno qualitativo e quantí..
1) registro no Conselho Regional
da empresa nas obras e serviEngenharia, Arquitetura e Agro- tativo
ços já realizados;
nomia (CREA) ou na i.'").~;tuição que
IV - quadro de cientistas, enge..
regule e rrscahze
cxe-cte'o prcüsdemais orot -íonais de nlsíonaj da empresa e de seus responsá.. nheíros
vel superior, contratados pela empre..
veis técnicos.
se, em regime permanente, -om os
liI - Idoneidade Financeira:
respectivos currículos profissionais;
\I relação das rnstalacões e equí,
1) Liscrrçào no Cadastro
Federal
pamentos díspontveís pela empresa:
de contrrbuíntes:
2) quitação com es Pazendea FeVI - elementos demonstrativos da
deral, Estadual e Munlcípal;
capacidade gerencial da empresa;
3' quitação com
o 11fl~sto de
VII - elementos demonstrativos da
Renda;
capacidade fmanceira e tia sítuacão
4) quitação com
'" ccntrtbuíção
econômica da empresa.
sinorcal de empreg-adores, empregados
Parágrafo único. Serão consigna...
e prcnssões Iíberr '~;
dos na parte especifica do Registro
5) prova do cumprtmeuto das nor.. Cadastral os informes 8 observações
f•• J.S de nacionalização do trabalho;
atinentes R{} desempenho de licitante
quanto a obras e serviços cue tenha.
6) certificado de repulartdade de
executado, Inclusive na ccndíção de
situação expedido pelo austttuto Na,
cíonal de Previdência So....tal;
consorciado ou subcontratado. a fim
de serem levados em conta por ocasião
7) prova de situação regular pe·
de novas licitações a que vá conrante o Fundo de Garantia do Tempo
correr.
de Serviço;
8)
prova de situação regular rcArt. 18. Para fins de classificação
dos Interessados na parte específica
rente o Programa de Integração Social;
do Registro Cadastral .te Licitantes,
serão observadas os seg-ttntes crité9) certidão negativa de pedido ne
falência ou concordata, pastada pF>10 rios:
I - na avalíaçao C!'\ capacídaae
distribuidor judíctar (~a fede da e:»,
presa;
técnica serão constderadcs os servjcos
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e obras que tenham executado. os
t'''' .. -amentós ( ir. ... .a.acões que possuam e os quadros "êcníco é administrativo que utilizem;
II - a capacidade téenír e será are,
rida pela execução fiel, oportuna e
a contento, de suas obrlgaçôes, pela
perfeição, qualidade ~ acabamento
das obras e serviços contratados e pelos processos e aperfeiçovmentos neles
adotados ou íntrod.raldos,
IH - a capacidade téoníce será
avaliada, também, por atestados ídôneos quanto à corr'petêncía técnica
individual dos responsavels pelas obras
e serviços;
IV - a· capacída-te fmaneetra será
avaliada segundo o capital registrado
e relízado, os ônus hípc.tecartos ez
pígnoratícíos, alienações
"iduclárfas,
reservas, patrímônío e Ilq..udez geral,
apurados nos bata 'çO>J, bal..ncetes e
canta de lucros e per la. dos dois últL
mos exercícios sociais; as e-npresae
constituídas há menos de dois anos
apresentarão o balanço ao úlbímc
exercício ou, quando for o caso, demonstração contáb'J que permita a
aferição de sua situação patrimonial,
cconômíca e financeira ,
Art. 19. Será dada cíêncía ao ín,
teressado do despacho que autorizar
Ou negar. parcial 0U totalmente, a
inscrição, sendo facultado:
I - ao Interessado, ped.r reccr'alderaçâo do índererrmento parcial ou
total da inscrição, mediante requerf,
mente fundamentado, cent..o do prazo
de 10 (dez) dias, contado r:a cíêncla
da decisão;
II - a qualquer terceiro, que conheça fatos que afetem
a inscrição.
impugnar. a qualquer tempo. o reaís;
tro, total ou parcialmente, sem efeito
suspensivo, mediante petição em que
serão indicadas e tuatí "cad..rs as ta..
zões da impugnação.
Parágrafo umco . Per .odlcamente,
os órgãos que disponham de Registros
Cadastrais farão pub'tcar no DiárZO
Oficial ou nos seus Boletrns Administrativos relações discriminadas
d03
inscritos nesses Regtsu-oa.
Art. 20. O descumprrmento OU de.
Itciêncía em relação às normas técntcas gerais ou contsatuaís, e especificaçõza, bem como os erros verificados
na execução de serviços e obras. serão
consignados expressa
e obrtgatoría.

mente no registro cadastral sem prejuízo da aplicação das sanções próprias.
§ 1.0 A falência, a declaração de
inidoneidade e a obtenção. ofereeímento ou concessão de vantagens ~
favores Ilícitos
ou indevidos, be-r-.
como qualquer ato ihcíto, apurados
em processo próprio, o-irão motivo ao
cancelamento do regts' o cadastrai.
§ 2.° A inscrição poderá ser restabelecida, a juízo.jÓ
Adm.nístração,
mediante requerimento do
mteressado, devidamente jus'artcado, comprovando a sua reanihtaçâo.
SEÇÃO

TI

Para a Concorrência

Art. 21. Nas concorrências, haverá, obrigatoriamente, uma fase inicial
ce habilitação prelírninar para NH1.::...
provar a plena quaüücação dos in..
teressados, competin . . . o sua apreciacãe
a Comissão de, pelo menos, 3. (três)
membros.
§ P A habilitação preliminar a.atecederâ, sempre, a abertura das propostas.
§ 2° No ato da habiütação preuminar o interessado apresentará os
documentos básicos relacionados no
artigo 16, os específicos de carectda-t.,
técnica e idoneidade financeira re~
queridos no edital, e o comprovante
de prestação de garantia Inicial
quando exíglda,
§ 3° O interessado Que já eatrver
inscrito em Registre
oa-astrai de
Habilitação, na data do edital, poderá
ser por este dispensado da apresenta.
Cão dos documentos a que se refere .1.
Seção 11 deste Capitule fitando contudo obrigado a etualizá-los, se houverem ocorrido modíftcações em relação
a quaisquer deles.
§ 4'.' As exigências relativas à capacidade técnica, no qU8 di? respeito.
às obras e serviços anteriormente
realizados pelos interessados. não pnderão ser distintas, qualitativament..p..
das obras e serviços licitados, nem
poderão ultrapassa- os quantitativos
das obras a executa e, no prazo determinado.
§ 5° As exigências con-ernentes ~
aferição da capacic'ade do Iícítante,
segundo os equipamentos que possutt,
levarão em conta, somente, o equipa-..
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mente indispensável à execução da
obra ou serviço ücirado, consideradas
as obras e serviços TJe os ncitantes
ma-rtenham sob contrato e em exe.,
cução.
§ 6.° As propostas dos concorrentes
que não lograrem obter a habilítacâc
preliminar ser -lhes-ão devolvidas, com
os envelopes fechados.
§ 7° ~ facultado à Adm'nístração
incluir no edital o H ..equistto da ínscrtção dos interessados r,o Regrr tro Cadastralde Licitantes, que será p-o,
movida simultaneamente com o pro,
cessa.mente da namütaçáo e com base
na documentação ap-esentada para a
concorrência.
SEÇÃO IV

Consórcios
Art. 22. Desde que
prevista no
ato convocatórlo, admitir-se-á,
nas
ücítacões a pactícípaçãc de pessoas
físicas
jurí Itcas reunidas em consórcíc, sendo, porem, vedado a um
consorciado também concorrer, na
mesma. licitação, isore.temente, ou per
intermédio de outro consórcío.
Parágrafo único. O edita' definirá
o numero .maximc de empresas que
poderão agrupar-se e-n C01ISÓfPio para
habilitar-se à licitação.
Art . 23. As pessoas
físicas ou
jur r .uoas consorcíaoas I nstruírão seu
pedido de hablhtaçâo ~om prov~ de
constrtuíção do consorcio mediante
instrumento partdcular reg'atrado no
Cartório de Registro d: Titulas e Documentos, do qual constem, em cláusu,
las próprias:
I - designação
do representan ~~
legal do consórcio;
II - composição do consórcio;
lU - objetivo da consorclacão:
IV - compromissos
f> obrigações
dos consorciados dentre )~ quais o de
que cada consorcíaco responderá individual e soüdaria.nent> pelas ext,
gêncías de ordem fiscal {~ administrativa pertinentes ao objeto da licitação,
até a conclusão final rios trabalhas ou
serviços que vierem é) ser contratados
com o consórcio;
V - declaração expressa de ree,
ponsabilidade solidária de todos os
praticados
consorciados pelos atos
sob o consórcio, em relação à Iíclta-

Ou

ção, e posteriormente ao eventual contrato;
VI -

compronusso de que o consc- ~

cio não terá a sua composição ou
constituição alte -adas ou sob qualquer
forma modificadas sem prévia e expressa anuência da
Admmístraçf o,
até a conclusão :io" t·,:.!; a~~10S ou se-,
viços que vierem ':1_ ser contratados:
VII - compromisso expresso de que
o consórcio não SI' consrrtui, nem se
constituirá em pessoa Jurídica :':istinta da de sem membros, ne,n terá.
denominação própria Oh diferente C?
de seus consorciados;
VIII - compromtssos e oí.rtgações
de cada um dos -ionsorclados, md'vldualmente, em relação ao oi.jeto da.
licitação.
§ 1<;> A capacidade técnica e fina~
ceira do consórcio, para a tender as.
exigências da 'Icítação, sera -terlmda
pelo somatório da c:tva::'daa~ de seus
componentes.
§ 2~
Nos consórc'cs Integredos por
empresas nacionais
e estravgenas,
serão obedecidas as díretríze» estabelecidas pelos órgãos governamentais
competentes, cabendo sempre q bra;
silelro a representação do consórclo ,
§ 3<;> A vedação ;Jre.,ri;:,; a no item VI
deste artigo não se apl'ca quando as
empresas consorciadas De: teirem fundir-Se em uma só, que as suceda para
todos os efeitos Iegeís .
§ 4.° Aplícer-se-ão aos consórcios;
no que couber, as d'sposrçôes deste
Decreto, inclusive no tocante ao cadastramento e à habílítaçâo dos Iícitantos.
CAPíTUT~0 VI

Do Processamento e Julgamento

de Licztações

Art. :24. O processamento e o julgamento das concorrências e tomadas
de preço caberão, originariamente, a.
Comissão de, pelo menos, três membras. No convite, regular-se-á pela.
r . . .gra de competência rc órgão promotor, aplicando-se, no que couber,
as disposições deste Capitulo,
SEÇÃo I

Do Processamento
Art. 25. Cada no-tente deverá entregar à Comissão de Lscrtação, no
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dia, hora e local jr-evtamen:e designa.
dos no edital, envelope contendo os
documentos de habilitação exigidos,

acompanhados de, relação
mos.

dos mes-

Parágrafo único. . ü edltac

poderá

permitir a apresentaçac s-multânea,
em envelopes dtsttntos, da documenta,
ção de habilitação e da .rroposta..
Art. 26.

A Oomissao de Licitação

procederá à abertura: dos envelopes
contendo a documentaçao na presen
ça dos interessados, conferindo os
documentos apresen'adoa com os exlgidos no edital.
Art. 27. A Co ntssão de Licitação
julgará a habilitação. comunicando o

resultado aos concor-ences Da mesma
ou em outra sessão oública convocada
para tal fim.
Art. 28. Os licitantes considerados
habilitados apresentarão suas propostas no local, dia e hora fixados no
edital ou em aviso devidamente publícada.
'Parágrafo único. As propostas deverão estar assina tas na última págína e rubricadas nas demais pelas respectdvos proponentes, f: serão entregues em envelope Ie ibado ao Presidente da Comissão de Licitação.
Art. 29. Abertos os envelopes, as
propostas serão hdas. devendo os licitantes presentes desismu- delegados,
dentre eles, que se encarregarão de
rubricar todas as propostas, folha por
folha na presença do Presidente da
Com.i~ão, que a todas
autenticará
com sua rubrica.
Art. 30. Das -euniêes ~€ babtütaç â o e de recebimento e abertura de
propostas serão lavradas. a t33 cte.
cunstancíadas, que mencicnarao to.
das as propostas apresentadas, as reclamações e tmpugnaçôes feitas e as
demais ocorrências lU'" -nteressarem
ao julgamento 1::,. lícttação.
Art. 31. Quando não
acudirem
interessados à licitação, a ocorrência
será registrada em ata e imediatamente comunicada a autoridade que
determinou a instauração .
Art. 32. Em nenhuma hipótese iJO~
derá ser concedido praao para apresentação de documento de habilitação
exigido no edital;; na i apresentado
na reunião de habtücação.
Art, 33. As dúvidas que surgirem
durante as reuniões, serão, a juizo do
Presidente da Oomtssão, por
esta
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resolvidas, na presença dos licitantes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o fato ser registrado
em ata em ambos os casos.
SEÇ~O

,I

Do ruurimento
Art. 34, Competirá à Comissão de
Licitação proceder 9,0 julgamento das
propostas atendendo sempre aos cri..
téríos preestabelecí.ír.s nos atos convocatórics e seus ':leXJS e desclassificando as que não satisfizerem as
exigências, no todo ou em parte.
Art. 35. As prcpost-is serão classificadas por ordem numérica crescente, a partir da mais vantajosa, a que
se atribuirá o primeiro lugar.
Art. 36. Não -erào tomadas em
consideração vantagens não previstas
nos atos convocatórios da licitação.
nem ofertas de redução sobre a pro~
posta mais barata.
Art. 37. No :-:a5;1 de discordância
entre os preços unitários t os totais
resultantes de cada trem, prevalecerão
os primeiros; ocorrendo discordância
entre os valores'lumerico!; e por extenso, prevalecerão estes uítímos ,
Art. 38. Vertfícada absoluta igualdade de condições entre duas ou majs
propostas, poderá
a Administração
proceder a nova '.iei'r"ç'lo entre os
autores das propostas empatadas. Se
nenhum quiser ou puder apresentar
proposta mais vantajosa para a Administração do que '3,",
anter-iormente
oferecidas, ou caso se verifique novo
empate, será a licitação decidida por
sorteio.
Parágrafo único Em .gualdade ele
condições, os licitantes naclonaís terão preferência sobre os estrangeiros.
Art. 39. A Corrussac de Licitação
lavrara relatório 103 trabalhos. apontando os fundamencos das üesclassfficações e da seleção efetuadas, concluindo pela clasaíneaçao ordlnal dos
ücitantes, nos termos 1'J artigo 35. e,
quando for o caso, indicando as razões pelas quais a proposta de menor
preço não obteve o primeiro lugar.
Parágrafo único. Será afixado, no
local próprio para a'3 comunícacões
referentes à licitação, edital, assinado
pelo Presidente da Comissão, do qual
constará a ordem da, classificação dos
licitantes.
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Art. 40. A autoridade competente
poderá, até a assinatura do contrato,
desclassificar licitantes, por despacho
fundamentado, sem direito a Indenízação ou ressarcimsutc e sem prejuí.,
zo de outras sanções cabíveis, se a
Administração tiver noticia de qualquer fato ou circunstância, anterior
ou posterior ao julgamento da licitação. que desabone auu tdoneídade ou
capacidade financeira, técnica ou
administrativa; ou no ca.."o do artigo
49, ! 2',
CAPíTULO

vrr

Dos Recursos
Art. 41. Das üec-sôes
proterídaa
pela Comissão de Líc'tação
caberá
recurso, com efeito devolutivo, para
a autoridade competente no prazo de
dois (2) dias, contado da ciência da
decisão recorrida 01] de C::Uc1 afixação
no local próprio para; as comunicações
sobre a licitação.
§ 10 Os recursos serão Interpostos
por escrito perante a Comtssâo, regtetrando.se a data de sua entrega mediante protocolo.
§ 29 05 recursos referentes à raso
de habilitação terão efeito suspensivo
e só poderão ser mterpo s-os sob pena
de preclusão, antes do íníoio da aber ...
tura das propostas.
§ 3° No fecho elo relatório da ücítaçâo, a Comissão recorrerá, ex otticio
do ato de julgamento das propostas
e, decorrido
prazo deste artigo sem
Interposição de recurso
voluntário,
remeterá o processo a autoridade
competente.
Art. 42. Interposto recurso vcluntárto. abrir-se-á vista do mesmo aos
licitantes, na rep.i.
pelo pr~zo
de dois (2) dias, para rmpugnaçao,
sobrestando.se a 1"'3meSSa do processo
à autoridade competente.
ArL 43. Impugna io ou não o recurso voluntário, a Comissão de Licitação o apreciará, podendo realizar
instrução complementar.
e decidirá
motivadamente, pela manutenção ou
reforma do ato recorrido submetendo
o processo à autortdade competente.
Parágrafo
único A
-auto-idade
competente fundamentará sua decisão
que prover o rec-rrso ex ottícto ou
voluntário para alterar o lulgamcnto,
anular ou revogar a neitaãc.

°

Art. 44. Os ree-mos preclusos ou
interpostos tora do prazo não serão
conhecidos.
Art. 45. Ê tct~;:1'~(;\C10 a qualquer
licitante formula.'!'
ímpugnaçôes ou
protestos, por escrito, relativamente n
outro licitante ou ao transcurso da
licitação, para que constem ta ata dou
trabalhos.
Art. 46. Das ter.Isões co última
instância nos processos de Iícttaçâo
caberá pedido de reconsideração. no
prazo de dois dias de sua ctêncía ,
Art. 47. As tnstân-Ias admtnlstra.,
Uvas, nos processos de ücnação são
as orevístas na legrsfaçâo específ ica
dos órgãos ou enbiôades iJ:comotoras.
Art. 48. É tacu.t»«- 1'<'5 Ministros
de Estado ou autoridade hierárquica
correspondente aVOCB;, a «c.tecão para
anulá-la ou revoga-la. em despacho
motivado.
TITULO 111

Contratação
CAPíTULO I

Art. 49.

A execução da

obra

("1\,

serviço de engenharia será contratada
com o licitante c'ese-rteaoo em primeiro lugar.
§ 1° O licitante vencedor será no..
tificado para, no :?rDZO que a Admínts,
tração estabelecer, satisfazer os requisitos previstos no edital para a
contratação e assinar seu
ínstru,
menta.
§ 2.° Ocorrendo desclassificação 6.0
licitante vencedor por desatendímento da notificação a que se refere este
artigo. ou na hipóte-se do arttgo 40 ai
Administração po íerá
convocar segundo a ordem de classificação outros
licitantes se não preferir proceder a
nova licitação.
Art. 50. A contratação será Ior ,
matizada por:
1 - termo de contrato. obrígatórro
nos casos de -eal tzação ot, dispensa
de concorrência;
II - termo de contrato ou cartacontrato, nos casos -te realização 6U
dispensa de tomada de preços;
111 - termo de contrate ou outro
documento hábil, tal como carta.
contrato, autorização, nota; de em-
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penha ou ordem de execv çâo nos
casos de realização ou d.spensa de
convite.
§ 1" õorrerão por conta do Ec!..
tante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o
contrato.
§ 2° A contratação
rar.se.a pelo

regime de:
a)

b)

empreitaria por preço global;
preços unitâempreitada. por

rios;
c) administração contratada, res,
trita aos casos em que o interesse
público oontra-mdtqur, a contratação
pelo regime de empreitada e subor..

dínada

obrtgatcríarnente,

a conta-

bilizaçã-o indívídua. ~Z8. ,M. peto contra,

tado, dos trabalhos realizados;
â)
combinação das modalidades
referidas nas alíneas anterrores ,
Art. 51. Deverão constar obrlga.,
toriamente do contrato, quer resulte
de licitação ou de sua dispensa, as
indicações relativas
aos
seguintes
itens:
I - qualificação das partes; definições, trabalhos a executar e sua natureza; normas perüneotes; planos,
programas, fases ou. etapas, cronogramas físico e financeiro, fundamento legal, inclusive ca dispensa de llcabação, recursos tíns.nceíros e corres,
pondentes empenhos;
I! - valor do contrato, preços, for...
mas de pagamcnco, concnçóes de
reajustamento, se pt e.visto no ato
convocatórlo, bem como '1 natureza e
o valor das garantias exig.das ;
lI! - sistema -íe riscalizaçâo, prazo
e condições de execução e de recebi.
mento da obra ou serviço;
IV - Indicação dos equ.pamentos
e processos qu.. serão empregados na
obra ou serviço;
V - penau-tades a que estará sujei.
to o contratado;
VI - responsabin.tacte das partes o
casos de rescisão do contrato, observaao o parágrafo único deste artigo;
VII - foro e privilégio que houver
na hipótese de procedimento judicial,
Inclusive a estipnhçã,) cbrigatórta da
cláusula que estabeleça a cobrança,
paro rito do execuctvo nscaí, ce quaisquer importâncias devidas pelo contratado à Admtntstração.

Parágrafo único. Nos casos
previstos no item VI deste artigo, a
Administração poderá dectarar rescindido o contrato, independentemente
de interpelação do contratado.
Art. 52. Serão partes integrantes
dos instrumentos contratuais, guar..
dada a necessária confcrrnídade entre
elas:
1 o edital, '1 proposta k} os cocumentos que os acompanharem:
11 anteprojeto. projeto
final,
especificações particulares,
per.íís e
demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das p-estaçôes contratuais, bem como os cronogramas físico e m.anceiro;
IH - as nor:nas.
P..,i ,..;...;.l"íkações
gerais e Instruçoes, em u.,o, cadernos
de encargos e dtspostçóes regulamentares da respectiva Administração.
Art. 53. Os instrumentos contratuaís obedecerão à Minuta-Padrão
aprovada, regimentalmente, pelo órgão ou entidade contratante.
§ 1" Caberá aos setores técnicos elo
órgão ou entidade a formulaçã-o e o
fornecimento, aos cecorea jurídlcoa
encarregados da lavratura do contrato, de minuta das cláusulas técnicas
do instrumento, que retrate.rãc ner
mente o estipulado .io edital.
§ 21' O contrate seré, firmado pela
autoridade competente, em nome da:
Administração, e I)B.iO;; representantes
ua empresa v-ncedora .
Art. 54. salvo nos assuntos erassrrtcados de slgiloa.e IJJr interesse da
segurar.ça nacional os contratos serão publicados em extrato, dentro- de
20 (vinte) dias da data da assinatura:
I ~ em jornal oficial da Untão ou
dos Estados e Territórios onde tiver
sido promovida a concorrência ou a
sua dispensa;
11 - em boletim do órgão ou entidade promotora da tomada de preços
ou de sua dispensa,
â
1.0 A falta de publicação sem justa causa, imputável à Admtmstraçáo.
constitui omissão de dever funcional
do responsável, punível na forma da:
lei; atribuível também ao contratado, faculta à Admícisnraçâo declarar
rescindido o contrato, sem direito fi,
indenização, ou apltcar-Ihe multa dt1
até 10% do valor do contrato. que,
assim mantido, devera
sempre ser
publicado,
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§ 20 Os sistemas de

controle tn

terno do Poder Executivo velarão pela
observância da publicidade dos contratos nos termos deste artigo.
§ 39 :É: facultado aos participantes
da licitação o connecmrento do Intel.
ro teor da contratação e. a qualquer
interessado, a 00r,~::1'·,;,irJ de cópia autenticada do' instrumento mediante
pagamento dos emolumentos devidos.
Art. 55. A crlté-i-, da Administra.
çãc e mediante SU:l; prévia aprovação.
o contratado poderá em
-egtme de
responsabilidade solidária (artigo 58,
letra c), subcontratar partes da obra
ou serviço,
Art. 56. Poderá c contratado, com
a previa aprovação ~ a exclusivo ct-íterro da Adrrnmstraçào, cec er o contrato a terceiro. r:
Ido, u em parte
mediante
'"Y',", 10 Cessão
atendidas
às exigências relacionadas 'com a capacidade e idoneidade do cessionário
sob todos os aspectos
previstos no
edital da licitação, ficando
o ces.
stonário sub-rogado nas responsabilidades, obrigações e dt-eítos do cedente.
§ 1° Quando o contratado pretender fazer alguma cessão, a Administração lhe exigirá sempre que fundamente o peuído. mdicanco e comprovando as razoes de torça maíor
que o ímposstbihtem de cumprir o
contrato.
§ 2"
As cessões de contrato serão
anotadas no Registro Ca-íastraí, de,
vendo ser levadas em consideração
quando da avaliação para novas jtcí.
taçôes, da capacidade técnica da empresa cedente.
§ 3\> A CeSSa0 será publicada nos
termos do artigo 54,
Are. 57, ü resunado dos trabalhos,
executados em deccrrêncía das dís,
contratuais lr.corpor a-se, de
plena direito, à prop -iedade da Admímsrração ,
posrçôes

Art. 58.

Constituem cláusulas recontratação ou da
subcontratação,
Incorporauuc-se, de
pleno direito, a seu regime, lndepen,
dentemente de consignação expressa
no instrumento:
a)
inadmissibilidade
perante
a
Administração rio direito de retenção
sobre a obra ou o servlçc,
gutament- f'2:" ;"ia

b}

ínopcníbilidade à Adminístração

de exceção de inadimplemento par ,
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interrupção unilateral de obra O~'
serviço;
c) responsabilidade
solidária do
contratado principal e do subconbratrado, perante a Adm;n~tl'ar;ão (artigo 55), relativamente ao objeto da
subcontratação.
Art. 59. Aprovauas pela autoridade competente pu-a decidir sobre 8
contratação, as
alte-açôes contratuais serão formalizadas pOI aditamentos, numerados em ordem crescente para cada contrato, fazendo-se
a publicação na forma do artigo 54.
Art , 60. Os
contratos com
a
Administração, de obras Cu serviços
de engenharia, regu -am-se pelas suas
cláusulas e partes .ntegranres (artigo
52), pelas díspostçôes deste Decreto e
pelas demais normas de Direito Público aplicávets ,
CAPíTULO II

Das Garantias

Art, 61. A critério da Admínts ..
tração, poderá ser exigida p-cstaçãc
de garantia por ~art~~ dos licitantes
ou contratados, nas seguintes modalidades:
. I - Caução em dinh-eiro ou
em.
títulos:
a)
da divida pública;
b) emitidos ou garantidos por entidades financeiras oficiais;
II - garantia ü-tcjussórta.;
In - fiança bancária;
IV - segurc.garantía .
Parágrafo único, A garantia prestada em títulos:
a) confere
à
ad-nmtstracão. ao
pleno direito, opo:'iel' de deles dispor
e aplicar o produ lxJ de sua alíenação
na ocorrencía dos casos previstos no
edital ou contrato;
b) obriga o prestador da garanüa
a remtegrarIbe () valor, centro de
três dias de nctíflcadoc
c) autoriza a Administração a re,
ter o valor residual
excedente da
garantia para satlsfaçao (\0 perdas e
danos,
Art. 62. A garantia de propostas,
quando exigida, o será de todos 08
licitantes e corresponrseré a valor
previamente fixado no eúital ou con..

víte.
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garantia ft
parágrafo único. A
que se refere este artàgc poderá ser
também utilizada como garantia
Inicial do contrato,
Art. 63. As cauções em dinheiro
ou em títulos serão feitas mediante
guia expedida ou acerta pela Aurm.
nístração, que mencionará O nome do
depositante,o deposttario, a natureza
do compromisso rrari-itído a espécie
depositada e o valo" total.
Art.

64.

Quando

a garantia do

contrato revestir a forros. de caução,
deverá efetivar-se no prazo
que a
Administração esurpular. contado da
ciência da nonüceeõo, sob pena de
perda da garantia. da proposta, des-
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Art. 69. A juízo da Administração, poderá ser admitida, a qualquer
tempo, a substituição de garantias
segundo as
modalidades previstas
neste Decreto.
Art. 70. As garantias
prestadas
não poderão vfncular.sa a novas obrigações, salvo após sua liberação.
Art. 71. A garantia eomplementar, constituída pelas reter cões, será
liberada logo após a aceitação provisória parcial ou total da. obra ou
serviço; a garantia inicial será liberada em seguida à accttacao definitiva.
CAPÍTUL-o IH

classificação do ücltante 0:1 rescisão
penalidades
de pleno direito do vínculo contra;
tual.
Art. 72. Em caso de inexecução
da obra Ou serviço, erra de execução,
Parágrafo único. Poderá ser adrm,
execução imperfeita, -nora de exetido o parcelamento da caução, concução ou inadimplemento contratual,
forme for estabelecido no edital.
Art. 65. A garanva
nõejussõna OS contratados estarão sujeitos, sem
prejuízo da responsabilidade civil e
será dada por oessoa física ou jurt.
criminal que couber, às seguintes
dica, de notória' tdoueíuade, COm CEI••
penalidades :
pacidade financeira atestada por eatabelecímento bancárro, e de preI - multas percentuais sobre o va.
ferência, pelos principais acionistas ou lar do contrato, corno fOr previsto
sócios da empresa licitante, a critério nas condições de licitação;
da Administração.
II - suspensão do direito de Iíctte r
e contratar pelo prazo que a auto-I.
Art. 66. A fiança
bancária de.
dade competente fixa", uâo superior
werá ser prestada por entidade flnana 2 (dois) anos, segundo a natureza
.ceira, segundo as normas expedidas
e a gravidade da falta cometida,
.a propósito pelos órgãos competentes,
consideradas. ainda. as círcunstâncías
'devendo entre outras ccndíçõee, cone,
e o interesse da própria
Admínts;
rtaj- do instrumento a expressa renún.,
tração;
ela, pelo fiador, aos benefícios do artiIII - declaração de inldoneida de
go 1.491, do Código Civil.
para licitar e cont-atar em função da
Art. 67. O seguro - garantia será natureza e gravidade da falta come.
tida ou de faltas e penalidades anrealizado mediante a
entrega
da
competente apólice, emitida por enti- terfores ou em caso de reincidência.
dade em funcionamento no Brasil,
Parágrafo único. A pena aplicável
legalmente autorizada, em favo ... será proposta pela
autoridade resexclusivamente do órgão público ponsável pelo acompanhamento da
contratante. cobrindo o risco de que-' execução do contrato à autortdade
bra do contrato.
superior, a qual agirá na confornudade do que dispuserem as normas
Art. 68. As garantias para cum.,
regimentais do órgão ou entidade.
prlmento de contrato consistirão:
Art. 73. A extensão das penalidades
I - em caução inicial, de percen.,
previstas nos itens II e III do artigo
tual estabelecido no ato convocatórto
anterior aos órgãos e entidades suborda' licitação, sobre o valor do con,
dinados ou vinculados a cada Ministrato;
tério caberá ao respectivo Ministro
de Estado, que poderá ainda propor ao
II - em garantias complementares,
Presidente da República a sua exteninclusive retenções de par te do valor
das faturas a pagar, conforme o esta- são a toda a esfera federal.
belecido no ato convccatório da líctArt. 74. Os atos que aplicarem petacão.
nas cominadas nos itens II e lI! do
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artigo 72 serão obrigatoriamente divulgados em órgão oficial da Administração, após ciência do interessado e
desprovido ou precluso o recurso cabível.
Art. 75. Sem prejuízo da aplicação,
ao inadimplente, das sanções que couberem, a Administração recorrerá às
garantias constituídas, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha
acarretado o contratado, podendo,
ainda, reter créditos decorrentes do
contrato e promover a cobrança judicial, ou extrajudicial, de perdas e
danos.
Art. 76. A mora na execução, além
de sujeitar o contratado a multa, autoriza a Administração, em prosseguimenta ou na reincidência, a declarar
rescindido o contrato e punir o faltoso
com a suspensão do direito de licitar
e contratar.
Art. 77. A Administração poderá,
no seu interesse e critério, declarar a
imediata rescisão do contrato, no caso
de requerimento de concordata ou
dissolução, inclusive por acordo, da
empresa executora de obra ou serviço.
Parágrafo único. A falência do
contratado rescinde, de pleno direito,
contrato.
Art. 78. Nenhum pagamento será
feito a contratado que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a
multa.
Art. 79. Das decisões que aplicarem
as penalidades previstas neste decreto
são cabíveis, sem efeito suspensivo:
I - pedido de reconsideração, no
prazo de 10 (dez) dias da ciência da
decisão;
II - recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 10
(dez) dias da ciência do indeferimento
do pedido de reconsideração.
Art. 80. O despacho final de cancelamento da penalidade que tenha
sido objeto de divulgação será também
publicado no órgão oficial da Administração.

°

CAPÍTULO IV

Da Fiscalização e Recebimento dos
Trabalhos

Art. 81. A Administração fiscalizará
obrigatoriamente a execução da obra
ou serviço contratado, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão
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sendo observados os projetos, especificações e demais requisitos previstos
no contrato.
Art. 82. A fiscalização se efetivará,
no local das obras ou serviços, por engenheiro ou Comissão Fiscal previamente designados, que poderão ser
assessorados por profissionais ou empresas especializadas, expressamente
contratadas, na execução do controle
qualitativo e quantitativo, e no acompanhamento dos trabalhos à vista do
projeto.
Parágrafo único. A Administração
comunicará ao contratado a designação do engenheiro ou comissão e suas.
atribuições.
Art. 83. Cabe à fiscalização, desde
o inicio dos trabalhos até a aceitação
definitiva, verificar a perfeita execução do projeto e o atendimento das
especificações e das disposições de
manutenção, bem como solucionar os
problemas executivos.
Parágrafo único. A fiscalização é
exercida no interesse exclusivo da Administração; não exclui nem reduz a
responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e, na sua ocorrência,
não implica co-responsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e
prepostos, salvo quanto a estes a apuração da ação ou omissão funcional
na forma e para os efeitos legais.
Art. 84. Compete especificamente à
fiscalização da execução de obras:
I ~ fornecer ao contratado todos os
elementos indispensáveis ao inicio da
obra, dentro do prazo de 10 (dez) dias
a contar da data da vigência do contrato. Tais elementos constarão, basicamente, da documentação técnica
julgada indispensável, inclusive dados
para a locação da obra, nível de referência, pontos cardeais e demais elementos necessários, podendo o contratado, dentro de 5 (cinco) dias, solicitar explicações e novos dados, caso
em que o prazo de início será contado
da data do esclarecimento da matéria
pela Administração;
II ~ esclarecer prontamente as dúvidas qUE' lhe sejam apresentadas pelo
contratado;
III - expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas ao
contratado;
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IV - autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
V - promover, com a presença do
contratado, as medições dos serviços
efetuados e emitir certificados de habilitação a pagamentos;
VI - transmitir, por escrito, as instruções sobre as mcdtücacões de projeto aprovadas e alterações de prazos
e cronogramas;
VII - dar à Administração imediata
ciência de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades 00 contratado ou à resolução do contrato;
VIII - relatar oportunamente à
Administração ocorrências ou circunstâncias que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras

ou em relação a terceiros;
IX - solicitar à Administração parecer de especialistas, em caso de necessidade.
Art. 85. O responsável técnico pela
obra ou serviço estará à disposição da
Administração, podendo, sem prejuízo
de sua responsabilidade pessoal, fazerse representar junto à fiscalização por
técnico, habilitado junto ao CREA ou
órgão de classe competente, o qual
permanecerá no local das obras ou
serviços para dar execução ao contrato, nas condições por este fíxadas .
Art. 86. A substituição de integrante da equipe técnica do contratado durante a execução da Obra ou
serviço dependerá de aquiescência da
Administração quanto ao substituto,
presumindo-se esta na falta de manifestação em contrário dentro do
prazo de 10 (dez) dias da ciência da
.substttuíção.
JArt. 87. A Administração poderá
exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, ou de suas
contratadas, no interesse dos serviços.
Art. 88. A obra ou serviço deverá
desenvolver-se sempre em regime de
estreito errtendímento entre o contratado, sua equipe, e a fiscalização, dispondo esta de amplos poderes para
atuar no sentido do cumprimento do
contrato,
Art. 89. Caberá ao contratado o fornecimento e manutenção de um "Diário de Ocorrências", permanentemente disponível para lançamentos no local da obra ou serviço.

Parágrafo único. serão obrigatoriamerete registrados no "Diário de Ocorrências":
I - pelo contratado:
a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos' serviços de terceiros não sujeitas à sua ingerência;
c) as consultas à fiscalização;
d) as datas de conclusão de etapas
caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes ocorridos no decurso
dos trabalhos;
j) as respostas às interpelações da
fiscalização;
g) a eventual escassez de material
que resulte em dificuldade para a
obra ou serviço;
h) outros fatos que, a juízo do contratado, devam ser objeto de registro;
II - pela fiscalização:
a) atestação da veracidade dos registros previstos nas alíneas a e b do
dl I deste actdgo;
b) juízo formado sobre o andamento
da obra ou serviço, tendo em vista os
projetos, especificações, prazos e cronogramas;
c) observações cabíveis a propósito
dos lançamentos do contratado no
"Diário de Ocorrências";
à) soluções às consultas lançadas ou
formuladas pelo contratado, com correspondência simultânea para a autoridade superior;
e) restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;
j)
determinação de providências
para o cumprimento do projeto e
especificações;
g) outros fatos ou observações cujo
registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.
Art. 90. A Fiscalização, ao considerar concluída a obra ou serviço,
comunicará o fato à autoridade superior, que providenciará a designação
de Comissão de Recebimento de, pelo
menos, (3) três membros, para lavrar
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Termo de Verificação e, estando conforme, de Aceitação, Provisória ou
Definitiva (art. 51, IID, a partir da
qual poderá ser utilizada a obra ou
serviço.
Parágrafo único. Aceita a obra ou
serviço, a responsabilidade do contratado pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste na forma
da lei.
TÍTULO IV

Disposições Finais

Art. 91. Os processos de licitação e
contratação estarão sujeitos à verificação pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na. forma
da legislação vigente.
Art. 92. Responderão civil, penal e
administrativamente os agentes· do
Poder público que, por ação ou omissão, contrariem o regime legal das licitações e dos contratos, considerando-se em cada caso, para a fixação
das sanções, a natureza e a gravidade
da infração, os danos causados e a
posição hierárquica do responsável.
Art. 93. Aplicar-se-á à habilitação
e contratação de obras e serviços de
engenharia o disposto nos Decretos
n Q8 64.345, de 10 de abril de 1969,
66.717, de 15 de junho de 1970, e
66.864, de 10 de julho de 1970, articulando-se o cadastro especial neles
referido com o sistema de Registro
Cadastral deste decreto (arts. 14 a
20) .

Art. 94. Nos termos do artigo 1Q
do Ato Institucional no 8, de 2 de
abril de 1969, e, das Leis n Q8 5.456, de
-20 de julho de 1968, e 5.721, de 26 de
outubro de 1971, aplicam-se as disposições deste decreto aos Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.
Art. 95. Na contagem dos prazos
estabelecidos neste Regulamento, excluir-se-á o dia do começo e incluirse-á o do vencímerrto. Se este recair
em dia sem expediente no órgão promotor da licitação, o término ocorrerá
no primeiro dia subseqüente de funcionamento.
Art. 96. Este Decreto entrará em
vigor no dia 1 de janeiro de 1974,

revogadas as disposições em contrário.
Brasílta, 9 de novembro de 1973;
152Q da Independência, e 859 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mario Gibson: Barboza
Antônio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Moura cavalcanti
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. A rorípe M acêdo
Mário Lemos
Luiz de Magalhães Botelho
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dos Reis velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Coreetti

DECRETO N9 73.141 - DE 12 DE
NOVEMBRO DE 1973
Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais (Licenciatura de
1~ Grau) da Universidade de Passo
Fundo, com sede na cidade de Passo
Fundo, Estado do Rio Grande do

Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
no 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei no? 842, de 9
de setembro de 1969, e lendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação nv 1.736-73 conforme consta
dos Processos no a.352-73-CFE e
nv 253.979-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 É concedido reconhecimento
ao curso de Estudos Sociais (LIcenciatura de 19 Grau) da Universidade
de Passo Fundo, com sede na cidade
de Passo Fundo, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICl

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N" 73.143 - DE 12
NOVEMBRO DE 1973

DE

DE

Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia de Operação da Escola
Técnica Federal do Paramã, com
sede na cidade de Curitiba, Estado
do paraná.

Concede reconhecimento ao curso de
Educação Física da Universidade d~
Passo Fundo com sede na cidade de
Passo runao, Estado do Rio Grande
do Sul.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição.
de acordo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei no 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação no 1.731-73, conforme consta
dos Processos nv 3.351-73-CFE e
nc 253.980-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:

de acordo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de .novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9

de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de

Educação rP 1.763-73, conforme consta.
dos Processos nv" 462-CFE e 251.149-71
do Ministério da Educação e Cultura,

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o funcionamento do curso de Engenharia de
Operação (modalidades: Construção
Civil, Eletrotécnica e Eletrônica) da
Escola Técnica Federal do Pararia,
com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973,
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

Art. 19 ~ concedido reconhecimento
ao curso de Educação Física da Universidade de Passo Fundo, com sede
na cidade de Passo Fundo, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
1529 da Independência e 85 9 da
República.

MÉDICI

EMÍLIO G.

DECRETO N.O 73.144 -

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

Jarbas G. Passarinho
DE

12

DE NOVEMBRO DE

19'73

Retifica o Quadro Unico de Pessoal. da tmvoereiacae Federal do Rio Grande
do Norte, aprovado pelo Decreto nÇ 62.856, de 14 de junho de 1968, e dá
0<4.tras P1"01/i.denclCls.

o Presidente da República, usando da ateíbuição que lhe confere o artigo
81 item JIl na Constituição, E: tenoo em vista o disposto no artigo 56, da Lei
n."; 3. 78Ci, de 12 de julho de 196(1, decreta:

Art. \," Pica retificado, na tOl·IY:8 do anexo, o Quadro único de Pessoal
da Urnversvade Federal do Rio Grande do Norte aprovado pelo Decreto número 62.8'56 de 14 de Junho de 1968. a fim de atender às Reformas Uníversítàr:a e Adrmrustratíva, consubstancíadas nos respectivos Estatutos e rwgimente da Rertorta..
Art. 2.° Aos atuais Diretores de Unidade, cujas atribuições dos respectivos cargos tenham sido transformadas nas de Coordenação de Curso e de
cncr.a de Departamento fica assegurado o direito a perceber os vencímentos
antercores !j, vigência deste Decreto, até os términos dos respectivos mandatos.
Parágrafo "único. As funções d-e Chefe de Departamento e de Coordenador de CurSLJ serão exercídas por professor em regime de tempo integral,
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Art. 3 ° A, d-espesa com ,1 execução deste Decreto será atendida pelos recursos propr OS da Univ-ersidade Peoeral do Rio Grande do Norte.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revcga.C12..:3 as dts-vistçôes em contrário.
Brasilia, 12 de novembro de 1973;
República
EMÍT

ro

152.° da

Independêncta e

85.° da

G. MÉDICI

raro-is G. Passa1'inho

NQ 73 .145 ~ DE
NOVEMBRO DE 1973

DECRETO

12

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Adrninuitração da Faculdade de Ciências Bconõtrucae, mantida pela
Fundação Educacional de Alegrete,
com sede nc: cidade de Alegrete,
Estado do Rw Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das atrfbuíções que lhe confere
artigo 81, item III, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nv 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal c;le
Educação n.' 1.034~73J conforme consta dos Processos n'' 2.082-72-CFE e
nv 231. 966-72 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 :É: concedido reconhecimento
ao curso de Administração da Faculdade de Ciências Econômicas, mano
tida pela Fundação Educacional de
Alegrete, com sede na cidade de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2 Y Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

°

Brasília, 12 de novembro de 1973,
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N9 73.146
NOVKMSRO DE

~ DE

12

DE

artigo 81, item lI!. da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
nv 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal de
Educação nv 1.733·-73, conforme consta
dos Processos nv 3.878-73-CFE e
nc 262.137--72 do Ministério da Edu~
cação e Cultura, decreta:
Art. 19 ~ concedido reconhecimento
à Escola Superior de Educação Física
da Alta Paulista, com os cursos de
Licenciatura em Educação Física e de
Técnico em Desportos. mantida pela
Instituição Paulista de Ensino c Cultura, com sede na cidade de Tupã,
Estado de São Paulo.
Art. 2'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICl
Jarbas G. Passarinho
DECRETO N.o 73.147
NOVEMBRO DE

D_

12 DE

1973

Autoriza o [uncionamc ) do curso
de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia mantida pela
Puruiação Armanao Alvares Penteado, . com sede na cidade d'J São
Paulo, Estado de São t-aiüo.

1973

Concede reconhecimento à Escola Superior de Educaçtlo Física da Alta
Paulista, manuaa pela Instituição
Paulista de Ensino e Cultura, com
sede na ciâsuie de Tupã, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constuuiçao de
acordo com o artigo .:17 da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei n.« 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 1.704-73 conforme
consta dos Processos n.e 3.0~J-73-
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CFE e n." 239.848-72 do Ministârtc da
Educação e Cultura, oecreta:
Art. 1.<' Fica autorizado o tun-ío,
namento do curso de Engenh ava Elé.
tríca - Eletrônica e Eletrotécníca -~

da Faculdade de Engenharia, mantida
pela Fundação Armando Alvares Penteado, com sede na cí raôe de São

Paulo, Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
1520 da Independência e 85° da.
República.
EMíLIO

G.

Jarbas G.

MÉDICI

Paeearínho

DECRETO N.o 73.148
NOVEMBRO

DE

12

DE

DE 1973

Declara de utilidade
pública, para
fins de nesainoiniaçõa, uma area.

de terra rural e respectiva fa1xa ce

acesso, sem benfeitorias, situadas

no Município de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, aeeuoaaoe
à construção de uma estação repetidora de -microoruiae pela TeLecomunicaçôes de Minas Gerais S. A.
- TELEMIG.

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item II!, da Conatíturçâo,
e tendo em vista o disposto nos artigos 5.°, letra "h", e 6.°. do Decretolei n.s 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1.0 São declaradas de u'fhdade
pública para fins de desapropriação,
uma área de terra rural. medindo
3.600,00 rn2 (três mil e seiscentos
metros quadrados) e uma área de
acesso, medindo 1.520,00 rn2 (mil qu1nhentos e vinte metros quadrados),
ambas sem benfeitorias, situadas no
Município de Bom Despacho, Estado
de Minas Gerais, no lugar denomínado "Fazenda da Prata", de propriedade de Frederico Pinto 'r'eíxe'ra,
conforme registros ns. 10.278, no Livro 3-0, às fls. 159; 10.307. no Livro
3-0, às fls. 164; 10.455, no Livro 3-0,
às fls. 190; 8.780, no Livro 3 'N, às
fls. 194; 9.383, no Livro 3-N. às fls.
298; 10.279, no Livro 3-0, às fls. 159;
10.682, no Livro 3-0, às fls. 239 e
10.734, no Livro 3-0, às fls. 239 do

Cartório de Registro de Imóveis Hélio
Lembí de Carvalho, Oficial de Regtstrc de Imóveis da Comarca de Bom
Despacho, Estado de Minas Gerais,
e cadastrado no INCRA sob número
341200501059.

Art. 2.° A aludida área de terra
será desmembrada de maior porção
das terras de propriedade do referido
Frederico Pinto Teixeira e assim é
descrita: é formada pelas estações,
topográficas Ml, M3, M4 e M2, vertlces do perímetro quadrangular, sendo o lado formado pelas estações Ml
M3 distante 152,OOm (cento e cinqüenta e dois metros) do eixo da estrada municipal Bom Despaeliu Passagem, no km 3,2 (qu-Jômetro três
mais duzentos metros) e ~sui a seguinte descrição: os lados M1 M3, M3
M4, M4 M2 e M2 Ml medem, cada
um 60,OOm (sessenta metros) de comprimento, IJOSSllem, respectivamente,
azimute de 66° 00' SE, 24° 00' 50,
66" 00' NO e 24° 00' NE e fazem
ângulos internos entre si, de 909 00'.
A faixa de acesso à refertda área
irãcía-se a 3,2 km (três qutlômetros
mais duzentos metros) da cidade de
Bom Despacho, em um ponto do
eixo da estrada municipal de BOlU
Despacho - Passagem. Assim. a par.
tir desse ponto segue um alinhamento
reto de 152,00m (cento e cinqüenta e
dois metros) de extensão, no ast ..
mute de' 24° 00' 50. com IO.OOnJ (dez
metros) de largura, sendo 5,GOm (cínco metros) de cada lado do eixo. até
atingir o lado l\!T1 M3 da referida
área quadrangular onde "ermtna perfazendo uma área de 1 520.00 ma
(mil quinhentos e vinte metros QU8.drados) , tudo conforme a planta STP
n." 1273003, da Telecomunlcações de
Minas Gerais S. A. - TE ~EMIG .
Art. 3.° Fica a Telecomunicações
de Minas Gerais S. A. --- TELEMIG
autorizada a promover a desaproprtação da referida área de terra e
respectiva faixa de acesso na forma.
da legislação vigente com seus recursos próprios, ou para a fa.íxa de
acesso a instituição da servidão de
passagem.
Art. 4.° Nos termos 20 artigo l5,
do Decreto-lei n.e 3.365, de :n de
junho de 1941, modificado peja Lei
0.° 2.786, de 21 de maio de 195ts, ao
desapropriação é declarada de caráter urgente, para efeito de imediata
imissão de posse.
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Art. 5.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua onblícação, revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MJ::DIcr
Hyggino C.

corsettt

DECRETO N," 73.149 NOVEMBRO

DE 12 DE

DE 1973

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis, mantida pela Fundação Faculdade de Ciências Econômicas de
Anápolis, com sede na cidade de
Asuipoiis, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei D.O 842, de 9
de setembro de 1969, e Lendo em vista
o que consta do Processo n." 253.868-73
do Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolís, com o curso de
graduação em Ciências Econômicas,
mantida pela Fundação Faculdade de
Ciências Econômicas de Anápolis, com
sede na cidade de Anápolís, Estado de
Goiás.
Art. 2.<:' Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
da Independência e 85. da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

152.°

0

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.o

73.150 -

DE 12 DE

NOVEMBRO DE 1973

Autoriza, até 31 de dezembro de 1974,
o aproveitamento dos navios estrangeiros na cabotagem nacional.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tigo 81, inciso IH, combinado com o
artigo 173, da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante .....
CSUNAMAM), na forma do disposto
na alínea "e", do artigo 5.°, do Decreto nv 48.180, de 10 de maio de 1960,
autorizada a conceder, até 31 de dezembro de 1974, permissão para que
navios estrangeiros possam fazer cabotagem nacional, a fim de auxiliar,
exclusivamente, no transporte entre
portos nacionais, de cargas rrtgortücadas, óleos vegetais comestíveis a granel, cargas líquidas para fins industriais a granel, gás liquefeito de petró100 a granel, volumes de grande peso
para cuja movimentação sejam necessários equipamentos especiais de bordo, por falta desses equipamentos nos
portos de embarque e/ou de desembarque, trigo nacional ensacado ou a granel, durante o período da safra, e demais gêneros aümenticlos, de primeira necessidade, no caso de necessidade
pública.
Art. 2.° A-.:. permissões para os carregamentos serão solicitadas, em cada
caso, à Superintendência Nacional da
Marinha Mercante, que somente as
concederá se a existência das cargas
especificadas no artigo anterior e nas
condições indicadas, exigir. para o seu
transporte, o auxílio de navios estrangeiros, e desde que as - condições de
embarque e desembarque permitam
operações normais .
Art. 3.° Os navios estrangeiros obedecerão. obrigatoriamente, as tabelas
de fretes e taxas acessórias estabelecidas para a cabotagem nacional.
Art. 4.° O presente Decreto entrará em vigor a partir de Lo de janeiro
de 1974, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da

República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Atuireazea
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DECRETO N.o 73.152

Dl!:

NOVEMBRO DE

Integra no Comando Geral do Ar, com
a denominação de Comandos Aéreos
Regionais (COMAR). os auuue Comandos de zona Aérea e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando

da

atribuição

que

lhe

confere

o

artigo 81, item III, da Constituição,

e de acordo com o artigo 46. do
Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1Q Os atuais Comandos Aéreos
-de Zona Aérea passam a integrar,
com a denominação de Comandos
Aéreos Regionais (COMAR), o co-

mando Geral do Ar.
§ 1Çl Os Comandos Aéreos Regtcnais

manterão as respectivas numeração e
jurisdição territorial dos então Co-

mandos de Zona Aérea.
§ 29 Todos os órgãos subordinados
aos então Comandos de Zona Aérea
passam à subordinação dos respectívoa
Comandos Aéreos Regionais, sem alteração de suas atribuições.
§ 39 O Comandante do Comando
Aéreo Regional é Major Brigadeiro do
Quadro de Oficiais Aviadores.
Art. 29 São transferidos para os
Comandos Aéreos Regionais os Esquadrões de Reconhecimento e Ataque
(EMRA) e de Transporte Aéreo
(ETA) , sediados nas respectivas áreas
de jurisdição dos referidos Comandos,
conservando suas atuais organização,
numeração e missão.
Parágrafo '(mico. Os Comandos
Aéreos Regionais ficam com suas
missões acrescidas do e-mprego dos
meios aéreos que lhes são atribuídos.
Art. 39 O Ministro da Aeronáutica
submeterá à aprovação do Presidente
da República, no prazo de 30 (trinta)
dias, o Regulamento dos Comandos
Aéreos Regionais.
Paragrarc único. Até a aprovação
do Regulamento dos Comandos Aéreos
Regionais, o Ministro da Aeronáutica
baixará os atos complementares que
se fizerem necessários à execução do
presente Decreto.
Art. 49 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de novembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DE 14 DE:.
1973

Revoga o Decreto n 9 62.269, de 15 de
fevereiro de 1968.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o itemH'I, do artigo 81, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o necreto
rarmero 62.269, de 15 de fevereiro de
1968, que dispõe a cessão gratuita,
em caráter precário, à Academia Brasileira de Medicina Militar, da área.
do terreno de 20.000 m2 (vinte mil
metros quadrados) aproximadamente,
sob a jurisdição do Ministério da
Aeronáutica, situada à
Avenida
Brasil, em Manguinhos, Estado da
Guanabara.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de SLa publicação.
Brasília, 14 de nove-nbec de 1973;
152° da Independência e 85° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DECRETO N." 73.153

DE

14 DE,

NOVEMBRO DE 1973

Autoriza a cessão, sob a torma de "ilttueoçao gratuita, do imóvel
que
-mencuma, situado na czaade de Lavras do Sul, Estado do Rl<J Grande
do Sul.
O Presidente da República, usando;

da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, etendo em vista o disposto no artigo
1.0, do Decreto-lei n,v 178, de 16 defevereiro de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
à Casa da Criança, ex-Sociedade deAmparo aos Menores Abandonados SAMA, do próprio nacional situado
na Rua Pires Porto n.c 197, na cidadede Lavras do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, de acordo com os
elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o n.v 46.207, de 1971.
Art. 2.° O imóvel a que se refere
o artigo 1.0 se destina a ínstalaçâo

ATOS DO

PODER

de cursos de aprendizagem profissional, cabendo à cessionária promover
sua desocupação.
Art. 3.° E' fixado o prazo de dois
(2) anos, a partir da data da assinatura do contrato de cessão, para
a concretização dos objetivos men-cíonados no artigo 2.° deste decreto,
tornando-se nula a cessão, sem direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias realizadas. se
ao imóvel, no todo ou em pane, vrer
a ser dada utilização diversa,
Ou
ainda, se ocorrer inadimplemento de
cláusula do contrato que deverá ser
lavrado em livro próprio do Serviço
do Patrimônio da União.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1973:
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N,? 73.154 - DE 14
NOVEMBRO DE 1973

DE

Autoriza o Sermço do Patrimônio aa
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Mumcipio de Araçuari, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8:, item IH, da Constituição, e
<te acordo COm os artigos 1.165 e
1.180. do Código Civil, decreta:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que a Prereiturn Municipal
de Araguari, no Estado de Minas
Gerais, autorizada pela Lei Municipal
n.v 3, de 22 de dezembro de 1947 fez
à União Federal de um terreno' com
a área de 822.800,00 m2 (oitocentos
e vinte e dois mil e oitocentos metquadrados), sítuad., na Fazenda
dos Verdes, naquele Munícípío, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Mir.istérfo da Fazenda 30b
n." 6.691 de
1972.
'
Art. 2.° No terreno a que se refere o artigo 1.0 foi instalado o Posto
Agropecuário de; .guan .

EXECUTIVO
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Art. 3.° Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de .1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO N." 73.155
DE 14 DE
NOVEMBRO DE 1973
Autoriza a cessão, sob a forma
ele
utilização gratuita, doi,m6ve·1 que
menciona, situado no Estado
da
Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
de acordo com o artigo 1.0, do Decreto-lei n.O 178, de 16 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita,
à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, do imóvel situado na Rua Prefeito Olímpio de
Melo, entre os ns. 1.514 e 1.670, em
São Cristóvão, Estado da Guanabara,
de acordo com os elementos constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n,» 47.244,
de ~972.
Art. 2.° O imóvel a que se refere
o artigo anterior se destina à construção e instalação de dependências
destinadas à execução de programa
de ajustamento social de adolescentes excepcionais.
Art. 3.° E' fixado o prazo de dois
(2) anos, a partir da data da assinatura do contrato de CeS38.0, para
que se concretize a finalidade prevista no artigo 2.°, tornando-se nulo
o ato, sem direito à cessíonáría ti.
qualquer indenização, se ao imóvel
vier a ser dada, no todo ou em parte.
destinação diversa, ou ainda, se
ocorrer inadimplemento do contrato
que deverá ser lavrado no Serviço do
Patrimônio da União.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de ~973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Antônio Delfim Netto
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DE

de acordo com os artigos 1.165 e
1.180, do Código Civil, decreta:

tutoTlza o serviço do Patrimônio do
União a aceitar a doação do ter~

môníc da União autorizado a aceitar

DECRETO

N," 73.156
NOVEMBRO DE 1973

DE

14

reno que

menciona, sztuado no
Município d,e ctuioeco, Estado ae
Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atríbuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Oonstttuíçâo, e
de acordo
com os artigos 1.165 e
1.180, do Código Civil, decreta:

Art. LQ Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar
a doação que, nos termos da Lei Municipal n." 229, de 20 de outubro de
1972, a Prefeitura Municipal de Criapeco, Estado de Santa Catarina, quer
fazer a União, de um t-erreno com
554,87 m2 (quinhentos e cmquenta e
quatro metros e oitenta e sete deci-

metros quadrados, constttuidu de par-

te do lote urbano n.c 23, da Quadra
37, situado entre as Ruas Jorge Lacerda e Comandante Pinho, naquela
cidade, de acordo com os elementos
constantes do processo protocohsadc
no Ministério da Fazenda sob o número 1().214, de 1973.
Art. 2.9 O terreno a que se refere
o artigo 1.9 se destina à coustruçáo
da sede da Junta de Concütaçâo e
Julgamento da Justiça -to Trabalho
no Município de Chapecó .
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1973:
1520 da Independência e 850 da
República.
G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto

EMÍLIO

DECRETO N.9 73.157 - DE 14
NOVEMBRO DE 1973

Art

doação que o Estado de Geras, nOS
termos da Lei Estadual n.c 7.539, de
12 de setembro de 1972, quer fazer a
União, de Um terreno com a área de
2.192.675,OOm2 (dois milhões. cento e
noventa e dois mil e seiscentos e setenta e cinco metros quadraoos I , situado na Fazenda São I'omaa, no
Município de Rio Verde, naquele EsU:W.o, de acordo com os elementos
constantes do processo protocohzaôo
no Ministério da Fazenda sou o número 35.613, de 1973.
Art. 2.9 O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina ao funcionamento do Colégio Agrícola <je Rio
Verde, do Ministério da Educacao €
Cultura, já instalado na local.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçáo, re~
voga-das as disposiçôes em contrário.
a

Brasília. 14 de novembro de 1973;
da Independência e
República.
152.9

E'MÍLIO G.

Autoriza o Servzço do Patrimônio da
União a aceitar a àoação do terreno flue menciona, situado no Município de Rio Verde,
Estado de
Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e

85.'?

da

MEDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. passarinho

DECRETO N.9 73.158 - DE 14
NOVEMBRO DE 1973
Promulga o
Acordo de

DE

Acordo Cultural e o
Cooperação
TêcJâ(a

Brasü.Ca-marôee,

o

DE

1.9 Fica o Serviço do Patrt-

Presidente da República

Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo
Decreto Legislativo
n.c 49, de 28 de agosto de 19'í3. o
Acordo Cultural e o Acordo de Cooperação Técnica, concluídos entre a República Federativa do Brasil e a República Unida dos Camarões, em
Iaundé, a 14 de novembro de 1972;
E havendo os referidos Acordos, em
conformidade, respectivamente, com
seus Artigos XlI e Artigo XI, entrado
em vigor a 20 de setembro de 1973;
Decreta que os Acordos, apensos
por cópia ao presente Decreto sejam
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executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contém.
Brasíjla, 14 de novembro de 1973;
152.'? da Independência e Se-, da
República.
ç

EMÍLIO G.

MÊDICI

Mário Gibson eorooea

o Acordo mencionado no presente
Decreto foi publicado no D. O. de
16-11 c73.

DEcmTO N.'? 73.159 NOVEMBRO DE

))E 14 DE

1973

Dispoe eoore a Estrutura Bcsica do
Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas - DNOCS.

o Presidente da República, no uso
da atríbuíção que lhe confere o artigo
81, itens III e V, da Constituição, decreta:
CAPíTULO I
Da Natureza e Finalidade da
Autarquia

Art. 1.0 O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS,
Autarquia. criada pela Lei n,» 4.229,
de 1 de junho de 1963, vinculada ao
Ministério do Interior, tem sede e foro
na cidade de Fortaleza, Capital do
Estado do Ceará.
Art. 2.0 A área de atuação do
.
DNOCS é a compreendida pelos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe, Bahia, e parte de Minas Gerais, abrangida pelo Polígono das Secas, excetuada. a área da Bacia do São
Francisco, situada nos Estados doa
Bahia, Alagoas, Sergipe e Minas Gerais.
Art. 3.0 O DNOCS tem por finalidade, na sua área de atuação, executar a política do Ministério do Interior no que se refere a:
a) . Beneficiamento de áreas e obras
de proteção contra secas e inundações;
b) Irrigação;
C) Radicação de populações em comunidades de irrtgantes ou em áreas
especiais, abrangidas por seus projetos;

d) Subsídíariamente, outros assuntos que lhe sejam cometidos pelo Mlnistério do Interior, nos campos do
saneamento básico, assistência às populações atingidas por calamidades
públicas e cooperação com os Municípios.
Parágrafo único. No exercício de
suas finalidades o DNOCS atuará
sempre em consonância com a política nacional de desenvolvimento regional, à qual subordinará seus planos e programas,
Art. 4.0 São linhas básicas de
atuação do DNOCS, para cumprimento
de suas finalidades:
a) O estudo sistemático detalhado
das bacias hidrográficas e, em geral,
d-os recursos hidrícos situados em sua.
área de atuação, levados em conta cs
levantamentos básicos desenvolvidos
para finalidades múltiplas, por outros
organismos;
b) O estabelecimento de planos diretores e a construção de obras públicas de captação, ampliação, condução, distribuição, proteção e utilização
dos recursos hídricos dessas bacias;
C) A divulgação de processos e técnicas de desenvolvimento e uso de recursos hídricos locais e de proteção
contra as seces:
d) A implantação e desenvolvimento integrado de planos e projetos de
Irrtgação e, em geral, de valcrtzação
de áreas, com base no aproveitamento dos reCUl'SDS hídricos. díspontveis:
e) O desenvolvimento da píscicultara nas águas interiores do Nordeste;
f) O fomento ao desenvolvimento
da propriedade rural nas formas previstas em lei. inclusive em cooperação com órgãos de crédito, extensão
rural e outros;
g) Outras linhas de atuação requeridas por programas que, mesmo subsídíaríemente, lhe sejam atribuídos
pelo Ministério do Interior.

CAPíTULO II
Estrutura

Art. 5.0 O DNOCS tem a seguinte
estrutura orgânica:
I - Conselho de Administração
II - Diretoria Geral
Art. 6.0 O Conselho de Administração, órgão de decisão superior, tem
'por finalidade precípua orientar o
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por um Diretor-Geral, ao qual compete:
a) Planejar,
dirigir, coordenar e
Parágrafo único. O Conselho de
controlar as atividades do DNOCS;
Administração é composto pelo Direb) Aprovar o quadro de pessoal, tator-Geral do DNOCS, seu presidente
nato, e de 6 (seis) membros nomea- belas de salários e gratificações subdos pelo Ministro do Interior, esco- metendo-as ao Ministro do Interior;
C) Aprovar planos e programas de
lhidos dentre especialistas de notória
competência técnica ou administra- atividades anuais e plurianuais;
d) Submeter ao Conselho de Admitiva.
nistração os assuntos sujeitos à sua
Art. 7.9 A Diretoria Gera.! tem a
apreciação;
seguinte estrutura básica:
e) Propor ao Ministro do Interior
o Regimento da Diretoria Executiva
I - Diretor-Geral
do DNOCS;
· Gabinete
j) Representar o DNOCS em juizo
· Assessoria. de Segurança e Informaou fora dele;
çõcs
g) Cumprir e fazer cumprir as úe· Procuradoria Geral
Iíberações do Conselho de Adminis· Auditoria
II - Diretoria Geral Adjunta de tração;
f1-) Firmar acordos, contratos e conPlanejamento e Coordenação:
· Coordenação de Planejamento vênios com pessoas físicas ou jurídiOperativo
cas nacionais e, quando devidamente
autorizado, com entidades estrangei· Coordenação de Modernização Administrativa e Informática
ras ou internacionais;
i) Prover cargos e funções, admitir,
lU - Diretoria. Geral Adjunta de
requisitar, dispensar e praticar todos
Operações:
os atos relativos à administração de
Diretoria de Estudos e Projetos
pessoal;
· Diretoria de Irrigação
j) Delegar competência para a prá;
· Diretoria de Obras Civis
tica de atos administrativos.
· Diretoria de Pesca e Piscicultura.
§ 1.0 Ao Gabinete compete assistir
· Diretoria de Engenharia Rural
o Diretor-Geral dando-lhe o necesIV - Diretoria Geral Adjunta de
sário apoio administrativo, no que se
Administração:
refere a expediente, relações públicas,
· Diretoria de Finanças
transporte e representação.
· Diretoria de Serviços Geraís
§ 2.° A Assessoria de Segurança e
V - Diretoria de Pessoal
Informações compete -xercer as attVI - Diretorias Regionais
vidades próprias de órgão seccional do
Parágrafo único. A estrutura opera- Sistema Nacional de Segurança e Intiva das unidades referidas neste ar- formação, observadas as diretrizes do
tigo será estabelecida no Regimento órgão de Segurança e Informações do
Interno.
Ministério do Interior.
§ 3.° A Procuradoria Geral propiciará assessoramento jurídico ao Di·
CAPíTULO m
retor-Geral e demais unidades do
DNOCS e promoverá, por delegação
Competência
do Diretor-Geral, a defesa dos interesses da Autarquia nas esferas [u,
SEÇÃO I
dtcial e administrativa.
§ 4.1" A Auditoria compete prestar
Conselho de Administração
assistência ao Diretor-Geral no exercício de supervisão e controle do cumArt. 8.° O Conselho de Administraprimento das normas de administração tem a competência estacelecída no
Decreto número 72.423, de 3 de julho çâo contábil e financeira.
de 1973.
DNOGS na definição, programação e
realização de suas atríbuíçõea.

SEÇÃo UI

SEÇÃO II

Diretor-Geral

Diretoria Geral Adjunta de Pla.
neiamenta e Coordenação

Art. 9.Q A Diretoria Geral, órgão de
administração superior, será exercida

Art. 10. A Diretoria Geral Adjunta de Planejamento e Coordenação,
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órgão seccional do Sistema Nacional

de Planejamento, compete dirigir as
atividades Inerentes à elaboraçac,
acompanhamento e controle do planejemento.
orçamento,
modernização
administrativa e informática.
§ 1." Compete à Coordenação de
Planejamento Operativo:
a) Promover a elaboração, acompanhamento e avaliação de resultedos dos planos de trabalho, e orçamentos-programas anuais e plurianuais do DNOCS;
b) Elaborar o processo e executar
Q acompanhamento físico e fínancerro
de andamento dos projetos e atividades'

e) Propor e rever a sistemática de
avaliação e atualização de custos de
projetos e atividades.
â
2.° Compete à Coordenação de
Modernização Administrativa e Intermátíce:
a) Elaborar estudos de modernização da estrutura e procedimentos
administrativos do DNOCS, visando a
sua maior eficiência e continuo aperfeiçoamento;
D) Denntr diretrizes para a produção sistemática. de estanstrcas necessárias à interpretação da realidade
regional, bem como do grau de eficiência das atuações do DNOCS;
c) Planejar e coordenar a execução
das atividades de processamento de
dados;
d) Estabelecer diretrizes e critérios
para a identificação, coleta, seleção,
classificação, armazenamento, análise
e divulgação de informações;
e) Executar os trabalhos de processamento de dados que lhe sejam soücitados pelas demais unidades do
DNOCS.
SEÇÂO IV

Diretoria Geral Adjunta
Operações

ae

Art. 11. A Diretoria Geral Adjunta
de Operações, órgão técnico normativo, de orientação, apoio e acompanhamento das atividades operaconais
do DNOCS compete:
a) Proceder à identificação de objetivos, com vistas à formulação e reformulação dos planos e programas
operacionais do DNOCS;
b) Promover o detalhamento e prever os meios necessários à execução
dos programas, projetos, e atividades

especificas e permanentes em seu campo de atuação;
c) Elaborar normas para a execução, operação, acompanhamento e
controle de projetos, serviços e obras,
bem como fiscalizar sua observância;
d) Acompanhar a execução, lndícar
os reajustes e fornecer ínformaçôes
sobre o andamento de programas,
projetos e atividades especificas e
permanentes;
e) Apoiar tecnicamente as Diretorias Regionais na execução de projetos, serviços e obras sob seu encargo.
§ 1.0 Compete à Diretoria de Estudos e Projetos promover, coordenar
e supervisionar a elaboração dos /;"5tudos básicos e integrados, bem como
dos projetos executivos, fornecendo o
apoio técnico e Iogtstíco requeridos
pelas unidades executivas.
§ 2.° Compete à Diretoria de Irrigação promover, coordenar e supervisionar o desenvolvimento da Irrigação e dos projetos integrados de áreas
secas, considerando todos os seus ,15pectos sociais, técnicos e econômicos,
bem como orientar e supervisionar a
experimentação agronômica e os desenvolvimentos tecnológicos necessários.
§ 3.° Compete à Diretoria de Obras
Civis promover, coordenar e supervisionar os projetos executivos relativos
a obras civis e o ulterior desenvorvlmento das correspondentes obras, bem
como fornecer o apoio técnico requerido pelas unidades executivas.
§ 4..) Compete à Diretoria de Pesca
e Piscicultura promover o desenvolvimento da piscicultura nas águas
continentais da área de atuação do
DNOCS, de acordo com os planos e
programas estabelecidos.
§ 5.° Compete à Diretoria de Engenharia Rural coordenar a elaboração
dos projetos de desenvolvimento do
setor rural, a serem executados sob iegtme de cooperação, em propriedades
particulares, garantindo a necessária
assistência durante as fases de 1.IDplantação e a orientação para sua
exploração, observado o disposto na
letra "r" do artigo 4.° deste Decreto.
SEÇÂO

v

Diretoria Geral Adjunta de
Administração

Art. 12. A Diretoria Geral Adjunta de Administração compete exercer
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todas as atividades relacionadas com

CAPíTULO V

a administração financeira, de patrtmónio, material e atividades aaxilía-

Disposições Gerais

res.
§ 1." Compete à Diretoria de Finanças a organização, controle e execução
das atividades referentes à admíniatração financeira e contábil;
§ 2." Compete à Diretoria de SerVIÇOS Gerais a programação, organização, orientação, controle e execução
das atividades referentes à admíntstração do patrimônio, do material, do
expediente e das atividades auxíüares.
sEÇAo VI

Díretorta de Pessoal
Art. 13. Compete à Diretoria de
Pessoal, órgão integrante do SIPEC:
a) Promover a elaboração e implantação dos planos de classificação de
cargos e empregos, avaliação de desempenho. promoção e integração dos
servidores;
b) Propor o provimento e coornenar o treinamento dos recursos humanos necessários. à execução dos programas, projetos e atividades do

DNOCS.
SEÇÃO VII

Diretorias Reçionaíe

Art. 14. As Diretorias Regionais,
órgãos executivos do DNOCS, compete, em articulação com a Díretoría
~ral, a elaboração dos estudos e projetos, bem como a implantação operação e desenvolvimento de serviços e
obras, dentro de sua área de etuação.
CAPíTULO IV
Organização Sistêmica

Art. 15.

As Unidades e Subunída-

des do DNOCS estão sujeitas à orientação normativa e controle técnico aos
respectivos órgãos setoriais e centrais
da Administração Federal, de acordo
com o § 1.0, do artigo 30, do Decretolei número 200, de 25 de fevereiro de
1967.

Art. 16. O Diretor-Geral do ... ~

DNOCS será nomeado pelo Presidente
da República, por índícaçãc do Minis-

tro de Estado do Interior.
Art. 17. Os titulares dos cargos de
direção e assessoramento superior das
unidades previstas no artigo 7.° deste
Decreto, serão da livre escolha do
Diretor-Geral do DNOCS 2 ,JO:~ este
nomeados.
Art. 18. O DNOCS poderá requisitar servidores da União, dos Estados...
dos Municípios, das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Socíeda;
des de Economia Mista.
Parágrafo único. A complementação salarial, do pessoal previsto neste
artigo, não poderá ultrapassar a diferença entre o salário de origem do
servidor e o correspondente ao nível
de seu aproveitamento no DNOCS.
Art. 19. As Diretorias Regionais
previstas no artigo 7.9 deste Decreta
terão as seguintes sedes E' áreas de
atuação:
I ~ L" Diretoria Regional, sede na:
cidade de Teresina e atuação em todo
o Estado do Piauí;
II - 2." Diretoria Regional, sede na
cidade de Fortaleza e atuação em todo
o Estado do Ceará;
lI! - 3." Diretoria Regional, sede na
cidade do Recife e atuação nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba.
Pernambuco e Alagoas;
IV - 4." Diretoria Regional, sede na
cidade de Salvador e atuação nos Estados de Sergipe, Bahia e área de Minas Gerais compreendida no Polígono
das Secas.
Art. 20. Os agentes do DNOCS poderão ter acesso às propríedades públicas ou particulares para realizar es,
tudos e levantamentos n~{'~;35á"iOS à
elaboração de projetos, serviços ou!
obras, mediante aviso prévio ao proprietário, responsável ou
aposto.
ArL 21. AB atuais unidades da es,
trutura organizacional do DNOCS serão extintas à medida que torem tm..
plantadas e desenvolvidas as unidades
previstas neste Decreto.
j,-
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Art. 22. Este Decreto enc-ará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1973;
152:' da Independência e 85.0 <la
República.
EMíLIO G. MÉDICI

João Paulo dos Reis Velwso
José costa Cavalcanti

DECRETO N.O 73.160 -

DE 14

sa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo.
§ l. Ao NUCINDACTA competirá
também receber e preparar o pessoal
civil e militar destinado a lotar o Oen,
tro e os demais órgãos integrantes do
Sistema Integrado de Defesa ierea e
de Controle de Tráfego Aéreo.
§ 2. O núcleo de que trata este a.rtigo será subordinado ao Presidente da.
Oorrussão de Implantação do Sistema
DACTA. criada pela Portaria Ministerial n." 35-GM4, de 11 de maio de
1972, da qual receberá o apoio de pcssoal, material e serviços para o cumprimento' de sua tarefa.
§ 3.9 O NUCINDACTA
deverá ter
sede em Brasilia e o seu chefe será
um oficial superior do Quadro
de
Oficiais Aviadores da Aeronáutica, da
A,tiva, designado pelo Ministro da
Aeronáutica.
Art. 3. Ficam criados os Destacamentos de Proteção ao vôo, Deteção e
Telecomunicações (DPV-DT), deatínados a operar e manter os equipamentos de deteção e tetecomuníce.,
çôes do Sistema DACTA.
Parágrafo único. A ativação dos
DPV - DT será feita, .nedíante proposta do NUCINDACTA, por ato do
Ministro .da Aeronáutica, que estabelecerá as suas sedes e subordinação.
Art. 4. Este Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de novembro de 1973:
152.Q da Independência e 85.Q '1.1&
República.
Q

Q

DE

NOVEMBRO DE 1973

Cria o Centro Integrado de Defesa Ae~
rea e de Controle de Tràteço Aéreo,
05 Destacamentos de
Prcteçtio ao

Vôo, Deteção e reiecomunteações e

dá outras providências.

o Presidente da Repúbl'ca, nr- uso
das atribuições que lhe confere o artdgo 81, item lII, da Constituição, e tendo em vista o artigo 46. do Decreto-lei
TI" 200, de 25 de fevereiro de 1967, de-

creta:
Art. 1.0 Fica criado, no Mínlstério
da Aeronáutica, o Centro Integrado
de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo lCINDACTA), destinado à
vigilância e ao controle da circulação
aérea geral bem como a condução ias
aeronaves que têm por missão a manutenção da integridade e da soberania no espaço aéreo brasileiro.
Aort. 2.0 O Ministro da Aeronáutica
fica autorizado a criar o Núcleo do
Centro Integrado de Defesa Aérea e
de Controle de Tráfego Aéreo ..••..
(NUCINDACTA), COm a. atribuição
de promover os estudos e elaborar os
aros necessários à organízaçâo e Iriatalação do Centro Integrado de DefeDECRETO N." 73.161 -

Q

Q

EMíLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macédo

--O anexo mencionado no art.

19 foi

publicado no D.O. de 16-11-73.
DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973

Aprova tabela d2scrzminativa a.e funções aratüieaâas do Quadro de Pessoal
do Ministerio da Agricultura e dd outras providências.
O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, rtcm :In, da Constrtuíção. e tendo em vista o artigo 11, da Lei
n.« 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. U Fica aprovada na rorma do anexo, a tabela discriminativa das
funções gratificadas, Integrantes do Quadro de pessoal - Parte Permanente -r- .do Mínístérto da Agricultura, previstas nos Regiment-os Internos
do Departamento do PeSSOal e dos Grupos Executivos de Pessoal.
Art. 2." &:; transformações constantes da tabela ora aprovada somente
se efetívarâo após a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido,
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até então. o preenchimento das tunçôes gratrncadas que figuram na situação anterior.
A!t. 3. A despesa com a execução deste decreto será atendida pelos
0

recursos orçamentários próprtos do Ministério da Agricultura.
Art. 45' Este Decreto entrará em vigor na data da sua pubücaçáo. revogadas as disposições em contrano.

Brasília, 14 de novembro de
República.

1973; 152.° da Independência e 85.0 da
.

EMíLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

o anexo mencionado no art. lI? foi publicado no D.O. de 16-11-73.
DECRETO N." 73.162 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1973

Dispõe sobre a reorganização do Qu.adro de Pessoal do Ministerio do TrablLlho e Prexaãêaicui SoctaZ e da outras providências.

o Presidente da.' República, usando da atribuição que lhe confere o artd,
go 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto no § 1.<" do artigo
20, da Lei n.v 3.780, de 12 de julho de 1960, e o que consta do Processo nú,
mero 409 de 1973, d(. Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

Art. 1.0 Fica recrganízado, na forma dos Anexos I e 11, que são partes
integrantes deste Decreto o Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho
e Previdência Social, com a rusão, na Parte Permanente, da atual Parte
Especia', aplicada. MS cargos Integrantes de cada série de classe, a proporcíonaltdade prevista no § 1.", do artigo 20, da Lei n." 3.780, de 12 de julho
de 1960.

Art. 2." As medidas de que trata este Decreto não acarretam aumento
de despesa, ficando, para tanto, suprtmidos, de conformidade com as tabelas
que constituem os Ane-xos I e lI, 346 cargos atualmente vagos.
Art. 3.9 Os cargos compreendidos nos Anexos a que se referem OS artígos anteriores contínaatn preenchidos pelos seus atuais ocupantes.
Art. 4." Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 19 de novembro de .1973; 152." da Independência e 85.0 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Baraifl

o

anexo mencionado no art. IÇt foi publicado no D.O. de 20-11-73.
DECRETO N." 73.163 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1973

Dtspãe sobre a reoroamieaçõo do Departamento de Admlnistrução do Mlnis..
téríc do Trabalho e Presruiéncui Social e dá outras prootâências,

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, itens 111 e V, da Constituição, tendo em vista o artigo 181, itens I
e IH, do Decreto-lei n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. L" O Departamento de Administração, subordinado diretamente
ao Ministro de Estado: é órgão Central de direção superior, competindo-lhe
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a supervisão, coordenação, controle orientação e execução das atividades
concernentes a Acrmrustração de Material, Administração Patrimonial, Ad.,
ministração de Sedes. 'I'ransportec e Comunicações, bem cama as relacionadas com a Conta Emprego e Satarío ,
Art. 2.° O Departamento de Administração (DA) tem a seguinte estrutura básica.
I
Divisão de Material;
II
Divisão de Administração patrimonial;
II!

IV

Divisão de
a) Serviço
b) Serviço
Divisão de

Apoio Administrativo;
de Admlntstraçâo de Sedes
de Transportes
Comunlcarôes ;

V
Serviço da Conta Emprego e Salário.
Art. 3." O Departamento de Adminístração será administrado por um
Dlretor-.Geral, nomeado em comissão pelo Presidente da República.

Art. 4.9 As Divisões e os Serviços serão administrados por Diretores,
nomeados em comissão pelo presidente da República.
Art. 5.° Fica criado, na estrutura do Departamento de Administração,
o Núcleo de Admínístração da Guanabara.
(1)

Art. 6:' O Diretor-Geral do Departamento de Administração terá um
Secretário Administrativo, l\SSessOres e um (1) Auxiliar.

Art. 7.0' Os Diretores de Drvlsões e Serviços terão um (1) Secretário Ad,
ministrativo e um (1) ASSIstente cada um e o Chefe do Núcleo de Adminis..
tração da Guanabara, um (1) gecretárlo Administrativo.
Art. 8.9 A organízaçâo, competência e funcionamento dos órgãos refe,
ridos no artigo 2.9 . bem como das unidades vinculadas ao Departamento de
Administração serão estabelecidos em regimento interno.
Art. 9.° O Departamento de Administração continuará incluído entre
os órgãos atingidos pela Lei n." 4.589, de 11 de dezembro de 1964, e artigo
9.°, da Lei n.v 4.923, de 23 de oezembro de 1965, conforme dispõe o artigo
5.9 , do Decreto.Ieí n.s 226, de 28 ce fevereiro de 1967,
Art. 10. Fica aprovada. na forma do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão integrantes (1('". Quadro de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, resultante da adaptação do
Departamento de Admmístração a estrutura estabelecida neste Decreto.
Art. 11. As transformações de que trata este Decreto, constante do
anexo, somente S~ efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, até entào, . .~ preenchimento das funções gratificadas que
figuram na situação anterior da tabela Ora aprovada.
Art. 12. O custeie das medidas de que trata o presente Decreto contí,
nuará a ser atendido pelas nctaçôee orçamentárias próprias do Ministério
do Trabalho e Prevídêncta soc.er.
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dtspostçôes em contrário.
Brasília, 19 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIo G. MÉDICI

Júlio narct«

o

anexo mencionado no art. 10 foi publicado no D.O. de 20-11-73.
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DECRETO N." 73.164 ~ DE 19
NOVEMBRO DE 1973

DE

Extingue a COmissão Executiva da
Rodovia Belém-Brasília
.
(ROnGBRAS) e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso

das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens In e V, da Constituição,
decreta:
Art. 1.0 :É: extinta a Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília ...
(RODOBRAS), de que tratam os De-

cretos números 5fi. 465, de 15 de junho
de 1965, e 60.539, de 6 de abril de 1967.
Q

Art. 2.0 O Ministério do Interior e
Ministério dos Transportes, por in ~

termédio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia .
SUDAM e do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem DNER,

adotarão as providências necessárias
para que se efetive, no prazo de sessenta dias da data de publicação deste Decreto, a regularização patrimonial dos bens integrantes do acervo
da SUDAM e confiados à guarda da
extinta Comissão.
Art. 3.° O DNER absorverá, mantido o regime jurídico, o pessoal de
emprego permanente, que for considerado necessário, e os encargos trabalhistas da Comissão a que se refere
o artigo 1.0 deste Decreto.
Art. 4. 0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrárto.
Brasília 19 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 73 .165 NOVEMBRO

DE 19 DE

DE 1973

Aprova o Estatuto da Empresa de
Engenharia e COnstrução de Obras
Especiais - ECEX, e dá outras providências.
o Presidente d
- -púbtíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da Constdtuíçâo, decreta:
Art. 10 :É: aprovado o anexo Estatu,
to da Empresa de Engenharia e Cons ,
trução de Obras Especiais - EC=X.

EXECUTIVO

Art. 2" A prestação -íe contas da
Administração da ECEX será submetida ao Ministro de Estado dós Transportes que, com o seu p--rnuncíarr.en.,
to e a documentação referida no artigo 42, do Decreto.Ieí n- l09, de 2[. de
fevereiro de 1967, a envíará ao Tribunal de Contas, dentro '.)0 prazo de
120 (cento e vinte) dias do encerramenta do exercício da empresa.
Art. 30 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições '~JYl centrá-lo.
Brasília, 19 de novembro de 1973;
152." da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza

ESTATUTO DA EMPRESA DE EN·
GENHARIA E CONSTRUÇãO DE
OBRAS ESPECIAIS - ECEX.
CAPíTULO I

Denomznação, Objeto, sede
de Duração

e

Prazo

Art. 1° A Empresa de Engenharia
e Construção de Obras Especiais ECEX nova denominação da Socíedade An'ônima Empresa de Construção)
e Exploração da Ponte Presidente
Costa e Silva, é uma empresa púbhca sob a forma de sociedade por
açÕes, constituída pela união, através
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNE R, nos termos
do disposto no erttr 8"'. do Decretolei n» 791, de 27 de agosto de 1969,
combinado .com o artigo
do Decreto
n'' 68.110, de 26 de janeiro de 1971,
e do Decreto nv 72.!:l61, -ie 1. de outubro de 1873, regendo-se pelo presente
Estatuto e disposições 'egaís aplicáveis.
Art. 2° A ECEX tem por objetiv J
a construção de obras rodoviárias
especiais e sua exploração, mediante
cobrança de tarifas de pedágio.
§ 10 Sem prejuízo da. __ .ahdade ~
que se refere o camit deste artigo, à
ECEX poderá prestar, a entidades
públicas e privadas, assistência técnica na execução de obras de grande
porte, inclusive arrendando e opcr. n..
do, com utilização de ';{"U pessoal, )5
equipamentos do seu acervo.

,0.
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§ 2° Poderá, ainda, a ECEX participar de licitações internacionais e
firmar contratos com entidades públí,
cas ou empresas estrangeiras para
realização de obras especiais no Ex,
terior.
§ 31' Para consecução C1e seus objetivos a ECEX poderá prestr.. toda oi
forma de assistência em assuntes
técnicos, inclusive a -ealização de
projetos, a construção e a supervisão.
Art. 3" A sociedade terá sede t>
foro no Rio de Janeiro, Estado da
Guanabara, podendo crío- agêncl.cc
.sucursals, filiais, escritórios, representações ou depósitos, em Qualquer parte do Pais ou 'txterfor ,
Art. 41' O prazo de duração da
sociedade é indeterminado.
CAPíTULO II

Do Capital Social e das Ações

Art. 51' O 'Capital Social é de ....
-Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros), representado por dez milhões de ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) cada uma.
§ 19 Cada ação dá direito a um
'Voto na Assembléia.
§ 29 As ações são indivisíveis em
'relação à sociedade.
'
§ 39 As ações, observadas as prescrições legais, serão nominativas e os
respectivos certificados ou cautelas
deverão conter as assinaturas do
Diretor-Presidente e de um Diretor
ou serem assinados por um dess~
juntamente com procurador especialmente constituído para tal fim.

,Art. 69 Garantido, sempre, à União
Federal, o mínimo de 51 % (cinqüenta
-e um. por cento) do capital votante,
poderá . ser admitida a participação
.acíonárta de outras 'pessoas de direito
público interno, bem como de entidades de Administração Indireta da
União, dos Estatutos, Distrito Federal
-e Municípios, nos termos do artigo 59
<ia Decreto-lei no 900, de 29 de se~
tembro de 1969.
CAPÍTULO IH

Da Assembléia Geral

Art. 79 A Assembléia Geral reunirec-á ordinariamente até o dia 30 de
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abril de cada ano e, extraordinariamente, sempre que necessário.
Art. 89 A Assembléia Geral será
presidida pelo Diretor-Presidente da
sociedade ou, em sua ausência ou
Í'I?'pedimento eventual, por seu substituto que designará secretário dos
trabalhos, dentre os presentes à
reunião.
CAPITULO IV

Da Administração

Art. 99 A sociedade será administrada por uma Diretoria de 5 (cinco)
membros, sendo um destes DiretorPresidente, nomeado pelo Presidente
da República, e os demais Diretores
sem designação especial, eleitos 'P€1~
Assembléia Geral.
"Art. 10. Os Diretores terão mandato de 3 (três) anos, podendo ser
reeleitos.
Art. 11. O Diretor-Presidente tomará posse perante o Ministro dos
Transportes e os demais, perante o
Diretor-Presidente, mediante termo
lavrado em livro próprio.
Parágrafo único. Antes de entrar
em exercício, cada membro da Diretoria caucionará o valor correspondente a IDO (cem) ações para garantia de sua gestão.
Art. 12. Em seu impedimento ou
ausências temporárias, o Díretor-Presldente será substituído pelo Diretor
que designar, o qual, no período da
substituição, terá direitos e obrigações
idênticos aos do Diretor-Presidente.
Art. 13. Em caso de vaga por
renúncia, morte ou impedimento definitivo de qualquer Diretor, substitui-la-á, cumulativamente, o Diretor
designado pelo Presidente, até que a
Assembléia Geral, a ser instalada no
prazo de 90 (noventa) dias, eleja
novo Diretor, que completará o mandato do substituído.
Art. 14. Cada Diretor responderá
pessoalmente pelas deliberações que
tomar, atos. que praticar e, solidariamente, quando o .fizer por decisão
coletiva à qual não se tenha oposto expressamente.
Art. 15. Os atos que importarem
em responsaoilídade comercial, bancária, financeira ou patrimonial da
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sociedade; a abertura e a movimentação de contas bancárias; a compra e

alienação ou oneração de bens, assim
como as dotações em geral, serão,
observadas as prescrições legais, assinados obrigatoriamente por 2 (dois)
Diretores, sendo um deles o DiretorPresidente, ou seu substituto e outro
Diretor com poderes para tanto ou-

torgados.
Art. 16. Compete à Diretoria:
a) estabelecer as diretrizes e a
orientação dos negócios da sociedade;
b) aprovar os planos, inclusive o
de organização de serviços básicos,
programas, orçamentos e respectivas
alterações;
c) apresentar ao DNER, anualmen-

te, nas épocas apropriadas segundo

disponha a legislação pertinente, a
previsão orçamentária da empresa;
d) aporvar os regulamentos e regimentos internos da sociedade;
e) aprovar o quantitativo do quadro de pessoal e a remuneração dos
empregados necessários;
f) aprovar normas técnicas, operacionais, comerciais, contáoeís e financeiras;
g) deliberar quanto à abertura de
agências, filiais, escritórios, representações ou depósitos, conforme previsto
no artigo 39 deste Estatuto;
h)
deliberar sobre a aquisição
alienação, permuta, assim como a
cessão de direitos ou de direito de
ação, relativas a bens de qualquer
natureza, inclusive imóveis;
i) deliberar sobre a conetituiçâo de
direitos reais de garantia, inclusive
alienação fiduciária de bens de qualquer natureza, sejam móveis ou imóveis, direito e ação ou titulo de crédito;
j) conceder férias ou licenças a
seus membros;
l) decidir os casos omissos.
Art. 17. A Diretoria reunir-se-á
ordinariamente, uma vez por semana,
e, extraordinariamente, sempre que
convocada 'Pelo Diretor-Presidente
com a presença de, 'pelo menos, 3
(três) Diretores, inclusive o DiretorPresidente.
Art. 18. As deliberações da Diretoria, em qualquer caso, serão tomadas com, pelo menos, 3 (três) votos
acordes e registradas no "Livro de
Atas das Reuniões da Diretoria".

Art. 19. Oompete ao Diretor-Presidente:
a) representar a sociedade, ativa e
passivamente, em juízo ou fora dele,
inclusive perante as autoridades e
poderes públicos, com a faculdade de
constituir procurador ad ituiicià e
ad neçotia. observado, quando for o
caso, o disposto no artigo 15;
b) convocar as Assembléias Gerais
ressalvados os casos de convocação
legal;
c) -presídir as Assembléias Gerais e
as reuniões da Diretoria;
d) fixar as atribuições dos Diretores da sociedade e designar os substitutos respectivos;
e) remeter à Inspetoria Geral de
Finanças do Ministério dos Transportes, por intermédio do DNER, os
relatórios,boletins, balancetes e balanço de que trata a letra "c", item
IV, do artigo 26 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967,
assim como as contas, relatórios e o
balanço anual da Empresa, os quais
serão encaminhados pelo Ministro dos
Transportes à apreciação do 'I'nbunal
de Contas da União;
f)
remeter ao Ministério dos
Transportes,
'POr
intermédio
do
DNER, os relatórios técnicos referentes ao andamento das obras;
g) praticar os
atos relativos ao
pessoal da sociedade, inclusive a concessão de gratificações previstas. nos
regulamentos, podendo delegar esses
poderes.
Art. 20. A remuneração dos Diretores será fixada pelo Ministro dos
Transportes e constará de uma parte
fixa e outra variável, esta a titulo de
representação.
CAPÍTULO

v

Do Conselho Fiscal

'Art , 21. O Conselho Fiscal, que
terá as atribuições determinadas pela
lei, é composto de 3 (três) membros
efetivos e suplentes de igual número,
eleitos anualmente pela Assembléia.
podendo ser reeleitos.
!Parágrafo único. A remuneração
dos membros do Conselho Fiscal será
fixada pela Assembléia Geral que os
eleger.
Art. 22. As reuniões do Conselho
Fiscal serão presididas pelo membro
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para tanto designado pela Assembléia
Geral em que foram eleitos ou, no
caso de tal não ocorrer pelo de mais
idade.
CAPÍTULO VI

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 23. O exercício social coincidirá com o ano civil, obedecendo-se
quanto ao balanço, amortização,
depreciações, reservas e dividendos,
aos preceitos da legislação própria.
Art. 24. As atividades da ECEX
obedecerão a um plano de organização de serviços básicos, que conterá
a estrutura geral da empresa, definindo a natureza e as atribuições de
cada unidade de execução, assim
como as respectivas relações de
subordinação, coordenação e controle.
Art. 25. A ECEX prestará seus
serviços mediante remuneração adequada, em níveis de preços compatíveis com o mercado empresarial.
Art. 26. A sociedade poderá promover desapropriações rl e d i a n t :!I
autorização expressa 105 termos di)
artigo 5° do Decreto.leí n- 3 365, de
21 de junho de. 1941, denots de declarada t utilidade pública dos bens a
desapropriar.
Art. 27. Os serviços da empresa
serâo executados:
a) por pessoal regido pela Iegfsla ..
çâo trabalhista;
b) por locadores de serviços contratados nos termos Ia legislação
civil.
Parágrafo único. A sociedade po.,
derá solicitar sejam postos à sua disposição servidores da .« ímlnist.r 'in
pública, direta ou indireta, observada
a íegtslação em vigor.
Art. 28. É vedado à sociedade conceder, em negócios estranhos aos interesses sociais, fínencíamentos, ffanç' ou quaisquer favores. - Mário
D:wid Andreazza.

DECRETO

N.o 73.166
NOVEMBRO DE

DE

20

DE

1973

F1:Xa o valor tributável dos produtos
do item 24.02.02.99 (cigarras), da
Tabela anexa ao Decreto nr 70.162,
de 18 de fevereiro de 1972, alterando a margem do varejista.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíçãc que lhe confere o artigo
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81, item lU, da Constituição, e tendo
em vista a delegação contida no parágrafo único, do artigo 8.", da Lei
número 5.368, de 1 de dezembro de
1967, _decreta:
Art. P O valor tributável dos produtos do item 24.02.02.99 (cigarros),
da Tabela anexa ao Decreto número
70.162, de 18 de fevereiro de 1972 é
de ors 17.91J3 % sobre ., preço de venda a varejo, alterada, para 11,13% so~
bre esse preço, a margem do varejista.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor em 1 de janeiro de 1974, re'/('lgado o Decreto n,s 71.579, de 19 de
dezembro de 1972, e demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO

N.o 73.167
NOVEMBRO DE

- DE 20
1973

DE

Altera os valores d6s taxas e anuidades a serem cobradas pelos Conselhos Regionais de Biblioteconomia.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IlI, da COnstituição, decreta:
Art. 1.0 FIca alterada, a partir de
1 de janeiro de 1974. a. Tabela aprovada pelo Decreto número 67.380, de
14' de outubro de 1970, publicado no
Diário Oficial de 15 dos mesmos mês

e ano, de acordo com os valores a seguir indicados:
Cr$
A n u 1d a d e paga até 31 de
março . .
100,00
Anuidade paga após 31 de março <artigo 26 da Lei número
4.084-62),
acréscimo
de
20 % . • ........•.•••.••.••• 120.00
Inscrição . .
. 40,00
Transferência de inscrição .. 20,00
Anotações, averbações, arquívamento e atas análogos ..
10.CO
Certidões e atos análogos, por
folha . .
8,00
Art. 2.° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
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ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MEDICI
Júlio Barata

DECRETO N ,0 73.168 - DE 20
NOVEMBRO DE 1973

OE

Autoriza a permuta dos imóveis que
menciona, situados em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo

em vista o disposto no artigo 195, ao
Decreto-lei número 200, de 25 de Ievereiro de 1967, alterado pelo de número 900, de 29 de setembro de 1969, de-

ereto:
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a efetivar
a permuta do terreno de propriedade
da União, medindo 32.265,OOm2 (trtn-

ta e dois mil e duzentos e sessenta e
cinco metros quadrados), parte -ia
antiga Fazenda do Leitão, com frente
para a. Avenida Raja Gabaglía, confrontando também com M Ruas .10safá Belo e Sinval de Sá, pelo terrena de propriedade do Estado -te
Minas Gerais, constituído pelas quadras números 81 e 82 do loteamento
da antiga Fazenda Gameleíra, com
a área de 17.808,00m2 (dezessete .nll,
oitocentos e oito metros quadrados),
ambos situados em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, observado o
disposto nos artigos seguintes e âe
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Ministério da Fazenda sob o número 65.164,
de 1973.

Art. 2.<' O Estado de Minas Gerala
deverá obrigar-se a construir para a
União, no prazo de três (3) anos, contados da data: da efetivação da perID:Jta autorizada no art. 1.0, na área
remanescente da antiga Fazenda ao
Leitão, .um prédio com a área de ....
7.512,00m2 (sete mil e quinhentos e
doze metros quadrados) e no terreno
atualmente de sua propriedade, situado na antiga Fazenda da Gameleira,
a ser permutado com a União, dois
prédios com a área total de 1.534,00m2
(um mil e quinhentos e trinta e qu.atro metros quadrados) , todos destina-

dos a utilização pelo Ministério da
Agricultura. observadas as prioridades
de construção estabelecidas no convênio firmado com o referido Ministério em 16 de abril de 1973 e de 3.'C0l'do com os projetos e especificações
que integrarão
contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do
Patrimônio da União.
Art. 3.° A União entregará ao Isstado de Minas Gerais, sem ônus para
este, como parte da transação ora
autorizada, as benfeitorias construídas
pelo Ministério da Agrtcultura no terreno de propriedade estadual situado
na Avenida dos Andradas n.ss 1.420
a 1. 270, ouando concluída a construção, pelo Estado, na área remanescente da antiga Fazenda do Leitão, do
prédio com 7. 512,00m2 referido no õ'rtígo 2.° deste Decreto.

°

Art. 4.° O inadimplemento das 01:1.icontratuais acarretará a reversão automática ao patrimônio da
União, sem quaisquer ônus para esta
e independentemente de interpelação
judicial, do terreno cuja transferência para o Estado, mediante permuta,
é autorizada neste Decreto, ficando,
ainda. desonerada a União de qualquer indenização por benfeítorras
construídas.
Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
gações

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

DECRETO N.º 73.169 NOVEMBRO DE

DE

20

DE

1973

Publica os coeficientes de atualização
monetária dos salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses, na forma
es,~abelecida. na Lei 71.5' 5.451. de 12
de junho de 1968, e dá outras providências

o Presidente da República. usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Ccnstdtuição, e
tendo em vista o disposto no § 2.º,
do artigo 15>, da Lei n.s 5.451, de 12
de junho de 1968 decreta:
Art. 1" Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos
24
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(vinte e quatro) meses. conforme estabelecldo no § 2.9, do artig-o 1.9, da
Lei n.v 5.451, de 12 de junho de 1968,

serão utilizados os seguintes coencoentes, aplicáveis aos salários dos
meses correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões
da Justiça do Trabalho, cuja vigên.,
ela termine no mês de novembro de
1973.

I
I Coeficientes
I
I
I
1,36

Mês
Novembro de 1971
Dezembro de 1971
.Ie.nelro de 1972
Fevereiro de 1972
Março de 1972
Abril de 1972
Maio de 1972
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto do- 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972
Dezembro de 1972
Janeiro de 1973
Fevereiro de 1973
Março de 1973
Abril de 1973
Maio de 1973
Junho de 1973
Julho de 1973
AgOSÍ{> de 1973
Setembro de 1973
Outubro de 1973

1

I
1

.
1
1
I

I

I
/
.
1

.
1

I

1
1
1

.
/
.
1
1

I

1,34
1,32
1,29
1,27
1.24
1,23
1,22
1,21
1,20
1,18
1,16
1,14
1,13
1,12
1,11
1,10
1,09
1,08
1.07
1,05
1.04
1.02
1,00

Parágrafo único. O salário
real
médio a ser reconstituído será a média aritmética dos valores obtidos pela aplicação dos coeficientes acima
aos salários dos meses correspondentes.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrário.

DECRETO N." 73.170 NOVEMBRO DE

DE 20 N':

1973

Institui Grupo de Trabalho para examinar a situação dos ex-integrantes
da extinta Polícia Militar do antigo
Território do Acre e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 1." Fica tnstttuído Grupo de
Trabalho no Ministério da Justiça.
para examinar a situação dos ex-integrantes da extinta Polícia Militar do
antigo Território do Acre.
Art. 2.~ O Grupo de Trabalho, de
que trata o artigo anterior, sob coordenação do Doutor Edelberto Luiz da
Silva, como representante do Ministério da Justiça. fica constituído pelos
Tenente-Coronel
Jaídrc
Caldeira
Brant, Bacharel José .Iustlniano de
Magalhães e Doutor Paulo César Cataldo, como representante respectivamente. do Ministério do Exército, do
Mírustérío do Planejamento e Coordenação Geral e do Departamento Admlnistrattvo do Pessoal Civil.
Parágrafo único. Os membros do
Grupo de Trabalho desempenharão
suas atribuições, sem prejuízo de seus
encargos normais nos órgãos em que
servem.
Art. 3." O Grupo de Trabalho, instituído por este Decreto, deverá apresentar relatório circunstanciado de
seus trabalhos, acompanhado de proposta das providências necessárias à
solução do problema estudado no
prazo máximo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua instalação.
Art. 4.° O Ministério da Justiça fornecerá o apoio material e o de pessoal
necessários ao desempenho dasatividaoes funcionais do Grupo de Trabalho.

Art. 5.° Este Decreto entra em vigor na data de sua pubtlcação.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152,~
da Independência e 85. da
República.
0

Brasil.a, 20 de novembro de 1973;
152 0 da Independência e 850 da

EMíLIO G. MÉDICI

República.
E~ÍLIO G.

MÊDICI

Júlio Barata

Alfredo Buzaid
Orlando Geisel
Henrique Flanzer
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DECRETO N.!? 73.171 - DE 20
NOVEMBRO DE 1973

PODER EXECUTIVO

DE

Aprova etteraçtio introduzida nos Estatutos da Centrais Elétricas Brunileiras S. A. - ELETROBRAS.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81, item lII, da Constituição, e nos
termos do ar tígo 55', "in fine" da Lei
n.v 3.890-A, de 25 de abril de 1961,
modificada pela Lei n.v 4.400, de 31

agosto de 1964, decreta:
Art. 1.(,1 Fica aprovada a alteração
introduzida no artigo 5.9 dos E..statutos da Centrais Elétricas Brasileiras
S. A. -

ELErROBRAS. sociedade de

economía mista com sede em Brasília
e constituída na forma da Lei númc,
ro 3.89Q-A, de 25

de abril de 1961,

conforme deliberação de sua Assem-

bléia Geral Extraordinária realizada
em 14 de setembro de 1973, o qual pas-

sará a ter a seguinte redação:
"Art. 5.Q O capital social é de
Cr$ 7.053.814.879,00 (sete bilhões,
cinqüenta e três milhões, oitocentos e quatorze mil, oitocentos e
setenta e nove oruzeíros). dívídído
(seis bilhões,
em 6.923.204.619
novecentos e vinte e três milhões,
duzentas e quatro mil e seíseentee e dezenove) ações ordinárias,
10.492.205 (dez milhões. quatrocentas e noventa e duas mil e dusentes e cinco) ações preferenciais Classe " A" e 120. 118.055
(cento e vinte milhões, cento e
dezoito mil e cinqüenta e cinco)
ações prefe.renciais Classe "B", no
valor nominal de Cr$ 1,00 (um
cruzeiro) cada uma."

Art. 2.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubjioaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152.Q da Independência e 85<.Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 73. 172 - DE 20
NOVEMBRO DE 1973

DE

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria Geral do Ministério da
Justiça.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artí-

go 81, itens lU e V, da Oonstttutçao,
decreta:
Art. 1° A Secretaria Geral do
Ministério da Justiça é o órgão setorial das atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa.
Art. 2° Para efeito do disposto no
artigo 1°, compete à Secretaria Geral
do Ministério da Justiça:
I - elaborar e coordenar os planos
e programas vinculados à sua área de
competência;
II - acompanhar a execução dos
'planos e programas, a partir da determinação do montante que figure na
proposta orçamentária anual ou
plurianual que lhe incumbe consolidar, procedendo ao controle físicofinanceiro e vertftcando o desempenho das unidades;
III - assegurar, mediante normas
de procedimentos orçamentários, a
aplicação de critérios técnicos, econômicos e administrativos para estabelecimento de prioridade entre as
atividades correspondentes ao campo
de atuação específica;
IV - modernizar as estruturas e
procedimentos administrativos do Ministério, objetivando continuo aperfeiçoamento e maior eficiência na
execução das fases do plano de ação
setorial;
V - estabelecer fluxos permanentes
de informação entre as diversas unidades, a fim de facilitar os processos
de decisão e coordenação;
VI ~ elaborar
e acompanhar a
programação financeira
de desembolso do Ministério e prover o eventual atendimento dos compromissos
referentes a resíduos passivos;
VII - avaliar a execução de programas e projetos, realizando as mspeções necessárias e sugerindo alterações para sua melhor adequação; e
VIII ~ orientar e coordenar a integração das diversas unidades, cumprindo-lhe zelar pelo treinamento e
preparação do pessoal
encarregado
das atividades vinculadas ao sistema
de planejamento, orçamento e programação financeira de desembolso.
Art. 3° Compete aíndá à Secretaria Geral:
I - coordenar as atividades de esatistdca demográfica, moral e política;
II ~ dinamizar, através de processamento de dados, o planejamento, a
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supervisão, a coordenação e o centrole das atividades setoriais, com a orientação técnica do órgão Central do
sistema respectivo;
lU -..,. exercer o controle da movimentação de subvenções sociais, no
âmbito do Ministério da Justiça;
IV - promover a
execução das
atividades relacionadas com a documentaçâo oficial, estabelecendo as
respectivas normas e procedimentos;
V - orientar, acompanhar e avaliar a atuação dos representantes do
Ministério em Conselhos, Comissões,
Grupos de Trabalho, Grupos Bxecutívos e órgãos congêneres, permanentes ou temporários, propondo a
respectiva designação ou substituição,
no interesse de funcionamento mais
eficiente e dinâmico;
VI - zelar pelo fiel cumprimento
das diretrizes gerais do Governo no
âmbito do Ministério da Justiça e
apresentar os resultados do seu
acompanhamento e avaliação; e
VII - exercer quaisquer outras
'atribuições que lhe forem cometidas
pelo Ministro da Justiça.
Art. 4° A Secretaria Geral do
Ministério da Justiça compor-se-á de:
I - Gabinete do Secretário-Geral
II - Subsecretaria de Planejamento
1. Divisão de Planos e Orçamento
2. Divisão de Modernização Admtnistrativa
III - Subsecretaria de Coordenação
1. Divisão de Integração Setorial
2. Divisão de Atividades Bási,)as
IV - Subsecretaria de Documenta-ção e Informática
1. Divisão de Documentação
2. Divisão de Estatística Demográfica, Moral e Política
3. Divisão de Processamento de
Dados.
Art. 5° As Subsecretarias da Secretaría Geral serão administradas
por Subsecretários; as Divisões, por
Diretores; e o Gabinete, pelo Chefedo-Gabinete, todos nomeados em comissão pelo Presidente da República.
Parágrafo único. O Secretário-Geral terá, como auxiliares diretos.
Assessores e 1 (um) Secretário Administrativo; e cada Subsecretário e
Diretor de Divisão, Assistentes e 1
(um) Secretário.

EXECUTIVO

80i

Art. 6° São considerados extintos
por transformação o Serviço de Documentação, o Serviço de Estatistica
Demográfica, Moral e Política, a Seção de Mecanização do Serviço de
Atividades de Apoio do Departamento
do Pessoal e a Seção
de Créditos
Assistenciais do Departamento de
Administração, os três primeiros passando a integrar a Subsecretaria de
Documentação e Informática e a última integrando a Subsecretaria de
Coordenação, com a estrutura do
artigo 4°.
Parágrafo único. Respeitados os
limites dos respectivos créditos, o Ministro da Justiça poderá expedir atos
relativos à movimentação das dotações orçamentárias das unidades que
passam a integrar as que por este
Decreto sào criadas.
Art. 7° O Ministro da Justiça
aprovará o Regimento Interno da
Secretaria Geral, no qual serão definidas as finalidades, organização,
competência e atribuições das unídades que a integram,
respeitado Q
disposto no artigo 6°, do Decreto
n'' 68.885, de 6 de julho de 19':'1.
Art. 8° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Henrique rtaneer

DECRETO N° 73. 173 - DE 20
NOVEMBRO DE 1973

DE

Dispõe sobre a estrutura administrativa do Ministério Público da União
junto à Justiça Militar e dá outros
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens liI e V, da Constituição,
decreta:
Art. 1° As atribuições do Ministêrío Público da União junto à Justiça Militar são as definidas 'la Lei
n- 1.341, de 30 de janeiro de 1951.
Decreto-lei n'' 267, de 28 de fevereiro
de 1967, e demais decorrentes da legislação processual militar.
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Art. 2° São membros do
Ministério Público da União junte a .Justlça Militar:
I - O Procurador-Geral

II

O Subprocurador-Geral

III -

Os Procuradores Milltares.

§ 10 O Procurador-Geral do Ministério Público da União junto a. Justiça Militar é o Chefe do Ministério
Público da União junto a
Justiça
Militar nos termos do
Decreto-lei
n,e 1. 003, de 21 de outubro de 1969.

2° O

Procurador-Geral

terá

como auxiliares diretos Assessores
nomeados em comissão pelo Presroente da República.

Art. 3° A Secretaria da Procuradoria Geral da Justiça
Militar, de
que trata a Lei n- 3.478, de 4 de

dezembro de 1958. passa a denominar-se Secretaria do Ministério PÚblico da União junto à Justiça Mili-

tar.
Art. 4° A Secretaria do Ministério
Público da União junto
a Justiça

Militar, subordinada ao ProcuradorGeral do Ministério Público da
União junto a Justiça Militar, tem por
finalidade a centralização, coordenação e execução dos serviços e.dmímstrativos e judiciários do Ministério
Público da União junto a Justiça Militar.
Par ágraro único. A Secretaria .10
Ministério Público da União junto a.
Justiça Militar é dirigida por um Diretor-Geral, bacharel em direito,
nomeado em comissão pelo Presidence
da República.
Art. 5° A Secretaria do Mmístérro
Público da União Junto
a Justiça.
Militar tem a seguinte estrutura
básica:
I - Gabinete;
n - Divisão de Administração;
[11 - Divisão de Orçamento e Programação Financeira;
IV - Divisão do Pessoal;
V - Divisão Judiciária.
Art. 6° A Divisão do Pessoal,
órgão seccional do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal .....
(SIPEC), diretamente subordinada ao
Procurador-Geral do Ministério Público da União junto a Justiça Míh-

tar e vinculada tecnicamente ao Departamento Administrativo do Pessoal
Civil (DASP), compete as atividades
de gestão, execução, supervisão, orientação e controle e pesquisa de assuntos relacionados com administração de pessoal.
Parágrafo umco. A DivISA0 do
Pessoal visando à execução uniforme
das normas expedidas, poderá manter
junto às suburüdades regionais que
forem criadas na forma do disposto
no § 1° do artigo 3°, do Decreto número 67.326, de 5 de outubro de ]970,
agentes permanentes ou temporários.
Art. 7° O Ministério Público da
União junto a Justiça Militar poderá
manter Representações nos
Estados
da Guanabara, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul e outros,
dependendo da conveniência dos serviços, com estrutura, atrtbutcêes e
funcionamento estabelecidos em seu
Regimento Interno.
Art. 8° O Gabinete e as Divisões
serão dirigidas, respectivamente. por
um Chefe de Gabinete e};X>r Diretores, todos. nomeados ern comissão
pelo Presidente da República.
Art. 9° O Diretor-Geral verá como
auxiliares diretos ASSessores e 1 (um)
Secretário-Administrativo; cada Diretor. Assistentes e 1 (um) Secretário...
Administrativo.
Art. 10. A tabela discriminativa
dos cargos em comissão do Quadro de
Pessoal
Parte Permanente, do
Ministério Público da União junto a
Justiça Militar, resultante das medidas de que trata este Decreto, será
aprovada posteriormente.
Art. 11. A organização, competência e funcionamento dos órgãos referidos no artigo 5° serão estabelecidos em Regimento Interno. baixado
através de Portaria do Ministro da
Justiça, com observância do disposto
no artigo 6°, do Decreto n- 68.885, de
6 de julho de 1971.
Art. 12. As despesas decorrentes
do disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Ministério Público da União junto a
Justiça Militar.
Art. 13. Fica o Ministério da
Justiça autorizado a expedir os atos
que se fizerem necessários à execução
do presente Decreto.
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Art. 14. Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Attreac Buzaid
Henrique Flanzer

DECRETO N° 73.1':'4 -

DE

20

DE

NOVEMBRO DE 1973

Extingue, no Ministério da Aeroná1l~
tica, as Esquadrilhas Aeroterrestres
de Salvamento, cria o Esquaarúo
Aeroterrestre de Salvamento e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artago 81, item trr, da Constituição, e de
conformidade com o artigo 46, do
Decreto-lei ns 200, de 25 de fevereiro
de 1967, decreta:
Art. 1" Ficam extintas, no Ministério da Aeronáutica, as Esquadrilhas
Aeroterrestres de Salvamento ll!;A::;,.
Art. 2° Fica criado o Esquadrão
Aeroterrestre de Salvamento, cendo
como finalidade O adestramento das
Equipes de Salvamento das organizações militares, a realizações de missões de Busca e Salvamento e a execução de missões especiais que lhe
forem determinadas.
Art. 3° O Ministro da Aeronautica
baixara os atos administrativos de
desativação das Esquadrilhas e de
ativação do Esquadrão de que trata
o presente Decreto.
Parágrafo único. O ato de ativação do Esquadrão estabelecerá suas
subordinação e sede.
Art. 4" O Ministro da Aeronáutica
baixará instruções reguladoras para
organização e funcionamento do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento,
ora criado.
Art. 5.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogados o Decretó n.s 52.432, de 2
de setembro de 1963, e demais disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152. 0 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Arartpe Macêdo

DECRETO N.9 73.175 - DE
NOVEMBRO DE 1973

2.{) DE

Cria função gratificada no Quadro de
Pessoal do Ministério da Aeronáu..
tica e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Conatttuíçâo, e
tendo em vista o artigo rt, da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta'
Art. 1.9 Fica criada, no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da
Aeronáutica, 1
(uma) função gratificada de Assistente, símbolo 3_F, no Quartel General do Gomando de Transporte Aéreo.
prevista no artigo 20. do Regulamento do Comando Aéreo, aprovado pelo
Decreto n.v 66.314, de 13 de março

de 1970.

Art. 2.Q A despesa oom a execução
deste Decreto será custeada pelos re ..
cursas orçamentários próprios do Mi..
nístérto da Aeronáutica.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sue. publicação, revogadas RiS disposições em contrário.
Brasília. 20 de novembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo
DECRETO N.9 73.176 -" DE 20 DE
NOVEMBRO DE 1973

Acrescenta. dois parágrafos ao artigo
160, do Regulamento para o Tráfego Moritimo, eprooaao pelo Decre..
to n.9 5.798. de 11 de jUnho de 1940,
e al"erado pelo de ns 50.114, de 26de janeiro de 1961, transforma o
atual parágrafo único do mesmO
artigo em parágrafo 35', e dá outras
-prouuiéncías.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, decreta:
Art. 10 Ficam acrescentados dois
parágrafos ao artigo 160, do Regulamento para o Tráfego Marítimo, passando o atual parágrafo único a constituir o parágrafo 3.Q •
"Art. 160 ................•••.•
~ t.c QuandO o inquérito versar
sobre matéria da competência do
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pela Lei n'' 5.878, de 11 de maio de
1973, decreta:
Art. 1° Toda pessoa natural ou [u..
rídica. de direito público ou privado,
que esteja sob a jurisdição da lei brasileira, é obrigada a prestar as tnformações solicitadas pela Fundação Ins..
tituto Brasileiro de Geografia e Estatistíca (IBGE), para a execução do
Plano Geral de Informações Estatís..
tacas e Geográficas (Lei n'' 5.878, de
11 de maio de 1973, artigo 6°).
§ 1.0 As informações prestadas terão
caráter sigiloso, serão usadas exclu,
sivamente para os fins previstos na
custas, se for o caso.
lei, e não poderão ser objeto de certidão nem constituirão prova em pro ..
§ 3.9 Este inquérito deverá ser
cesso adminístratívo. fiscal ou judifeito de modo a desembaraçar a
cial, excetuados apenas os processos
embarcação o mais rapidamente
que resultarem de infração a dísposlpossível. "
ti vos deste Regulamento.
Art. 2,Q Nos casos previstos ncs pa§ 2,° Enquanto não for aprovado, na
rágrafos acrescentados ao artigo 160, forma prevista no § 2.°, do artigo 5,°,
do Regulamento para o Tráfego Mada Lei n.v 5.878, de 11 de maio de
rítimo pelo artigo anterior deste De1973, o Plano Geral de Informações
creto, havendo condenação, e se não Estatísticas e Geográficas, o disposto
no presente Decreto se aplicará à pressatisfeito o pagamento no prazo fixatação das informações destinadas ao
do na guia de sentença, o Banco do
Brasil, por sclícíteção do Tribunal Plano Nacional de Estatísticas Básicas (Lei n." 5.878, de 11 de maio de
Marítimo, transferirá os valores cor1973, artigo 28).
respondentes às multas e custas para
a conta "Tribunal Marítimo - ConArt. 2.° O IBGE obterá informações
ta de Custas". ficando o saldo, se
mediante:
houver, à díspóstçâo do depositário.
a) agente credenciado, pessoa natuArt. 3.Q Este Decreto entrará em
ralou jurídica;
vigor na data de sua publicação, re,
b) instrumentos próprios para covogadas as disposições em contrário.
leta;
Brasília, 20 de novembro de 1973;
c) consulta a registros e a documen152.9 da Independência e 85/? da
tos que contenham elementos de inte...
República.
resse para as Inrormaçôes de que trata
este Decreto, existentes em órgãos
EMÍLIO G. MÉDICI
oficiais, ínclusive cartóríos da organiAdalberto de Barros Nunes
zação judiciária federal ou estadual;
d) outros métodos e instrumentos
aplicáveis à natureza da pesquisa.
DECRETO N9 73.177 - PE 20 PE
Parágrafo único, O agente creden,
NOVEMBRO DE 1973
ciado, a que se refere este arttgo, será
portador de cartão de identidade, seRegulamenta a Lei n/' 5.534, de 14 de
gundo modelo próprio, qualificando-o
nuuembro de 1968, modificada pela
para o desempenho de suas atribuiLei n.v 5.878, de 11 de maio de 1973,
ções.
que dispõe sobre a obrigatoriedade
da prestação de in/armações neces,
Art. 3,° Os prazos para prestação de
serias ao Plano Nacione&l de Estainformações serão fixados pelo IBGE
tísticas Básicas e ao Plano Geral de
Intormaçôee Estatísticas e Geográ.. e comunicados, por escrito, ao inforficas.
mante.
O Presidente da República, usando
Parágrafo único. No caso de recusa
da atribuição que lhe confere o artado informante em atender o agente
go 81,-item IH, da Constituição, e nos
credenciado, o prazo fixado neste artermos do artigo 6°, da Lei ns 5.534,
tigo começará a fluir da data em que
de 14 de novembro de 1968, modificada
se verificar a recusa.
Tribunal Marítimo, envolvendo
embarcações estrangeiras que não
tenham agente consignatário, ou
de qualquer modo representante
no pais somente se dará a Iibe,
ração mediante caução em ~inhej·
ro feita no Banco do Brasil, de
valor correspondente a 30 (trmta) vezes o maior salário-mínimo
que estiverem vigor na ocasíâo.
§ 2.Q A caução será levantada
após a decisão final do Tribunal
Marítimo, passada em julgado, e
à vista da certidão de qurtaçao
do pagamento das multas e
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Art. 4.° Considera-se infração:
a) a não prestação de informações
nos prazos fixados;
b) a prestação de informações ral,
sas.
Parágrafo
único. Compreende-se
na hipótese da letra a, deste artigo,
a prestação de informações íncompletas ou de forma omissa.
Art. 5.° O infrator ficará sujeito à
multa de até dez (10) vezes o maior
salário.mínimo vigente no País, quando primário; e de até vinte (20) vezes
o aludido salário quando reincidente.
§ 1.0 O pagamento da multa não
exonerará o infrator da obrigação de
prestar, completar, ou retificar as Informações.
§ 2.° O infrator que persistir em
não prestar, completar ou retificar as
informações, tornar-se-á passível de
nova autuação.
§ 3." Ficará dispensado do pagamen,
to da multa o infrator primário que
prestar, completar ou retificar as in.
formações no prazo fixado pelo IBGE.
Art. 6.° A não prestação das ínformações ou a prestação de informações
incompletas ou de forma omissa, nos
prazos fixados na forma do artigo 3.°
deste Decreto. ou a prestação de informações falsas tornará o infrator
passível da multa correspondente a
duas (2) vezes o valor do maior sa,
Iárto.mínimo vigente no País, se prt,
márto, e, do dobro, se reincidente.
Parágrafo único. Decorrido o prazo de três (3) dias estabelecido no auto de infração sem que o infrator pres,
te. complete ou retifique as informações, a multa será acrescida, automaticamente, de valor igual a duas (2)
vezes o maior salário-mínimo vigente
no País, se primário, e, ao dobro, se
reincidente, para cada período de dois
(2~ dias. q:-te exceder ao aludido prazo,
ate o máximo fixado no artigo 5.° deste Decreto.
Art. 7.° Se as infrações previstas
neste Decreto forem praticadas por
servidor de órgãos da administração
direta ou indireta federal, estadual ou
municipal. no exercício de suas run,
çôes, a multa será de valor corres,
pondente a 20% (vinte por cento) de
um (1) mês de vencimento ou do sa,
Iárío do infrator.
Parágrafo única.
A multa será
acrescida de 20% (vinte por cento) de
um (1) mês do vencimento ou do salário do servidor, para cada periodo
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de dois (2) dias que exceder ao prazo
de três (3) dias estabelecido no auto
de infração, se o infrator, nesse prazo,
não prestar, não completar ou não retificar as informações, até o máximo
de um (1) mês de vencimento ou sa ..
lário.
Art. 8.° No caso de ocorrência de
qualquer das transgressões capituladas
neste Decreto, será lavrado auto de
infração que fixará prazo de três (3)
dias para o fornecimento das Infor ..
mações solicitadas, ou para comple,
mentação ou retificação das já prestadas.
Art. 9.° O auto de infração conterá:
a) a data e local em que se tiver
verificado a infração;
b) a identificação e a assinatura do
Infrator e da autoridade autuante;
c) a descrição da infração e sua capítulaçâc legal;
d) o prazo concedido para a prestação das Informações, sua complementação ou retificação;
e) o órgão em que deverá ser apresentado o recurso.
§ 1.0 O auto de infração registrará
quaisquer circunstâncias que possam
ser de interesse para sua apreciação,
inclusive a eventual negativa do autuado em assiná-lo.
§ 2.° Urna das vias do auto de in ..
fração será entregue ao autuado.
Art. 10. A aplicação da multa cabível competirá à autoridade que for
designada pelo Presidente do IBGE.
Parágrafo único. Da aplicação da
multa. será notificado o infrator para.
no prazo de dez (lO) dias. recolher a
importância correspondente.
Art. 11. O infrator poderá recorrer
ao Presidente do IBGE, no prazo de
dez (10) dias, da decisão que aplicar
a multa.
Parágrafo único. O recurso será
apresentado no órgão indicado :no auto de infração. e processado perante
a autoridade recorrida, que o encaminhará ao Presidente do IBGE, se mantiver o seu despacho.
Art. 12. Da decisão do recurso a
que se refere o artigo anterior, caberá recurso, encaminhado por intermédio do IBGE, para o Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral,
independentemente de garantia da
instância.
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Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de quínze (15) dias. contados:
a) da data do recebimento da no.
ttfícação de decisão dada ao recurso
interposto ao Presidente do IBGE
<artigo 11).
b) da data em que se encerrar o
prazo de dez (10) dias. previsto no
parágrafo único do artigo 10 deste De.
ereto, para recolhimento da ímportância referente à multa aplicada, se o
recorrente não tiver interposto recur,
50 para o Presidente do IBGE.
Art. 13. Negado, pelo Ministro do
Planejamento e Coordenação Geral,

provimento ao recurso, o infrator terá

o prazo de dez (10) dias, contados da
data do recebimento da notificação.
para recolher a importância correspondente à multa, sob pena de cobrança judicial.
Art. 14. As importâncias correspon-

dentes às multas constituirão receita
da União, e serão recolhidas ao órgão arrecadador federal mais próximo
do local em que o infrator tiver sua
residência, ou ti ver o seu estabeleci.
menta, por meio de guia expedida pelo
IBGE.

Parágrafo único. As multas a
nal devidas poderão ser parceladas em
até dez (lO) prestações mensais e sucessivas, mediante pedido do infrator
dirigido ao IBGE.
Art. 15. Na hipótese do artigo 7.Q e
seu parágrafo único deste Decreto, o
IBGE comunicará ao órgão a que pertencer o servidor o valor da multa
aplicada, para o fim da competente
cobrança, mediante desconto em folha
de pagamento em até dez (10) prestações mensais. iguais e sucessivas.
Parágrafo único. As importâncias.
descontadas na forma deste artigo,
serão recolhidas ao órgão arrecadador
federal mais próximo da repartição
ou da entidade a que pertencer o ser,
vldor ,
Art. 16. Ao IBGE incumbirá remeter à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional. para a cobrança judicial
prevista no artigo 13. os processos Im,
dos relativos às multas que não forem
pagas na instância administrativa.
Art. 17. Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da República.
ü.

EMÍLIO G;

MÉDICI

Henrique Flanzer

EXECUTIVO

DECRETO N° 73.178 NOVEMBRO

DE 21 DE

DE 1973

Concede reconhecimento
aos Cursos
de Educação Física e Técnicas DeSH
portivas da Faculdade de Educação
Física de Tatui, mantida pela Associação Atlética XI de Agosto. com
sede na cidade de Tatuí, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o ar,
tígo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei nú.,
mero 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-lei núme..
ro 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho
Federal de Educação n- 1.487-73 con.
forme consta dos Processos n-s 3.320
de 1973 - CFE e 204.762~73 do Mínís.,
tério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° f:: concedido reconhecimento
aos Cursos de Educação Física e Técnicas Desportivas, da Faculdade de
Educação Física de Tatui, mantída
pela Associação Atlética XI de Ages,
to, com sede na cidade de Tatuí, Estado de São Paulo.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicação,
revogadas as disposições em contrá.,
rio.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

ccntúcso Pamplona
DECRETO N° 73.179 NOVEMBRO

DE 21 DE
DE 1973

Retifica o Decreto n° 72.384. de 22
de junho de 1973, que concede permissão, em caráter permanente, à
Companhia Nitro-Química Brasilelra, com sede em São Paulo, para
funcionar, no
seu estabelecimento
fabril, situado no Munictpio õe São
Miguel p'auZista, no referido Estado,
aos siomuutos e nos dias teruuios
civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH. da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica retificado, na forma
abaixo, o Decreto n- 72.384, de 22 de
junho de 1973, que concede permissão
em caráter permanente, à Companhi~
Nitro Química Brasileira, com
sede
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em São Paulo, para funcionar, no seu
estabelecimento fabril, situado no
Município de São Miguel Paulista, no
referido Estado, aos domingos e nos
dias feriados civis e religiosos:
Na ementa e no artigo 1°,
Onde se lê:
"Município de São Miguel Paulista,
no referido Estado"
Leia-se:
"Distrito de São Miguel Paulista,
Município de São Paulo, naquele Es.,
tado" .
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de
sua publicação,
revogadas as disposições em contrá.,
rio.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152,Q de. Independência e 85.9
da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Júlio Barata

DECRETO N.o 73.180 - DE 21
NOVEMBRO DE 1973

DE

Outorga concessão à Televisão Baçe
Limitada, para estabelecer uma estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Baçé,
Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, combinado com o -ertígo 8.0 , item XV, letra "a", da Constituição, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n.e 842-73, deereta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Televisão
Bagé Ltda., nos termos do artigo 28,
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decre-to
número 52.795, de 31 de outubro de
1963, concessão pera estabelecer uma
estação de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul, sem
direito de exclusividade, atilízando o
canal 6 + (seis decalado) .
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação deste decreto no Diário Oficial da União, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato da outorga.

Art. 2.0 Revogam-se as dísposlções
em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 197-3:
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO

N.O 73.181 - DE
NOVEMBRO DE 1973

21

DE

Concede reconhecimento aos cursos de
Pedagogia, Ciências, Letras e Estudos Sociais, da Faculdade de FZlosofia, Ciências e Letras de Santo Angelo, mantida pela Fundação Miseioneira de Ensino Superior ...
FUNDAMES, com sede na Cidade
de Santo Angelo, Esrtado do Rio
Granâe do Sul.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arti-

go 81, item UI, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei n.?
5.540, de 28 de novembro de 1968, afterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
Parecer do Conselho 'Federal de Educação n,» 1.737-73, conforme consta
dos Processos n." 2.884-73-CFE e n."
225.674-72 do Ministério da Educação
e cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Pedagogia (licenciatura plena), Ciências (licenciatura de
1.0 grau). Letras (licenciatura de 1.0
grau) e Estudos Sociais (licenciatura
de 1.0 grau), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo Aneelo. mantida pela Fundação Mlsslonetra de Ensino Superior - FUNDAMES,
com sede na Cidade de santo Angelo,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Confúcio Pamplona
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DECRETO

N.O

'13.182 '--

DE

21

no

PODER EXECUTIVO

DE

NOVEMBRO DE 1973

Autoriza o funcionamento do curso de
Engenharia de Operação, Modalidade Eletricidade, da Faculdade de
Engenharia de Ituiutaba, mantida
pela Fundaçâo
Universidade do
Triângulo Mineiro, com sede na Cidade de ttuuucoa, Estado de Mznas

Gerais.

o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de

acordo com o artigo 47, da Lei núme-

ro 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei TI. O 842, de

9 de setembro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo número

233.185-73 do Ministério da Educação

e Cultura, decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o funcíona.,
mento do curso de Engenharia de
Operações, Modalidade Eletricid.a.de,
da Faculdade de Engenharia de Ituíutaba, mantida pela Fundação Universidade do Triângulo Mineiro, com
sede na Cidade de Ituiutaba, Estado
de Minas Gerais.
Art. 2." Este Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973'
152." da Independência e 85." dá
República.
EMíLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO

N.O

73.184 - DE 21
1973

DE

NOVEMBRO DE

Concede reconhecimento aos cursas de
Estudos Sociais, Ciências e Letras
(licenciatura de 1." grau), da Faculdade de Fíioeotia, Ciências e Letras de Uruguaiana, mantida pelo
Consórcio Educacional F r o n t e i r a
Oeste, com sede na Cidade àe Uruguaiana Estado do Rio Grande do
j

DE

Autoriza o juncionamento do curso de
Letras (licenciatura plena) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana, mantida pelo
consórcio Educacional Fronteira
Oeste, com sede na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do

Sul.

o

Brasilia, 21 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.

Sul.

Conjúcio pamplona

DECRETO N." 73.183 - DE 21
NOVEMBRO DE 1973

consta dos Processos n.s 2.'778-73-CFE
e n,v 265.484-71: do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art.!." Fica autorizado o funcionamento do curso de Letras (licenciatura plena), da Faculdade de Ftlosofia,
Ciências e Letras de Uruguaíana,
mantida pelo Consórcio Educacional
Fronteira Oeste, com sede na cidade
de Uruguaíana, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n." 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 1.745-73 conforme

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da, Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n.v 842, de 9
de setembro de 1969, e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal te
Educação n.v 1.745-73, conforme consta dos Processos n,» 2.778-73-CFE e
n.s 265.484-71 do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 E' concedido reconhecimento aos cursos de Estudos Sociais
(licenciatura de 1." grau), de Ciências
(licenciatura de 1.° grau) e de Letras
(licenciatura de 1.0 grau), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
de Uruguaãena, mantida pelo Consórcio Educacional Fronteira Deste, com
sede na cidade de Uruguaíana, Estado do Rio Grande do Sul.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Conjúcio Pamplona

DECRETO N.O 73.185 - DE 21
NOVEMBRO DE 1973

DE

Autoriza o juncionamento dos cursos
de Matemática e de Ciências da Faculdade de Filosotía, Ciências e Letras mantida pela Associação ce
Ensino ae Itapetininga, com sede
na cidade de Itapetininga, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o a-rtigo 81, item III, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.WO, de 28 de novembro de 1968, alterado pelo Decreto-lei n.s 842, de 9 de
setembro de 1969, e tendo em vista o
Parecer do Conselho Federal de Educação n.c 1.766-73, conforme consta
dos Processos n.c 1.518-70_CFE e ....
GMjBSB n.s 006.606-73 do Ministério
da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1." Fica autorizado o functonamento dos cursos de Matemática e
de Ciências da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras, mantida pela Associação de Ensino de ltapetininga, com
sede na cidade de ltapetininga, Estado de São Pa ulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

contúcio Pamplona.

DECRETO N." 73.186 - DE 21
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Imprensa S.A., para
executar serviço de radiodijusão sonora em onda média de âmbito regional, na cidade de Campo Graw:ie~
Estado de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, combinado com o artigo
8.°, inciso XV, letra "a", da Constt-
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tulçâo, nos termos dos artigos 6.0~ da
Lei n.v 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 11, item 11, do Decreto n.s 71.136.
de 23 de setembro de 1972, e tendo
em vista o que consta do Processo
MC n.s 10 .154-73, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada perempta a.
concessão outorgada pelo Decreto
n.s 1. 268, de 26 de junho de 1962, publicado no Diário Oficial da União rle
3 de agosto de 1962, à Rádio Imprensa S.A., para executar na cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Grosso, serviço de radiodifusão sonora em
onda média de âmbito regional.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLrO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N.O 73.187 - DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1973
Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Baré Ltâa ., para executar serviço de radiodifusão seno.c
em onda média de âmbito regional,
na cidade Cuiabá, Estado de Mruo
Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item In, combinado com o artigo
8.9 , item XV, letra "a", da Constatuição, nos termos dos artigos 6.°, da
Lei n.s 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 11, item H, do Decreto n." 71.136,
de 23 de setembro de 1972, e tendo
em vista o que consta do Processo
MC n.v 10.153-73, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo
Decreto
n.o 42.946, de 31 de dezembro de 1957.
publicado no Diário Oficiai da União de
11 de março de 1958, à Rádio Baré
Ltda., para executar na Cidade de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, serviço de radiodifusão sonora em onda
média de âmbito regional.
Art. 2," Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas ae disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti
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DECRETO N.o 73 .188

~ DE

21

no :.PODER . EXECUTIVO
DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Guanabara S. A., pa-ra
executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, combinado com o artigo
85>, item XV, letra "a", da Constituição, nos termos dos artigos 6.°, da
Lei n.s 5.785, de 23 de junho de 1972,
e 11, item lI, do Decreto TI.O 71.136,
de~

em vista o que

consta do Processo

Me n,» 9.229-73, decreta:

NOVEMBRO DE 1973

de setembro de 1972, e tendo

Art. 1.0 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto
n.e 41.415, de 24 de ebrfl de 1957, à
Rádio Guanabara S.A., para executar
na cidade do Rio de Janeiro, Estado
da Guanabara, serviço de radiodifusão sonora em onda tropical.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

-----

DECRETO N." 73.13l:} -

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar de
.
crs 4.162.000.000,00, para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição e da autorização contida no artigo 1°
da Lei n." 5.9~5, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. L" Fica aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministér!o do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito suplementar no valor de Cr$ 4.162.000.000,00 (quatrobilhões, cento e se?senta
e dois mi.hões de cruzeiros). para. reforço de dctaçâo consignada no VIgente
Orçament..::>, a saber:

Lí .. i.l.i

crs

2800 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029 - Reserva de Contingência
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.,
2802 -

4.162.000.000

Art. 2.° Para atendimento do crédito suplementar aberto por este decreto, será utilizado como recurso o definido no § 3.°, do artigo 43, da Lei
número 4.320, de 17 de março de 1964, na forma do disposto no § 1.0, item
H, do mesmo artis'J d··1 referida. Lei.
Art 3." Este Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas' as disposições en, contrário.
Brasília" 22 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
H enrique Flanzer

DECRETO N.Q 73.190 -

DE 22 DE

NOVEMBRO DE 1973

Declara de utilidade pública as instituições que menciona.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, item HI, da Constdtutção,
decreta:
Art. L'"' São declaradas de utrüdade pública, nos termos 10 artigo 2.",
"in fine", da Lei n.v 91, de 28 de
agosto de 1935, combinado com o artigo L°, "in fine", do Regulamento
aprovado pelo Decreto n.' 50.517, óe

ATOS DO PODER EXECUTIVO

2 de maio de 1961, as seguintes instituições:
- Campanha de erracncacão de
Invasões. com sede em Brastlía (Processo Mj~62_713-73);
- Casa do Cristo 'Redc-ntor com
sede em Itaquera do Campo Estado
de São Paulo (Processo MJ-60.101-72l.
Art. 2.9 Este Decreto entrará. em
vigor na data de sua ounlícação, re~
vogadas as disposições em. ccntrárro.
Brasília, 22 de novembro de 1973;
152.? da Independência e 8ó. da
República.
O

EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO

N.Q 73.191 DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1973

Promulga a Emenda ao ArtZgo 6J, aa
Carta das Nações unietas.

o Preaídente da República
Ha venoo sido aprovada, pelo Deereto Legfslatívo n. O 43, de 17 de
agosto de 1972, a Emenda ao Artigo
61 da Carta das Nações Unidas, adotada pela Resolução n.s 2.847 (XXV!)
da Assembléia Geral, em 20 de dezembro de 1971;
E havendo a referida Emenda entrado em vigor, para o Brasil, em
24 de setembro de 1973;
Decreta que a Emenda, apensa por
tradução ao presente Decreto, seja
executada e cumprida tão Inteiramente como nela se contém.
Brasília, 21 de novembro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
Repúbüca .

EMíLIO G. MÉDICI

Márzo Gibson Barboza

O anexo a que se refere o presente
decreto foi publicado no D. O. de 22
de novembro de 1973.
DECRETO N.o 73.192 - DE 23
NOVEMBRO DE 1973

DE

Concede a Minérios Metalúrgicos do
Nordeste S.A. o direito de lavrar
minério de manganês no Município
de Sento Sé, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

311

tigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.s '~27, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n.s
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Minérios
Metalúrgicos do Nordeste S.A. concessão para lavrar minério de manganês, em terrenos de propriedade de
Sabará Indústria e Comércio Ltda.•
no lugar denominado Fazenda Brejo
Grande, Distrito e Município de Sento Sé, Estado da Bahia, numa área
de oitenta hectares (80 ha.), delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a duzentos e oitenta e sete
metros (287m), no rumo verdadeiro de
treze graus trinta minutos sudeste ...
(13°30' SE), da confluência do Córrego Manganês com ° Riacho Alecrim e os lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: oitocentos metros
(800), norte (Ni ; mil metros
.
(1.000m), leste (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas. e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726, de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n." 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres público!
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.c 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.0 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.0 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera-

ção.
Art. 5.0 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
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Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.

Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

801.987-68).

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO

N.O 73.193 DE
NOVEMBRO os. 1973

23

DE

Concede à Indústria Silício-Cal Nordeste S. A. - SILICAL o direito
de lavrar areia quartzosa no Município de Salvador, Estado da tsama.

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n,» 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de M;-

neração), alterado pelo Decreto-lei n,«
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Indústria
Silício-Cal Nordeste S.A. - SILICAL
concessão para lavrar areia quartzosa
em terrenos de sua propriedade, no
lugar denominado Granja Marazul,
Distrito de Brotas, Município de Salvador, Estado da Bahia, numa área
de onze hectares trinta e dois ares e
vinte e cinco centiares (11,3225 ha.),
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a setenta e dois
metros (72m), no rumo verdadeiro de
sessenta e oito graus quinze minutos
nordeste (68.°15'NE), do canto norte
(N) da Casa de Antonio Soares de
Azevedo e Waldemiro Rodrigues Coelho e os lados a partir desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: setenta e cinco metros
(75m) , sul (8); dez metros (lOm), este
(E); oitenta metros (BOm), sul (8);
dez metros (10m), este (E); oitenta
metros (BOm) sul (S); dez metros ..
(10m), este (E); oitenta metros ....
(BOm), sul (S); dez metros (10m),
este (E); sessenta metros (60m), sul
(S); quarenta metros (40m) , oeste
(W); cinco metros (õm) , sul (S); oitenta metros (BOm), oeste (W); dez
metros (10m), sul (8); sessenta e cinco metros (65m), oeste (W); vinte e
cinco metros (25m), norte (N); trtn-

EXECUTIVO

ta e cinco metros (35m). oeste (W);
dez metros (lOm) , norte (N); trinta
metros (30m), oeste (W); dez metros
(10m), norte (N); vinte metros (20m).
oeste (W); quinze metros (15m),. norte (N); cinqüenta e cinco metros ...
(55m), oeste (W); sessenta e cinco
metros (65m). norte (N); dez metros
(10m). oeste (W); oitenta metros ...
(BOm), norte (N); dez metros (Iam).
oeste (W); cinqüenta metros (50m),
norte (N); dez metros (10m), oeste
(W); cento e cinco
metros (105m),
norte (N); cinqüenta e cinco metros
(55m), este (E); dez metros (10m),
norte (N); oitenta metros (BOm), este
(E); dez metros (10m), norte (N); oitenta metros (BOm), este (E); dez metros (lOm) , norte (N); cem metros ..
(lOOm), este (E). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e suas alíneas, e 51, do Código de Mineração.
além de outras constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução n." 3, de 30 de abril
de 1965. da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2." O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.03B, de 21 de outubro .ip 1969.
Art 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.

J

Art. 5." A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,

ATOS DO PODER

revogadas as disposições em contrário. (DNPM 809.279-69).
Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMiLIO G. MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N.!? 73.194 - DE 23
NOVEMBRO DE 1973

DE

Concede {L Inàústrias Floriano Bianctunâ S. A. o direito de lavrar calcário aoíomitico, no Municipio de
Rio das Pedras, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 81, item IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n,c 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.? 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.9 Fica outorgada a Indústrias
Floriano Bíanchmí S. A. conceasão para lavrar calcário dolomítdco
em terrenos de sua propriedade, Fernando Lorenaí e Usina BOm Jesus, no
lugar denominado Bairro do Saltinho,
Distrito e Município de Rio das Pedras, Estado de São Paulo, numa
área de quarenta e três hectares e
cinqüenta e quatro ares (43,54 na),
delimitada por um polígono írreguíar,
que tem um vértice a mil trezentos
e quarenta e três metros e sessenta e
cinco centímetros
(1.343,65m), no
rumo verdadeiro de oito graus qURrenta e cinco minutos noroeste (89
45' NW) da confluência dos Córregos Santa Elísia e Ouro Preto e os
lados a partir desse vértice os se,
guintes comprimentos e rumos verdadeiros: duzentos metros (200m), norte (N); cento e cinqüenta metros <l5{}
mj. oeste (W); cem metros (100 111),
norte (N); duzentos metros (200 m) ,
oeste (W); quatrocentos metros (400
mj , norte (N); cinqüenta metros (50
mj , este (E); cinqüenta metros (50
m), norte (N); cem metros (100 m) ,
este (E); quarenta metros (40 m),
sul (8); setenta metros (70 fi), este
(E); vinte metros (20 mj , sul (S);
cinqüenta metros (50 m) , este (E);
trinta metros (30 m) , sul (8); setenta metros (70 m), este (E); trtnta metros (3'0 m), sul (8); duzentos
>
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e cinqüenta metros (250 mi, este (E);
cinqüenta metros (50 m), sul (S);
cinqüenta metros (50 m), este (E);
sessenta metros (60 m), sul (8); cífiqüenta metros (50 m), este (E); oitenta metros (80 mj, sul (8); cinqüenta metros (50 m), este (E); setenta metros (70 mj , sul (8); cínqüenta metros (50 m), este (E); oi;
tenta metros (80 mj, sul (8); cinqüenta metros (50 m), este (E); oitenta metros (80 m). sul (8); cinqüenta metros (50 m), este (E); setenta metros (70rr,) sul (8); cinqüenta metros (50 m). este (E); cento e
quarenta metros (140 m) • sul (8);
quinhentos e noventa,
metros (590
m), oeste (W). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 2,9 O concessionário fica obrt,
gado a recolher aos cofres públicos {)5
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3,9 Se o concessionário não
cumprir qualquer las obrigacôes que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Aa:t. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo [;'9, do código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terã por título este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
<DNPM-812.516-69J.

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista
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DECRiETO N.9 73.195 -

DE

23

DE

NOVEMBRO DE 1973

Concede a Minérios Metalúrgicos do
Nordeste S. A. o direito de lavrar
minério de manganês no MunicÍpio
de lpupiara, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IlI, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei n.o 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Ml-

neração), alterado

pelo Decreto-lei

n.c 318, de 14 de março de 1967, de-

creta:
Art. V? Firo outorgada a Minérios
Metalúrgicos do Nordeste S. A. concessão para lavrar minério de manganês em terrenos de propriedade de
Antônio Nunes Oliveira, José Luiz
Matos e outros, no lugar denominado
Boqueirão de Pedrinho, Distrito e
Município de

Ipupiara,

Estado da

Bahia. numa área de novecentos e
cinqüenta e seis hectares (956 na.) ,
delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a mil e
vinte metros (1.02()m), no rumo verdadeiro de sessenta
graus sudeste
(60 Q SE), do
canto sudoeste (SW)
da
Casa do Senhor Raim undo
na Fazenda Rio
Verde e
os
lados a parttr desse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: ml.l e quinhentos metros (1.500 mj , este (E); mtl metros (1.000mJ, sul (S); novecentos
metros (900 mj , Este (E); dois mil e
seiscentos metros (2.600 m)', sul (8);
seiscentos metros (600 m), este (E);
quinhentos metros (500 m), sul (8);
quatrocentos metros (400 m), este
(E); dois mil metros (2.000 mi, sul
(8); oitocentos metros (800 m), oeste
(W); setecentos metros (700 m). norte (N): oitocentos metros (800 mi,
oeste (W); seiscentos metros (600
m): norte (N);
quinhentos metros
(500 m), oeste (W); duzentos metros
(200 m). norte (N); mil e trezentos
metros (1. 300 m) , oeste (W); oitocentos metros <SOOm), norte (N); mil
e quinhentos metros (l.500m), este
(E) ; dois mil metros (2. OOUm), norte (N); mil e cem metros n .100 m),
oeste (W); oitocentos metros (800m),
norte (N); quatrocentos metros (400
m). oeste (W); mil metros (1.000 mi,
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos artdgos 44, 47 e suas alíneas,
e 51, do Código de Mineração, além

de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n. o 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.9 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o eoncessíonárto não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, fi. concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.º As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.9 A concessão de lavra terá
por título este
Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Mínístérío das Minas e Energia.
Art. 6.Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM 817.3&4-69).

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.º da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO N° 73.196 - DE 23
NOVEMrnRO DE 1973

DE

Concede à Mineração Santa Amélia
Ltda. o direito de lavrar mmérto
de ferro no MunicípiO de NOva Lima
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição
nos termos do Decreto-lei n- 227, de
28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n« 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1° Fica outorgada à Mineração Santa Amélia Ltda., concessão
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para lavrar mmeno de ferro em terrenos de propriedade de Eunice Gomes de Magalhães e Olavina Gomes
de Magalhães, no lugar denominado
Tapera, Distrito e Município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de trinta e três hectares vinte
e seis ares e oitenta e seis centiares (33,2686 nai. delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice
coincidente com o marco geodésico
número duzentos e vinte e sete (227)
situado no alto do Morro do Rabelo
e os lados a partir desse vértice. os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte e um metros (21m),
leste (E); oitenta e três metros (83m).
norte (N); trinta e dois metros 1'32m),
leste (E); oitenta e um metros e cinqüenta centímetros (81,50m), norte
(N); seiscentos metros (600m), leste
(E); duzentos e vinte e cinco metros
(225m), sul (S); duzentos e cínqüenta e quatro metros (254m), oeste (W);
duzentos metros (200m), sul (S); duzentos e vinte e três metros (223m),
oeste (W); duzentos e quarenta e oito
metros (248m), sul (S); duzentos e oitenta metros (:2BOm), oeste (W); sessenta metros (60m), norte (N); cinqüenta metros (50m), oeste (W); sessenta e cinco metros (65m), norte
(N); sessenta e um metros (61m), oeste (W); oitenta metros (80m), norte
(N); setenta €'
dois metros (72m),
oeste (W); quarenta metros (40m),
norte (N); setenta e dois metros ...
(72m), leste (E); cinqüenta e cinco
metros (55m), norte (N); setenta e
cinco metros (75m), leste (E); cinqüenta e oito metros (58m), norte
(N); noventa metros (90m), leste tE);
setenta metros (70m), norte (N); cinqüenta metros (50m), leste (E); oitenta metros e cinqüenta centímetros
(80,50ml, norte (N). Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
alíneas. e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução n.v 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 20 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei
na 1.038, de 21 de outubro de 1969.

Art. 3° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 50 A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral,
do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 60 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
(DNPM.

5621-61).

Brasília, 23 de novembro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G.· MÉDICI

Benjamim Mario Baptista

DECRETO

N°

73.197 - DE 23
1973

DE

NOVEMBRO DE

Concede a síioano Biondi, firma mdividual, o direito de lavrar bauxL
ta, no MunicípiO de Laorínhas, Esuuio de São rouio.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item iII, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei na 227, de 28
de fevereiro de 1967, (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
na 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. lO Fica outorgada Q Silvano
Biondi, firma individual, concessão
para lavrar bauxita em terrenos de sua
propriedade, no lugar denominado Fazenda Mato Quieto, Distrito de Pinheiros, Município de Lavrinhas, Estado de São Paulo, numa área de um
hectare vinte e oito ares e setenta e
um centiares (1,2871 ha.), delimitada
por Um polígono irregular, que tem um
vértice a cento e setenta e seis metros e cinqüenta centímetros
.
(176,50m), no rumo verdadeiro de oitenta e cinco graus dezoito minutos
sudeste (85018' SE), do canto sudeste (SE) da Capela da Fazenda Mato
Quieto e 05 lados a partir desse vér-
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tice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: vinte e sete metros
(27m). norte (N); dez metros ríurm ,
este (E); quinze metros (15m), norte
(N); vinte e cinco metros (25m), este
(E); vinte metros (20m), norte (N):
oito metros rsrm, este (E); vinte metros (20m), norte (N); oito metros
(Bm), este (E); vinte e dois metros
(22m), norte (N); vinte metros (20m).

este

(E); vinte metros (20m), norte
quinze metros (15m), este (E);
nove metros (âmj , norte (N); oito
metros ram), este (E); vinte metros
(20m), norte U.J:': seis metros tarm,
este (E); dez metros rtum r.ciorte (N)';
sete metros (7m), este (E); dez me-

(N);

tros (Iüm) , norte (N); dez metros ..
(10m), este tE); quinze metros (15m),

norte lN); oito metros (Sm) , este ..
(E); treze metros (13m), norte (N);
dez metros (10m), este (E); nove metros (âm) , norte (N); cinco metros
(ômj , este (E); dezenove metros ...
(19m), sul (8); quinze metros (15m),
este (E); dez metros (10m), sul (8);
dez metros (10m), este (E); dezoito
metros (tgrm, sul (8); dez metros
OOm), oeste (W); dez metros OOm),
sul (8); dez metros (10m), oeste (W):
dez metros (10); sul (8); dez metros
(10m), oeste (W); dez metros (Iüm) ,
sul (8); dez metros (10m), oeste ...
(W); nove metros (9m). sul (8); cinco metros (õm) , oeste (W); vinte metros (20m), sul (8); cinco metros ..
(õm) , oeste (W); vinte e dois metros
(22m), sul (8): cinco metros (Bm) ,
oeste (W); vinte metros (20m), sul
(8); cinco metros (Bm) , oeste (W);
vinte metros (20m), sul (8); cinco
metros (êm), oeste (W); quinze metros (15m), sul (8); cinco metros ..
(Bm) , oeste (W); quinze metros ...
05m), sul (8); cinco metros (õtrn ,
oeste (W); doze metros (l2m), sul
(8); cinco metros (5m), oeste (W);
dezesseis metros 06m), sul (8); vinte metros (20m), oeste (W); oito metros (8m), norte (N): vinte e nove
metros (29m), oeste (W); oito metros
rSm) . norte (N); trinta e seis metros (36m), oeste (W). Esta conces,
são é outorgada mediante as condições constantes dos artigos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução n'' 3, de 30 de abril

de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2<:> O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.9 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM. 7016-65).

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152<:> da Independência e 85° da
República.
Erafr.ro G. MÉDICI
Benjamim Már 20 Baptista

DECRETO

N. 9 73.198 DE
NOVEMBRO DE 1973

Concede a
Espanha
mármore
Espanha,

23

DE

Mármore Branco M(tr de
Ltda. o direito de lavrar
no Município de Mar de
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artigo
81, item UI, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n." 227. de 28 de
fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Mármore
Branco Mar de Espanha Ltda. concessão para lavrar mármore em terrenos de propriedade do Sr. Bonifácio
Rodrigues Martins, no lugar denomlnado Fazenda Boa Esperança, Distrito e Municfpío de Mar de Espanha,
Estado de Minas Gerais, numa área
de oitenta e nove hectares onze ares
e vinte e cinco centiares (89,1125 na.j,
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delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e sessenta
metros (160m), no rumo verdadeiro de
quarenta e cinco graus trinta minutos sudoeste (45°30'SW), da confluência do Córrego Boa Esperança com o
Ribeirão São João e os lados a partir
desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil duzentos
e cinquenta metros (1.250mL este (E);
mil duzentos e clnquenta e cinco metros (1.255mj, norte (N); oitocentos e
clnquenta metros (850m), este (E);
Quarenta metros (40m), sul (S); set-enta e cinco metros (75m), este (E);
vinte e cinco metros (25m), sul (S);
sessenta metros (60m), este (E); trinta. e cinco metros (35m), sul (8); oitenta metros (80m), este (E); trinta
e cinco metros (35m), sul (S); setenta
metros (70m), este (E); duzentos e
cinquenta metros (250m), sul (S); setenta metros (70m), oeste (W); cem
metros (100m), sul (8); novecentos e
sessenta e cinco metros (965m), oeste
(W); oitocentos e setenta metros (870
metros Sul (8); (950ml. oeste (W);
quatrocentos metros (400m), sul (B'r ;
quatrocentos metros
(400mJ, oeste
r wr; Quinhentos metros (500m). norte
(N). Esta concessão é outorgada mediante as cocdlcões constantes <los
artigos 44, 47 8 suas alíneas e 51 de.
Código de Mineração, além de outras
constantes do me-mo Código, não expressamente mencíonadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamente aprovado pejo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resolução n,» 3. de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2'.0 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038. de 21 de outubro de 1969.

Arb, 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e subsolo para fins de lavra, na forma do
artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que
será

transcrito no Livro C - 'rõegtstro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. (DNPM 14.305-67).

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
G. MÊDlcr
Benjamim Mario Baptista

EMÍL.O

DECRETO

N.o 73.199 - DE
NOVEMBRO DE 1973

23

DE

COncede a M arminas S. A. o direito
de lavrar mármore no Município de
Santana do Riacho, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

81, item r rt, da Constituição, nos termos do Decreto-Ieí n.v 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decre-

ta:
Art. 1.° Fica outorgada a Marmlnas
S. A. concessão para lavrar mármo-

re em terrenos de propriedade de Joaquim Orville Rehfeld no lugar denominado Fazenda da Vargem - Gapão
do Gordura, Distrito de Cardeal Motta, Município de Santana do Riacho,
Estado de Minas Gerais, numa érea de
quarenta hectares (40 ha.), delimitad por um retângulo, que tem um vértice a quatrocentos e vinte e dois metros (422m), no rumo verdadeiro de
quarenta ,e nove graus trinta minutos
sudeste (49°30'8E), do centro da ponte sobre o Ribeirão Soberbo, na Rodovia Belo Horízonte - Guanhâes e os
lados divergentes desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos vetdadeíros: mil metros (I.OOOm), sul (8);
quatrocentos metros (400m), leste (E).
Esta concessão é outorgada mediante
as condições constantes dos artigos .1.4,
47 e suas alíneas e 51, do Código de
Mineração, além de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
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da Resolução n.v 3, de 30 de abril de
1965, a Comíssâo Nacional de EnergiaNuclear.

tedo de Minas Gerais, numa área de
trinta e nove hectares oito ares e trinta e nove centiares (39,0839 ha.), delimitada por um polígono irregular,
Art. 2,° O concessionário fica obri- que tem um vértice a novecentos e
gado a recolher aos cofres públicos 05
trinta e seis metros (936m), no rumo
tributos devidos à União, em cumpriverdadeiro de quarenta e oito graus
mento do disposto no Decreto-lei nútrinta minutos noroeste (48°30'NWJ,
mero 1. 038, .:ie 21 de outubro de 1969.
da confluência dos Córregos Verissimo
Art. 3.<> Se o concessionário não e do Inferno e os lados ao partir desse
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para la- vértice, os seguintes comprimentos e
vrar .erá declarada caduca ou nula, rumos verdadeiros: cem metros ....
(100m), oeste (W); cento e quarenta
na forma dos artigos 65 e 66, do Códie dois metros (142m), sul (S); cento
go de Mineração.
e cinqüenta metros (l50m), oeste (W);
Art. 4.° As propriedades vizinhas ese dezoito metros (218m), sul
tão sujeitas às servidões de solo e sub- duzentos
solo para fins de la VIa, na forma do (S); duzentos e setenta e seis metros
(276m), oeste (W); cento e vinte meartigo 59, do Código de Mineração.
tros (l20m), norte (N); cento e seArt. 5.° A concessão de lavra terá
tenta e cinco metros (175m), oeste
por título este Decreto, que será trans(W); cento e quarenta e cinco mecrito no Livro C - Registro dos Decretros (145m), norte (N); duzentos e
tos de Lavra, do Departamento Na- dez
metros (210m), oeste (W); duzencional da Produção Mineral, do Ministos e quinze metros (215m), norte
tério das Minas e Energia.
(N); cento e doze metros (112m), leste
Art. 6.° Este Decreto entrará em vi(E); sessenta metros (60m), norte
gor na data de sua publicação, revo(N); cento e trinta (l30m), leste (E);
gadas as disposições em contrário. cinqüenta e três metros (53m), norte
\DNPM. 802.848-68).
(N); noventa metros (90m), leste
(E); sessenta metros (60m), norte (N);
Brasília, 23 de novembro de 1973; oitenta
metros (80m), leste (E); r,e152.° da Independência e 85.0 da
tenta e oito metros (78m), norte (N);
Rep-tblica .
cento e quarenta e cinco metros ....
(145m), leste (E); setenta e cinco
EMÍLIO G. MÉDICI
metros (75m), sul (8); cento e dez
Benjamim Mario Baptista
metros (110m), leste (E); sessent-a
metros (60m), sul (8); oitenta e quatro metros (84m), leste (E); cento e
DECRETO N." 73.200 - DE 23 DE
seis metros (Iüêm) . sul (S); cento e
NOVEMBRO DE 1973
sessenta metros (160m), leste (E);
cento e trinta metros (130m), sul (SI.
Concede à Companhia Agrícola de MiEsta concessão é outorgada mediante
nas Gerais - CAMIG, o direito de
uurmr calcário no Município de as condições constantes dos artigos 44,
47 e suas alíneas e 51, do Código
Santa Luzia, Estado de Minas Gede Mineração, além de outras consrcea.
tantes do mesmo Código, não cxpressamente mencionadas neste Decreto.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
Parágrafo único. Esta concessão
81, item !II, da Constituição, nos ter- fica sujeita às estipulações do Regulamos do Decreto-lei número 227, de 28 mento aprovado pelo Decreto número
de fevereiro de 1967 (Código de Mi- 51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e
neração), alterado pelo Decreto-lei da Resolução número 3, de 30 de abril
número 318, de 14 de março de 1967, de 1965, da Comissão Nacional de
decreta:
Energia Nuclear.
Art. 1.0 Fica outorgada à CompaArt. 2.0 O concessionário fica obrinhia Agrícola de Minas Gera-is gado a recolher MS cofres públicos os
CAMIG concessão para lavrar calcá- tributos devidos à União, em cumpririo em terrenos de propriedade de mento do disposto no Decreto-lei núJosé Cândido Cota e outros, no lugar mero 1.038, de 21 de outubro de 1969.
denominado Carreira Comprida, DisArt. 3." Seo concessionário não
trito e Município de Santa Luzia, Es- cumprir qualquer das obrigações
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que se lhe Incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou
nula. na forma dos artigos 65- e 66
do Código de Mineração.
Art. 4.º As propriedades vlatnhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Naclonel da Produção Mineral, do M~
nístérlo das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-1445-40) .

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.'" da

Repúblíce.

EMÍLIO G. MÉDICI

Benjamim M6rio Baptista

DECRETO

N.O 73.201 DE
NOVEMBRO DE 1973

23

DE

Concede à Companhia Paulista de Mineração o direito de lavrar açalmatolito no Município de Pará de Mt·
nas, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

81, item 1II, da Constituição, nos termos do Decreto-lei número 227, de 28
de fevereiro de' 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei
número 318, de 14 de março de 1967,
decreta:
Art. 1.0 Fica. outorgada à Companhia Paulista de Mineração concessão
para lavrar agalmatolítc em terrenos
de propriedade de João Lage, no Iugar denominado Terra do Feijão, D1.'5..
trito e Munícípio de Pará de Minas.
Estado de Minas Gerais, numa área
de noventa e sete ares e setenta e
cinco centíares (0,9775 ha) , delimitada
por um polígono irregular. que tem
um vértice a duzentos e sessenta e
quatro metros e oitenta centímetros
(264,80m), no rumo verdadeiro de setenta e sete graus oito minutos nordeste (77° 08' NE), do canto sudeste
(SE) do estábulo próximo a sede da.
Fazenda dos Gomes e os lados a partir desse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trinta e
cinco metros (35m), norte (N); quinze metros (15m), leste (E); vinte me-
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tros (20m), norte (N); vinte metros
(20m), leste (E); vinte metros (20m),
norte (N); vinte metros (20m), leste
(E); vinte metros (20m), norte (N);
vinte metros (20m), leste (E) ; vinte
metros (20m), norte (N); vinte metros
(20m), leste (E); vinte metros (20m),
norte (N); quinze metros (15m). leste
(E); vinte
metros (20m), sul (8);
quinze metros (15m), leste (E); trinta e cinco metros (35m), sul (3);
quinze metros (15m), leste (E); trinta
metros (30m), sul (S); vinte metros
(20m), oeste (W); dez metros (10m),
sul (8); vinte metros (20m), oeste
(W); vinte metros (20m), sul (8);
trinta e cinco metros (35m), oeste
(W); vinte
metros (20m), sul (S.l;
sessenta e cinco metros (65m). oeste
(W). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos
artigos 44, 47 e sues alíneas, e. 51, do
Código de Mineração, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51. 726, de 19 de fevereiro de 1963, e
da Resolução número 3, de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear.
Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 3," Se D concessionário oào
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.Q As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.'" A concessão de lavra te-a
por título este Decreto. que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de La vra , do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Mtnistérto elas Minas e Energia.
Art. 6.Q Esr.e Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

80~.

011-69).

Brasília, 23 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° ca
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Benjamim M Mio Baptista
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DECRElO N

Q

73.202 -

DE

23 DE NOVEMBRO DE 1973

Díspõe sobre a reorganização do Departamento de Administração do Ministério da Justiça e dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artdgc 81, itens UI e V, da Constituição, e tendo em vista O artigo 146, do

Decrete-lei D.O 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. V O Departamento de Administração é o órgão de direção superior

com a função de administrar as atividades auxiliares de apoio no Ministério
da Justiça, excett.adas as relacionadas com pessoal.
Art. 2.~ A,~· Departamento de Administração compete a gestão superior,
a ortentaçâo técnica e financeira, a coordenação e o controle das atividades
relacionadas co,u material, comunicações e serviços gerais, cabendo-lhe a
responsabilidade da preservação do patrimônio imobiliário e instalações do
Ministério da .Iustrça.

Art. S." Sá'J órgãos do Departamento de Administração:
1 _. Ga binete
11 ~ Divisão de Material
Hl. - Di vísã a de Comunicações
IV -- Dtvísão de Serviços Gerais
V ~ Serviço Auxiliar de Administração
Art. 4.° O Departamento de Administração será dirigido por um DiretorGerar e as Divisões e c Serviço Auxiliar de Administração IXJr Diretores,
todos nomeados em comissão pele Presidente da Repúblíce..
§ 1Y O Diretor-Geral terá Assessores e um Secretário Administrativo;
cada Diretor de Dívísâo e do Serviço Auxiliar de Administração, um Assistente .e um Secretário.
§ 2.° Os Assessores, nomeados em comissão pelo Presidente da República, serão especialistas credenciados nas áreas próprias de atuação do
órgão.
Art. 5.° FiUt· aprovada, na forma do anexo, a tabela discriminativa dos
cargos em comissão do Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente do Ministério da .Justtca, resultante da reorganização de que trata este Decreto.
Parágrafo único, k; transformações previstas na situação nova da
tabela anexa somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos
de nomeação. mantido até então o preenchimento das funções constantes· da
situação anterior.
Art. 6." O Ministro da Justiça aprovará o Regimento do Departamento
de Administração, no qual serão definidas as finalidades. organização e competência do órgão e as atribuições do pessoal das unidades que o integram,
respcít.ado o disposto no arbigc 6.9. do Decreto n.c 68.885, de 6 de julho de
1971.

Art. 7.° Fica o Ministro da Justiça autorizado a expedir os atos que se
fizerem necessários à aplicação deste Decreto.
Art. 8.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtspceíções em contrario.
Jtrasílía, :;;:~ de novembro de 1973; 152.9 da Independência e 85.9 da
República
EMtLICr G. MÉDIC'l

Alfredo Buzaid
Henrique Flan::.er

o

anexo mencionado no art. 59 foi publicado no D.a. de

26-1l~73.
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DECRETO N," 73.203 -

DE 27 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre ao Ministério dos l'ransportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Su.percisioncuias. o crédito suplementar de Cr$ 19.470.000,00,
pura retorço de dotações consignadas no uiçente Orçamento.

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Consttruiçâc, e dá autorização contida no artigo 6.°,
da Lei número 5.84"7, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. L'> Fiel, aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretarta.Gerat _. enstoe ac, Supervtslonadas, o credito suplementar no
valor de Crã 19 470 no l.DO rdezenove milhões, quatrocentos e setenta mil
cruzeiros), para reforço de doraçóes consignadas ao subanexo 27.00 a saber:
2700 2703 -

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
Secretaría.Geraí Entidades Supervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
Cr$ 1,00

2703.030'1 .2~)J4

3.2.7.2 -

Atividades a Cargo do Departamento
cional de Estradas de Rodagem
Entidades Federais

04 - Inativos . .
05 - Pensionistas . . .. ,
2703. 1604. ',~J04 - Atividades a c argo co

Na-

.
.

4.650.000
200.000

Departamento Nacíona, de Estradas de Rodagem
3.2 7 _2 - Entidades Federais
01 -- Pessoal . . _.. _
.
06 - Salário- Família . .
.

13.820.000
800.000

2703.1604.2904 -

TOTAL
.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
.

19.470.000

800.000

04 -- Imposto único sobre Lubrificantes e Com-

bustíveis Líquidos e Gasosos
TOTAL

.

800.000

.

800.000

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento aos subanexos 27.00 e 28.00, a saber:
PH.OGRAMP. DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
27.00 .. JIillNISTÉlRIO DOS TRANSPORTES
2703 -

Secretarta-Geraí -

Entidades

Supervisio-

nadas
Atividade 3.2.7.2 06 -

2703.0307.-29C4

Entidades Federais
Salário-Família . . ...................•....

Atividade - 2703.1604. 29G4
3.2. 7 .2 - Entidades Federais
07 -- Contribuições de Previdência Social

.

130.000

800.000

EXECUTIVO
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Cr$
2800 2802 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral
Atdvídade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Ccntingêncía
.
TOTAL ........••....................
DETALHAMENTO DO
TRABALHO A CONTA
VINCULADOS

Atividade -

19.470.000

PROGRAMA DE
DE RECURSOS

2703.1604.29C4

04 -

18.490.0011

.

800.000

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.

800.000
800.000

T01'AL .

Art. 3." O presente crédito no Anexo III da Lei orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
6700 -

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

6704 -

Departamento

Nacional

de Estrada

de

Rodagem
PROGRAMA DE TRABALHO
Suplementando

6704.0307.2007 __ Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6704 1)f)4.::l342 - Administração e Coordenação da Execução
do Plano Nacional de Viação
o

4.670.000
13.820.000

TOTAL .
18.490.000
Art. 4.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de novembro de 1973;
República.

152.0 da Independência e 85.0 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO N," 73.204 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

neutrc« o

Decreto número 73.124, de 8 de novembro de 1973, que abre ao
Ministério do Interior em tooor do Gabinete do Ministro e Secretaria
Geral -- Entidades Supennsíoruuias o crédito suplementar de
.
crs 49.675.000,00.

o Presidente da Repúbl'ca. usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado, na forma abaixo, o artigo primeiro do Decreto número 73.124, de 8 de novembro de 1973, que abre ao Ministério do
Interior, em favor do Gabinete do Ministro e Secretaria Geral - Entida-
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des gupervísionadas. o crédito suplementar de Cr$ 49.675.000,00 (quarenta
e nove milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros).
Onde se lê:
Cr$ 1,00
1903.::nOü.28% 3.2.7.2 07 1903.0108.2887 3.2.7.2 07 --

Atividades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência do
Vale do São Francisco
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social
.
Leia-se:

425.000

320.000
Cr$ 1,00

Atividades a Cargo da
Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
225.000
1903.0308.2885 - Atividades a Cargo da Superíntendêncla
do Desenvolvimento do Nordeste
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
200.000
1903.0108.2887 - Atividades a Cargo da Superintendência do
Vale do São Francisco
3.2.7.2 - Emidades Federais
07 - Contribuições ce Previdência Social
200.000
1903.0308.2887 - Atividades a Cargo da Superintendência do
Vale do Sãc FI ancisco
3.2.7.'>. - Entidades Federais
07 -- Contribuições de Previdência Social
120.000
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85. 0 da
República.

1903.01(}S.2885 -

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Rei;; Velloso
JOh'; Costa CavalcanN

DECRETO N." 73.205 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre à Câmara dos Deputados e ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral o crédito suplementar de Cr$ 22.090.000,00, pa:ra reforço de
aotocõe ~ consignadas -no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da Lei nÚ,mero 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2.\>,
da Lei numero 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto à Câmara dos Deputados e Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, em favor de diversas unidades orçamentárias, o crédito suplementar no valor de crs 22.090.000,00 (vinte e dois milhões e noventa mil cruzeiros) para reforço de dotações orçamentárias
consignadas aos subanexos 0100 e 2300, a saber:
0100 -

CAMARA DOS DEPUTADOS

Cr$ 1,00
19.690.000
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crs
0100.0105.1002
002
04
4.1.1.fJ
0100 Ot05 1120

."-

Edlficios Públicos
Ampliação
Edíficic da. Câmara
Obras Públicas ...
Modernízação dcs Serviços Técnicos e Admio

••

o

•••••••••••••

nístrativos
005 -- Reequípamento
4.1.3.0 _. Equipamentos e Instalações

0100.0105.2011 3.1.2.0 -

,

2.000.000

••••••

300.000

o'

Atividades Legislativas
Material de Consumo

3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4,1) - Encargos Diversos
3.1.5.0 -- Despesas de Exercícios Anteriores

3.2.7.6 - Pessoas
2300 - MINISTf:RIO DO PLANEJAMENTO
COORDENAÇAO GERAL

.
, ..
.
.

E
.

2301 - Gabinete do Ministro
2301.0101.2.HI5 _. Manutenção e Conservação de Residencias
Oficiais
3.12.0 - Matertal de Consumo
.
2301.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.3.2 -- Outras Serviços de Terceiros
.
2301.0108.207'-) - - Coordenação e Implementação da Reforma
c Modernização Administrativa
3.1.4 O _. Encargos Diversos
.
2302 - Secretar 1~ Geral
2302.0108.2006· -_. Planejamento e Coordenação Setorial
3. 1. 3 .2 - Outrcs Serv iças de Terceiros
.
2304 - Diretoria de Administração
2304.0101.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.2.0 _. Matertat de Consumo
.
3.1. ~.1 .- Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.3.2- Outros Serviços de Terceiros "
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.

TOTAL

1,00

.

1.430.000
12.700.000
2.600.000
650.000
10.000
2.400.000

50.000
500.000
200.000
200.000

200.000
100.000
900.000
150.000
100.000
22.090.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexc 2800, a saber:
2800 - ENCARGOa GERAIS DA UNIAO
3Sr.2·- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - - Reserva de Contingência
22.909.000
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

Aniõniu Delfim Netto
João Paulo dos Reis V€lloso
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DECRETO N° 73.206 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério dos Transportee .-: Entidades Supervisionadas, em favor
do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o crédito suplementar de Cr$ 28.950.000,00, para retorço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°. da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, o crédito suplementar no valor de Cr$ 28.950.000,00 (vinte e oito
milhões, novecentos e cmquenta mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00, a saber:
Cr$
6700 -

MINISTI:RIO

DOS

1,00

TRANSPORTES

Entidades Buperv.sionadas
6705 - Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
PROGRAMA DE TRABALHO
6705.1608.1022 -

11.350.000

Portos . . .

.
.

350.000
8.000.000

01 - Dragagens para Acesso Marítimo
.
.
009 - Estudos e Projetos
6705.1608.1171 - Amortização. Resgate e Encargos de Financiamento . . . .
.
6705.1608.1188 - Contribuição ao Fundo de Melhoramento
de Portos
.

8.000.000
3.000.000

004 006 -

Equipamento . . . .
Melhoramentos e Obras Diversas

TOTAL

1.600.000
16.000.000
28.950.000

..

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

.

11.350.000

.

350.000

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos
006 - Melhoramentos e Obras Diversas

.
.

350.000
8.000.000

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos
009 - Estudos e Projetos

.
.

8.000.000
3.000.000

.
Fi.

3.000.000

Taxa de Melhoramento dos Portos
.
Contribuição ao Fundo de Melhoramento
de Portos
.

1.600.000
16.000.000

Taxa de Melhoramento dos Portos

.

16.000.000

..

28.950.000

6705.1608.1022 - Portos . . . .
004 -

Equipamentos . . . .

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos
6705.1608.1171 - Amortização, Resgate e Encargos de
nanciamento . . . .
12 6705.1608.1188 12 -

TOTAL

1.600.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto, decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
Cr$
6700 -

6705 -

Navegáveis

PROGRAMA DE TRABALHO
Projeto -- 6705.1608.1022.006.02

.

24.000.000
3.950.000
1.000.000

TOTAL
.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
6705.1608.1022.006 . . . . .......••.........

28.950.000

Projeto -- 6705.1608.1022.006.03
Projeto -- 6705.1608.1043.013.11

Projeto -

.
.

12 -- Taxa de Melhoramento dos Portos
Projeto -

1,00

MINIST];:RIO DOS TRANSPORTES
Enttdad-s Supervisionadas
Departamento Nacional de Portos e Vias

.

6705.1608.1043.013 ...•...............•...

12 -- Taxa de Melhoramento dos Portos
TOTAL

27.950.000
27.950.000
1.000.000

.

1. 000.000

.

28.950.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27
República.

de novembro de 1973; 1520

da Independência e 85°

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David ,Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.207 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre em favor elos MZniSterlo,« das Minas e Energza e dos Transportes o
crédito suplementar de Cr$ 35.755.700,00, para reforço de dotações coasumaaae no Vlge7Lte orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6", da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. ,1° Fica aberto aos Ministérios das Minas e Energia e dos Transportes o crédito suplementar no valor de Cr$ 35.755.700,00 (trinta e cinco
milhões, setecentos e cinqüenta e cinco mil e setecentos cruzeiros). para
reforço de dotações oiçamentàrtas consignadas aos subanexos 22.00 e 27fJO.
a saber;
Cr$ 1,00
2200 -

MINIST];:RIO DAS MINAS

E

ENERGIA

Secretaria Geral
Entidades Supervisionadas
22D3.0401.2893 - Atividades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros Custeios
... .... ........ .. .........
4.3.4.0- Auxílios para Equipamentos e Instalações.

16.755.700

2203 -

2.856.000
512.500

ATOS
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crs

2203.0402.2893 -

Atividades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - outras Contribuições ..............•......
2700 -

MINISTIlRIO DOS TRANSPORTES

2703 -

Secretaria Geral
sionadas

1.00

13.387.200
19.000.000

.

Entidades Supervi-

PROGRAMA DE TRABALHO
REZA DA DESPESA

E

NATU-

2703.1606.1905 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias
.
2703.1608.1905 --,- Projetos a Cargo
do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias
.

5.000.000

14.000.000
35.755.700

TOTAL
..
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

2703.1606.1905 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis
.

5.000.000

12 - Taxa de Melhoramento dos Portos
.
2703.1608.1905 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
.
12 - Taxa de Melhorament-o dos Portos
TOTAL

5.000.000
14.000.000

.

14.000.000

.

19.000.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 22.00 e 27.00, a saber:
2200 -

MINISTIlRIO DAS MINAS

2203 -

Secretaria Geral Entidades Supervisionadas
2203.0401.2893
Auxílios para Material Permanente
.
2203.0402.1893
Entidades Federais
outros Custeios
.
Auxílios para Obras Públicas
.
Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxilios para Material Permanente
.
2203.0402.2893
Entidades Federais
Outros Custeios ..............••..........
Auxinos pa t a Obras Publicas
.
Auxilios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Material Permanente
.
2203.0403.2893
Entidades Federais
Outros Custeios
.
Diversas . . . .
.
Entidades Federais
Outras Contribuições
.

Atividade 4.3.5.0 Projeto 3.2.7.2 03 4.3.3.0 4.3.4.0 4.3.5.0 Atividade 3.2.7.2 03 4.3.3.0 ~
4.3.4.0 4.3.5.0 Atividade 3.2.7.2 03 08 4.3.7.1 04 2700 -

E

ENERGIA

MINIST];:RIO DOS TRANSPORTES

.

16.755.700

92.000
372.000
97.500
186.000
231.500
8.036.200
83.500
4.919.000
954.000
109.000
1.042.000
633.000
19.000.000
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2703 -

no

PODER EXECUTIVO

Secretaria Geral nadas

c-s

Entidades Supervisio-

PROGRAMA DE TRABALHO
REZA DA DESPESA
Projeto -- 2703.1601.1905
4.3.7.1 - Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias

E

1,00

NATU-

.

19.000.000

.

35.755.700

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
Projeto -- 2703.1601.1905 . . . .
.

19.000.000

TOTAL

12 -

Taxa de Melhoramento dos Portos

.

TOTAL. . .

19.000.000

Art. 3° O presente crédito, no Anexo
curso, obedecerá a seguinte programação:

UI

da Lei Orçamentária em

Suplementando
6200 -- MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
6201 - Comissão Nacional de Energia Nuclear
6201.0401.2126 - Coordenação da Política Nacional de Energia Nuclear
. . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . .
6201.0402.2025 - Pesquisas Técnicas e Cientificas...

011 6201.0402.2136 6700 6705 -

Aplicações de Radioisótopos
Manutenção dos Serviços de Segurança

Rádio-Proteção.

19.000.000

.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Departamento Nacional de Portos
Navegáveis

.
e

.

3.368.500
272.500
272.500
604.000

e Vias

PROGRAMA DE TRABALHO
6705.1606.1115 001 -

Programa de Integração Nacional Construção e Instalação

PIN

5.000.000

.

5.000.000

01 - Portos Fluviais
6705.1608.1022 -- Portos. , ..

5.000.000
14.000.000

001 -

Construção e Instalação

9.100.000

01 006 -

Cais e Proteção em Geral.................
Melhoramentos e Obras Diversas..........

9.100.000
4.900.000

01 -

Dragagens para Acesso Marítimo

4.900.000

TOTAL . .

23.245.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
6705.1606.1115 -

Programa de

Integração Nacional -

PIN

5.000.000

.

5.000.000

Taxa de Melhoramento dos Portos

.

Portos

.

5.000.000
14.000.000

Construção e Instalação .. '

.

9.100.000

001 -- Construção e Instalação

12 6705.1608.1022 -

001 -
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6200 6201 Attvidaue -

Atividade -
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Taxa de Melhoramento dos Portos...
TOTAL.
Cancelando
MINISTÉRIO DAS MINAS

6705 -

1 00
9.100.000
4.900.000
4.900.000
19.000.000

E

ENERGIA

4.245.000

Comissão Nacional de Energia Nuclear
õ2ul.ü401, 2U21
6201.0402.2025 . .

92.000
1.482.000

012 - . . . .
.,
014 Projeto - 6201.0402.1120.006.01
Atividade - 6201.0403.2013.003.02
6700 - MINIST<:RIO DOS TRANSPORTES

Projeto -

crs

Taxa de Melhoramento dos Portos.......
Melhoramentos e Obras Diversas

Departamento
Navegáveis

.
.
.
..
.

1. 077.000
405.000
887.000
1. 784.000
19.000.000

Nacional de Portos e Vias

Projeto -

6705.1601.1002.001.16
6705.1601.1011. 001. 01 . .

6.600.000
12.400.000
23.245.000

Projeto -

TOTAL
_ .
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
6705.1601.1002.001
.

Taxa de Melhoramen to dos Portos

.

6705.1601.1011.001 .

.

6.600.000
12.400.000

.

12.400.000

.

19.000.000

12 -

Projeto 12 -

.

.

..

Taxa de Melhoramento dos Portos
TOTAL

6.600.000

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
Hen1am.21n Mâ""u) Bupftsta
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.208 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de Cr$ 6.813.000,00,
para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lI!, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.1', da LeI :1." 5.847, de ü de rtezernbro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.813.000,00
(seis milhões, oitocentos e treze mil cruzeiros), para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento, a saber:
0200 - Senado Federal ...
................
3.500.000
0200.0105.2011 3.1.3.2 -

Atividades Legislativas
Outros Serviços de Terceiros

.

3.500.000
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o-s
0400 -

0400.0106.2161 3.1.1.1 01 -

Supremo Tribunal Federal

Processamento de Causas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Contribuições de Previdência Social
JUSTIÇA MILITAR

.
.

Auditorias da Justiça Militar
Atendimento de Encargos com Inativos

e

02 - Despesas Variáveis

3.2.5.0 0600 -

0602 0602.0307.2007 -

1,00

600.000

290.000
300.000
10.000
172.000

......................•

e Pensionistas
3.2.3.1 0602.0106.2161 -

Inativos
Processamento de Causas

.

65.000
103.000
4.000
325.000

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

.

3.1.4.0 0800 -

Encargos Diversos
JUSTIÇA DO TRABALHO

.
.

0301 0801.0106.2161 001 3.1. 2. O 3.1. 3.2 3.1.4.0 0801.0106.1120 005
4.1.4.0
0808
0808.0106.2161
001
07
3.1.5.0
2400

~

Tribunal Superior do Trabalho
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Modernização dos Serviços Técnicos e Administrativos
Reequipamento
Material Permanente
.
Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
No Ceara, FIam e Maranhão
Despesas de Exercícios Anteriores
MINISTÉRIO
RIORES

DAS

RELAÇõES

EXTE..

32.000
119.000
33.000

81. 000

60.000
2.216.000

Execução da Política Exterior
Encargos Diversos
190.000
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
2.026.000
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento a saber:

2400.1304.2285
3.1.4.0
3.1.1.1
02

-

0200 -

Atividade 3.1.2.0 3.1. 4. O 0400 -

Atividade 3.2.3.1 0600 0602 Atividade 3.2.5. O 3.1.2.0 3.2.7.6 4.1.3.0 4.1. 4. O 0800 -

SENADO FEDERAL

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3.500.000

.
.

2.000.000
1.500.000
600.000

Inativos

.

JUSTIÇA MILITAR

.

600.000
172.000

0200.0105.2011

Material de Consumo
Encargos Diversos
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

0400.0307.2007

Auditorias da Justiça Militar
0602.0106 2J.f.l

Contribuições de Previdência Social
Material de Consumo
Pessoas
Equipamentos e Instalações
Material Permanente

.
.
.
.

JUSTIÇA DO TRABALHO

.

65.000
27.000
35.000
15.000
30.000
325.000

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

Cr$

0801 ~ Tribunal Superior do Trabalho
Atividade ~ 0801. 0106.2161.001
3.1.5.0 - Despesas de Exercícios Anteriores
.
Projeto - 0801.0106 .1120. 005
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atividade ~ 0801.1800.2364
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
0808 - Tribunal Regional do Trabalho da 7" Região
Atévídade -- ú8ü8.1)1t16.2161.eCi.07
3.2.7.6 - Pessoas .....................•...........
2400 - MINIST<:RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
..
Atividade 3.1.4.0 ~
Projeto 4.1.1.0 -

2400.0101.2395
Encargos Diversos
2400.1301.1002.001.03
Obras Públicas

1,00

150.000
45.000
70.000
60.000
2.216.000

,................

190.000
2.026.000

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.209 -

DE

27

DE NOVEMBRo DE

1973

Abre ao Ministério da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$
3.550.000,00, para reforço de dotações consignadas no vígente Orçamento.
O Presidente da Repúohca. usando da atribuição que lhe confere (J

artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura e em favor do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o crédit-o suplementar
no valor de Cr$ 3.550.000,00 (trê'l milhôes, quinhentos e cinqüenta mil
cruzeiros) para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
15.00, a saber:
Cr$ 1,00
15.00 - MINIST<:RIO DA EDUOAÇÃO E CULTURA
15.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
1503.0904.1810 - Projetos a Cargo do Fundo Nacional
de
Desenvolvimento da Educação
4.3.7.1 ~ Entidades Federais
03 - Vinculações Tributárias
.
3.550.000
TOTAL
.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

1503.0904.1810 1~

-

Projetos a Cargo do Fundo Nacional
Desenvolvimento da Educação
Cota-Farte do Salário-Educação
TOTAL

3.550.000

de
.

3.550.000

.

3.550.000

..

3.550.000
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 15.00, a saber:
Cr$
15.00 -

1,00

MINISTl'ô;.RIO D,'2, EDUCAÇAO E CULTURA

15.03 - Secretaria Geral -

Entidades Supervisio-

nadas

PROGRAMA DE TRABALHO

REZA DA DESPESA

E

NATU-

Projeto -

1503.0904.1810

3.2.7.2 08 -

Entidades Federais
Diversas . . .

Projeto -

TOTAL
.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
1503.0904.1810 . . . ..
..

3.550.000

Cota-Parte do Salário-Educação

.

3.550.000

.

3.550.000

13 -

3.550.000

TOTAL

3.550.000

Art. 3° As alterações orçamentárias ora procedidas não modificarão a
programação constante do anexo UI da Lei Orçamentária em curso.
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO NI? 73.210 -

DE

27 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre em favor de dwersos órgâos o credito sUplementar de Cr$
.
382. 181. ODO,OO, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.°, da. Lei n.» 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 19 Fica aberto o crédttc suplementar no valor de Cr$
.
382.181. 000,00 t trezent.os e crtent» e dois milhões, cento e oitenta e um
mil cruzeirosr, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, conforme a seguinte discriminação:

11.00 -

PRESlDll;NC1A DA REPúBLlCA ..........

1.431.000

11.04 - Conselho de Segurança Nacional
1104.0804.2008 -- A8S~SSOrD,mf.:nlc Relacionado a Segurança

Nacional

3. 1. 2. ti J .1. 3.2 -

Ma terral de Consumo .............•........

Outros Serviços de Terceiros
.
11.06 - Estadc..Maaor das Forças Armadas
1105 0804.2190 - Actmrrustração do gstado.Ma.íor das Forças

10.000
150.000

Armadas

3.1.1. 2 02 3.1.2.0 3.1.3.2 -

3.1.4.0 -

Pessoal l'Ailitar
Despesas Vanáveís
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros . _
Encargos Diversos."

.
.

.
..

100.000
50.000
294 500
160.000
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3.2.3.3 - Salário-Família.
~.2.5.0 Contrthuiçõe« de Previdência Social
11.1.2 - Escola Nacional de Informações
1112.0803.2120 - Adrrümatracác e Manutençáo da Escola
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
4.1.4.0 - Material Permanente
,
16.00 - MIN1STI;R10 DO EXÉRCITO
16.01
1601.0805.2375
3.1.2.0
3.1.3.2
21.00

-

5.000
5.000

.
.

31.600
624.900
750.000

Ministério do Exército
Suprimento para Material de Engenharia
Material de Consumo
..
Outros Servtçoe de Terceiros
MINI8TfliRIQ DA MAJRINHA

450.000
300.000
330.000.000

21.01 - Secretaria-Geral da Marinha
2101.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inativos
.
3.2.3.2 - Pensionistas
.
3.2.3.3 - Salário- Família
._
.
2101.0806.2004 ._- Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Adrrunistratívos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Milita!
01 - Vencimento e Vantagens Fixas
.
.
02 - Despesas var.avet,
3.2.7.6 - Pessoas
,
.
2101.0806.2411 - Operações Navais
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas ..•.....••
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
.
Dl - Vencimentos e Vantagens FIxas
.
02 - Despesas vartáveís
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
2101.1505.2010 - Manutenção de Serviços Hospitalares
3.1.1. 1 - Pessoal Civil
01 ~ Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.1. 2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesa; Variáveis
.
3.2.3.3 - Balárto-Pamilia
.
2101.1609.2389 -- Manutenção dos Serviços de Proteção à NavegaçãC'
3.1.1.2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis
.
3.2.3.3 - Salárío-Famtlía
.
21. 02 - Tribunal Maritdmo
2102.0101.2161 - Processamento de Causas
003 - Causas Marítdmas
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

3.2.5.0 -

1,00

.
.

65.000.000
24.400.000
2.000.000

10.400.000
3.984.400
99.200.000
10.000.0~O

300.000
10.000.000
2.500.000
90.000.000
20.000.000
5.114.000
1.700.000
1.200.000
16.230.000
4.300 000
536.400

11.003.900
1.311.300

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Contribuições de Previdência SOCial

.

315.000
5.000

TOTAL

.

332.131.000
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Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de enutacão parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente
Orçamento conforme a seguinte discriminação:
Cr$ 1,00
11. 00 -

11.04 Atividade 3.1.4.0 4.1.3.0 -4.1.4.0 ~
Atividade -

3.1.3.2 -

1. 431. 000

PRESIDENCIA DA REPúBLICA

Conselho de Segurança Nacional
110<': .0804.2008
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
1104.0304.239.l.

"

.
.
0

Outros Servíçcs de Terceiros

11.06 - Estado-Maior das Forças Armadas
Atdvídade - 1106.0804.2190
3.1.1.1 - Pessoal Civil

01 -

Vencimentos e vantagens Fixas

••

.

70.000

.

60.000
50.000
14.500
30.000
130.000
330.000

02 -'- Despesas Variáveis
.
3.1.3 1 - Remuneraçâo de Serviços Pessoais
.
3.2.7.9 - Diversa;')
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
11.12 - Escola Nacional de Informações
Atividade - 1112.0803.2120
3.1.1 .2 - Pessoal Militar
02 - Despesas Variáveis .•.....................
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.4. O - Encargos Díveraos
.
3.2.5. O - Contribuições de Previdência Social
.
4.1.3. O - Equipamentos e Instalações
.
16.00- MINISTIlRlO DO EXERCITO
.

16.01 -

30.000
30.COO
30.000

114.700
30.000
95.000
262.500
154.300
750.000

Ministério do Exército

Projeto -- 1601.0805.1136
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério
Planejamento e COordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

.
.

750.000
380.000.000

do
.

380.000.000

TOTAL ...........•....................

382.181.000

Art.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re;
voga-das as disposições era contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152Q da Independência e 85Q da
República .
3Q

.EMíLIO G. MÊDrcI
Adalberto de Barros Nunec
Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
João Paulo cos Reis velloso

---

DECRETO NQ 73.211 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre aos Ministérios da Educação e Cultura, da Saúde e do Trabalho" "e
Preuuiéncic SOcial o crédito suplementar de Cr$ 60.215.500,00, para
reforço de dotações consíçruuias no 'Vigente orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.9 , da Lei n.' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.' Fica aberto aos Minístérros da Educação e Cultura, da Saúde
e do Trabalho e Previdência Social o crédito suplementar no valor de Cr$

33.
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60.215.500.00 (sesenta milhões, duzentos e quinze mil e quinhentos cruzeír.QS) para reforço de dotações orçamentárias consignadas eos subanexos
15.00, 25.00 e 26.00, a saber:
crs 1,00
3.003 .•00
1s. 00 - MINISTJmlO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
J

---

Secretaria Geral
Sistema d-a Informações sobre Educação e
Cultura
3.1.2. O - Material de Consumo
.
15.10 - Conselho Federal de Educação
1510.0901.2208 - Coordenação e Supervisão do Ensino
3.1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceíros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
15.16 -- Departamento de Assuntos Culturais
1516.0901.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Adrmrístrativos
010 - Instituto do patrimônio Histórico e Artístico
Nacional
3. 1. 2. O - Mn terial de Consumo
.
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1516.0911.2258 - Coordenação, Supervisão e Assistência a Arte
Teatral
3.2.7.9 - Diversas
,
.
1516.0911.2264 - Serviços de Radiodifusão Educativa
003 -- Coor denaçáo e Supervisão da Radiodifusão
Educativa
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas
1519.150S.:H!·27 - Atrvtdades a Cargo da Universidade Federal do Ceará
3.2.7.2 _. Entidades Fedérais
03 - Ou trcs Custeios
,
.

15.02 1502.0912.2266 -

2500 -

60.000
70.000
70.000

20.000
.0.000
20.000
90.000
.22 .s00

1.131. 000

900.000
41. 033.000

MINISTI:RlO DA SAUDE

.

Gabinete do MInistro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
Secretaria Geral
Planejamento e Coordenação Setorial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas

.

751.800

.

91.000
1•. 000

25.01
2501.0104.2001
3.1.1.1
01
25.02
2502.0108.2006
3.1.1.1
01
3.2.3.3
25.03
2503.1207.2896

.-

3.2.7.5
01
07
2503.1501.2896

_.
-

3.2.7.5
01
07
2503.1502.2896

- P€ssoal
..............•....................
- contribuições de Previdência Social
.
- Atívídades a Cargo' da Fundação Instituto

3.2.7.5 01 07 -

70.000

Balárío-Famíha

...•......................

Secretaria Geral-Entidades Supervisionadas
Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
'" ..
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo cruz
Fundações Instituídas pelo Poder Público

Oswaldo crus
Fundações Inst-ituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social
.

---

121. 800
28.300

107.300
23.300

5,32.800
10•. 000
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Atôvldades a Cargo da Fundação Instituto

crs

1,00

Oswaldo Cruz

3.2.7 5 -

Dl 07 2503 1504,2897 3.2.7.5
01
07
25 .04
25C4 0107.2005
3.1.1.1

-

01 -

02 3.2.3.3 3.2.5. O -25.05 2505.0101.2003 3.1.1.1 01 3.2.3.3 3.2.5.0 25.06 2506.0809.2008 J .1.1.1
01
25 07
2507.0101.2004

-

3.1.1.1
01
3.2.3.3
3.2.5.0
25.08
2508.1501.2292

-

3.1.1.1 01 -

02 3.2.3.3 2508.1501.2.293 -

3.1.1.1
01
3.2.3.3

2508.1501.2294
3.1.1.1

01
3.2.3.3
3.2.5.0

251)8.1501.2295
3.1.1.1

1)1
3.2.3.3
25{l8 .1501. 2296

3.1.1.1
01
3.2.3.3

Fundações Instituídas pelo Poder Público

Pessoal

...........•.......................

Contribuições (ip Previdência Social
.
Atdvidades a Cargo da Fundação Serviço Especia. de Saúde Pública
Fundações Jnstdtuídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contrtbuiçôe- de Previdência Social
Inspetoria Gera, de Finanças
Coordenação e Controle Financeiro
Pessoal Civil

Vencímentcc e Vantagens Fixas

.

Despesas Variáveis
.
Saláríc-Famíha
.
Contribuições de Previdência Social
.
Consultoria Jurídica.
Assessoramento Jurídico
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Famíhe,
,
.
Contribuições de Previdência Social
.
Divisão de Segurança e Informações
Assessor-amento Relacionado à Segurança
Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Departamento de Administração
Coordenação -e Manutenção de Serviços 'I'éc,
tücos e Administrativos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Famtlia
.
Contribuições d~ Previdência Social
.
Secretaria de Saúde Pública
Coordenação e Manutenção d<JS Serviços de
Engenharia Sanitária.
Pessoal Cívtt
Vencimentos c vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salárto-Famíha

.

Coordenação dos Serviços de Profilaxia e
Controle de Doenças
- P8SSoal Civil
- Vencímestcs e Vantagens Fixas
.
- Salário- Família
.
- Coordenação c Fiscalização da Campanha
Nacional Contra a Tuberculose
- Pessoal Civil
.
- Vencimentos e Vantagens Fixas
- Salário- Família
.
- Contribuições de Previdência Social
.
- Coordenação da Política Nacional de Alimentaçâc
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
- Salário-Família
.
- Coordenação Geral de Saúde Pública
- Pessoal Civil
.
- Vencimentos e Vantagem; Fixas
- Salário-Família
,
.

349.400
76.000

4.719.600
2.426.900

150.000
100.000
2.000
1.000

22.000
3.000
1.000

225.000

292.000
35.000
12.600

55.000
229.900
9.000

97.000
10.000

314.000
18.000
2.200

33.000
1.500
33.000
2.000
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Cr$ 1,00
Administração de Pessoal
003 - Capacitação de Recursos Humanos
04 - Combate à Tuberculose
3.1.1. 1 -- Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
3.2.3.3 - Salário-Família
2508.1502.2025 - Pesquisas Técnicas e Científicas

2508.1502.2013 -

022
3.1.1.1
01
3.2.3.3
2508.1502.2304

-

Tíslológtcas

-

Salário.Família

3.1.1.1
01
3.2.3.3
2508.1504.2309

--

3.1.!.1
01
02
3.2.3.3
2508.1504.23.10

-

3.1.1.1
01
3.2.3.3
2508.1506.2010
002

-

3.1.1.1
01

02
3.2.3.3
3.2.5.0
2508.1506.2316

Pessoal Civil
-Vencimentos e Vantagens Fixas

.

17.000
500

.

23.000
1.500

...•......................

Adrrnnlstraçâo e Manutenção do Serviço de
Epidemiologia e nstenetaca
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Coordenação doe Serviços de Organização
Sanitária
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ..•.....................
Salárto-Familía
.•••......................
Coordenação e Manutenção dos Serviços de
Educação Sanitária
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salárío-Famílla

..•.•...............•.....

Manutençâc de Serviços Hospitalares
Sanatórios, Hospitais e Clinicas Tisiológi~
eas
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.
- Despesas variáveis ...•...................
.- Salário-Família ....••.....................
- Contribuições de Previdência Soetal
.
- Coordenação e Promoção das Atividades Antllepróticas
- outras Atividades Antilepr6ticas
- Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas
.

002
3.1.1.1
01
3.2.3.3 '2508.1506.2318 -

3.1.1.1
01
3.2.3.3
"2508.1508.2322

.

-

3.1.1.1 01 3.2.3 . 3 3.2.5. O '2508.1508.2323 3.1.1.1
01
3.2.3 .3
"2508.1508.2324

-

3.1.1.1
01
02
3.2.3.3
3.2.5.0

-

Salário-Família

....••.....................

Salárto.B'amtlia

...•.•.....................

Organização e Manutenção de Díspensáríos
para Tuberculosos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Análise e Controle de Drogas, Medicamentos e Alimentos
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família ......•......................
Contribuições de Previdência Social
.
Coordenação õos Serviços de Fiscalização da
Saúde Pública
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Fiscalização do serviço de Saúde de Portos
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
,
.
Salário-Família
..•.......................
Contribuições de Previdência SOcial
.

125.000
2.500

219.000
20.000
3.000

89.000
11.500

2.618.000
150.000
229.000
38.000

426.000

96.O!IO

238.O!IO

15.500

84000

8.000
700

119.000
500

520.000

51.800
61.000

10.000
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2508.1508.2326 3.1.1.1 -

01 -

Fiscalização do Exercício da Medicina, Farmácia c Odontologia
Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens Fixas

.

3.2.3.3 - Salário-Família
.
3.2.&.0 ---: Contrtbuições de Previdência Social
.
25.09 - Supertntendenen, de Campanhas de Saúde
Pública
2509.1501.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços 'r'éc-

crs 1,00

272,Oro
8,000.
28.100

rncos e Admmístratívos

3.1.1.1 -

01 2509 .1507.2320 001 3.1.1.1 -

01 02 3.2.3.3 -

2509.1507.2320 002
3.1.1.!
02
3.2.5.0
2509.!507 . 2320

-

oro -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Controle e Erradicação de Doenças
Malária
Pessoal Civil

.

138.000

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas variáveis •......................

3.232.000,
7.265.400
1. 741.000

Salãrio-Familia

Controle e Erradicação de Doenças
Varíola'
Pessoal Civil
Despesas varíáveís
,
Ccntríbuíções de Previdência Social
Controle e Erradicação de Doenças

.

..

Bmdemías

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ........•
Despesas Variáveis •.•....................
Salário-Família
.
Contribuições de Previdência Social
.
Secretaria de Assistência Médica
Serviço de Combate ao Câncer
Coordenação e Controle dos Serviços
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salárto-Famíüa
,
.
Serviço de Combate ao Câncer
Instituto Nacional do Câncer
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário- Família
,
.
Contribuições de Previdência SOcial
.
Coordenação (!' Supervisão da Assistência
Médica
3.1.1.1 ...,... Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.

3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 3.2.5. O 25.10 2510.15Q1.2297 001 3.1.1.1 01 3.2.3.3 2510.1501.2297 002 3.1.1.1 01 02 3. 2. 3. 3 3.2.5.0 2510.1501.2298 _.

3.2.3.3 - Balárío-Famílía
.....................•....
2510.1501.2299 -- Coordenação e Supervisão de Perícias Mé3.1.1.1
01
3.2- 3.3
2510.1506.2300

-

3.1.1.1
01
3.2.3.3
2510.1506.2314
3.1.1.1

-

150.000'
13.000.

dicas
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família

Coordenação elos Serviços de Proteção e
sístência à Maternidade e à Infância
Pessoal Civil
Vencimentce e Vantagens Fixas

151.000
7.000.

361.000
169.600
33.000
49.300-

29.000
1.000·

.
.
.AJ)-

.

Salário-Família
.......•............•.....
Assistência Médica a Psicopatas
Pessoal Civil

01- Vencimento." e Vantagens Fixas

2.866.000>
301.900
1.864.000
6.000.

.

02 - Despesas Variáveis ..•....................
3.2.3.3- Salárto-Famíha
......•............•......
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência SOcial .. , ...

238.000
12.000
3.177.000
195 200
248.000'
54.300

ATOS DO PODER

2510.1508.2327 3.1.1.1
01
3.2.3.3
25.11
25-11.1501. 2300

-

001 3.2.3.3 2511.1501.2301 3.1.1.1
01
3.2.3.3
25.1.2
2512.0101.2G13
002

-

3.1.1.1
02
3.2.3.3
3.2.5.0
26.00

-

26.01 2601.0104.2001 3.1.1.1 01 02 3.1.2 O 3.1.3.2 3.2.3.3 26.02 2ü02.0108.2006 3.1.1.1 01 4.1.3. O 4.1.4.0 2602.0301.2024 015 3.1.1.1 01 3.1.5.0 3.2.3.3 26.03 -
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Físcalizaçâo das Unidades Hospitalares e
Para-Hospita'ares
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salárto.Famíha
.
Delegacias Federais de Saúde
Coordenação dos Serviços de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância
Nos Estado.:,
Salário-Pamtlia
.
Coordenação dos Serviços de Saúde Pública
nos Estado')
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-FamUia
.. ,
.
Departamento de Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoai
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.
Contríbutcões de Previdência Social
.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDl!:NCIA SOCIAL ......•...................

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis
Material de Consum-o
Outros Serviços de Terceiros

.
.
.
.

Salário-Família

.

Secretaria Geral
Planejamento /-. Coordenaçâo Setorial
Pessoal cívn
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
Trabalhista '" Previdenctáría
Pessoal Civil
Vencimentos E" Vantagens Fixas
.
Despesas de Bxercíoícs Anteri-ores
.
Salário-Família
.
Secretaria Gera.l - Entidades Supervísíona,

Cr$ 1,00

103.500
5.500

69.000

855.000
361.000

61.600
543.500
27.700
16.179.000

1.100.000
20.000
40.000
20.000
25.000

350.000
70.000
60.000

413.000
100.000
14.000

das

Atividades" Carg-o da Fundação de Assistência aos Garimpeiros
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Públic-o
01- Pessoal
.
07 - Contribuições de Previdência Social
26.04 - Inspetoria Gera' de Finanças
2604.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1. t - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
26.05- Dívisão de Segurança e Informações
2605.0809.2008 - Assessoramento Relacionado à Segurança
Nacional

2603.0301.2900 -

173.300
51. 700

550.000
12.000
6.000
8.000

1340
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3.1.1.1 -

01 -

26.06 ;2606.0301.2004 -

Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

Cr$

.

1.00

2()0.000

Secretaria do Trabalho
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

nicos e Admímstratívos
3.1.1.1
01
3.2.3.3
2606.0301.2102

-

3.1.1.1 -

02 2606.0305.2115 005 3.1.1. 1 -

01 -

Pessoal Civil

vencimentos e Vantagens FiXas .....•.....
Salário-Família .....•..................•..
Coordenação e Orientação da Política Salarial
Pessoal Civil
Despesas Variáveis

100.000
&.000

.

30.000

Administração do Trabalho e A,tividades
Sindicais
Fixação e Acompanhamento da Política. de
Mão-de-Obra
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

3.2.3.3 .2606.0305 2115 -

Salário-Família
..•.......................
Adm-mstração do Trabalho e Atividades
Sindicais '
006 - Segurança e Higiene do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 ~ Salárfo-Famtlia
.
:.2Q06.0305.2115 - Administração do Trabalho e Atividades
Sindicais
007 - Coordenação e Fiscalização das Normas de
Proteção ao 'l'rabalh.o
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ........••..
'2606.0305.2180 - Julgamento dos Recursos Relacionados ao
Trabalho Marttímo
3.1.1.1. -cPessoaí Civil
Dl - vencimentos e Vantagens Fixas
.
26.07 - Secretaria do Trabalho - órgãos Regionais
do Trabalho
2607. 03()5, 2115 - Administração do 'Trabalho e Atividades
Sindicais
004' - Fiscalização- do Trabalho
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salárfo.Família ...•.......................
26. G8 _." Secretaria da Previdência Social
.'2608.0302.2024 - Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
014 - Previdência e Assistência SOcial
3.2.3.3 - Salário-Família
.
'2608.0308.2123 - Supervisão e Fiscalização da Previdência
Social
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
:2608.0308.2181 - Julgamento dos Recursos RelacionadOS com
a Previdência Socíal
3.1.1.1 - Pessoal Civil
0'1 - Vencimentos e Vantagens FiXas
3.2.3.3 - Salário-Família
...•••...•......••.•....••
26.10 - Departamento de Administração
.2610.0101.2004 .- Coordenação e Manutenção de serviços Téc-

nícos e Administrativos
3.1.1.1 ' - Pessoa' Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
3.1. 2. O - Material de Consume
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros

.
.
.

300.000
25.000

100.000
2.200

180.000

85.000

8.225.200
1.076.700

600

80.000

403.000
23.400

1.385.000
50.000
300.000

ATOS DO PODER EXECUTIVO

crs
3.2.3.3
4.1.3,0
4.1.4.0
26.12
2612.0101.2013
002

---

Salário-Família
...•.......•..............
Equipamentos li Instalações
.
Material Permanente
.

Departamento do Pessoal
Admínístração de Pessoal

Coordenação Setorial da Política

de

1,00

170.000'
100.001l
50.000

Pes-

soal
3.1.1.1
02
3.1.3.2
3.2.7.6

---

Pessoal Civil

Despesas Variáveis .,
Outros Serviços de Terceiros
Pessoas

.
.
............•......................

TOTAL

40.000
130.000
10.000

.

60.215.500

Art. 29 Os recursos ncoessaríos à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas, no vigente Orçamento, aos subancxos 15.00. 25.00, 26.00 e 28.00, a saber:
15.00 -

MINISTÉRIO DA. EDUCAÇãO E CULTURA

3.003.500

----

15,02 -- Secretaria Geral
Atividade -- 1502.0912 2266
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.10 - Conselho Federal de Educação
Atividade - 1510 0901. 220r
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.16 -- Departamento de Assuntos Culturais
Atividade -- 1516.0911.2-257
4.1.1.0 -- Obras Públicas ...••......................
Atividade -- 1516.0911.225r3.2.1. O -- Subvenções Sociais •......................
Atividade - 1516.0911.2264.001
3.1.2. O -- Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneraçâc de Serviços Pessoais
.
3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4. O -- Encargos Diversos
.
4.1.1.0 -- Obras Públicas
.
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
Atividade -- 1516.0911.2264.002
3.1.2.0 -- Material de COnsumo
..
3.1.4.0 - Encargos Diversos ."
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
Atividade - 1516.09112264.003
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3,1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Bquipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
.
15.19 -- Departamer to de Assuntos Uníversítáríos

70.000
200.000
180.000
522.500
31.000
159.000
150.000
20.000
300.000
170.000
55.000
20.000
5.00l)
25.000
100.000
26.000
30.000
10.000
30.000

Entidades Supervisionadas
Atividade - 1519.1505.2827
3.2.7,2 -- Entidades Federais

Q2 - Serviços de Terceiros -- Remuneração
Serviços Pessoais

25.00 -- MINJSTrfR..IO DA SAúDE
25.06
Atividade
3.1.1.1
02
3.2.5.0

---

Divisão de Segurança e Informações
2506.0a09.200a
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Contríbuições de Previdência SOcial

de
.

.

.
.

900.000
34.8001

-~-

20.000
14.80Q

Acos DO PODER EXECUTIVO
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crs
26.00 -

26.02 Atividade 3.1.1.1 -

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÉNCIA SOCIAL
..

Secretaria-Geral
2602.0108.2006
Pessoal Civil
Despesas ÍI ariáveis .••.............•.......
Outrcs Serviços de 'I'erceíros ....
Encargos Diversos
•...........•..•••.....
0.00.00.0

26.05 Atividade 3.1.1.1 02 26.06 Atividade 3.1.3.2 Atividade 3.1.4.0 4.1.4.0 Atividade 3.1.1.1 02 -

Atividade 3.1.3.2 26.08 Atividade 3.1.1.1 01 02 Atividade 3.2.3.3 26.09 Atividade 3.1.1.1 01 3.2.3.3 26.10 -

Atividade 4.1.3.0 4.1.4.0 AtiVIdade 3.1.1.1 02 Atividade 3.1. 2. O 26.12 Atividade 3.1.1.1 01 3.2.3.3 A,tividade 3.1.1.1 01 3.2.3.3 -

Divisão de Segurança e Informações
2605.08('9.2008
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
Secretaria do Trabalho
2606.0305.2115.005
Outros serviços de Terceiros
2606.0305.2115.006
Encargos Diversos
Material Permanente
2606.03{)5.2115.007
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
2606.0505.2142
Outros Serviços de Terceiros
Secreta-ria da Previdência Social
2608.03<J2.2024.014
Pessoal Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

5.270.000

----

02 3.1.3.2 3.1.4.0 Atividade - 2BÚ'2.0301.2024.015
3.1.1.1 - Pessoal Civil
(}2 - Despesas Variáveis ., •.. " ..•••••••••.••.••
3.2.3.4 - Abono Familiar ....•...•...........•......
3.2.5.0 - Contribuições de Previdência Social
26.04 - Inspetoria Geral de Finanças
Atividad-e - 2604.0l('/i.2005
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.

3.1.3.1 - Remuneração de servíeos Pessoais

1,00

200.000
100.000
30.000
350.000
100.000
70.000

.

100.000
26.000

.

200.000

.

80.000

.
.

10.000
50.000

.

30.000

.

50.000

.
.

200.000
15.000

2608 .03Ü8. 2123
Salário- Família
.
Secretaria de Assistência Médico-Social
2609.03(18.2124
Pessoal Civil
Vencimentos e vantagens Fixas
.
Salártc-Família ......................•..••
Departamento de Administração
2610.0101.1002.006.07
Equipamentos e Instalações .•.............
Material Permanente
.
2610.010-1.2004
Pessoal Civil
Despesas Variáveis ............•....•.....
2610.0101.2395
Material de Consumo ...........•........
Departamento do Pessoal
2612.0HH.2013.002
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário.Família
.•••......................
2-612.0301.2013.005
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Famllia
...•..................••••

10.000

170.000
10.000
300.000
150.000
50.000
50.000

2.100.000
50.000
639.000
130.000
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crs 1,00
28.00 28.02 -

Atividade 3.2.6. O -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.2029

Reserva

o.e Contingência

.

T O T A L

51.907.200
60.215.500

Art. 39 O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária
curso, obedecerá a seguinte programação:
65.00
65.01
'6501.1207.2275
6501.1501.2004

-

06501.1502.2025
023
<6501.1503.2013
003
65.02

-

:6502.1504.2311 -

MINIS'n,mO DA SA,UDE
Fundação Instituto Oswaldo Cruz
Produção de Medicamentos

66.00 66.03 '6603.0301.2004 -

150.600

Coordenação ~ Manutenção de Serviços TéC·
nícos e Administrativos....................
Pesquísae Técnicas e Cientificas
Cíentíífcas e aoucadas
Administração de Pessoal
Capacíteçâc de Recursos Humanos
Fundação Serviço Especial de Saúde Pública
Funcionamento de Unidades Sanitárias e
Mistas

em

..........••...••...................

130.600
637.800
425.400

7.I4ü.500

MINISTllRIO DO TRABALHO E PREVIDllNCIP. SOCIAL

su caaçac de Assistência aos Garimpeiros

Coordenação e Manutenção de Serviços Téc225.000
nicos e Admírustratdvos
Art. 49 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçõe- em contrário.
Brasilia, 27 de novembro de 1973; 1529 da Independência e 859 da
..República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antônio Deljim Netto
Júlio Barata
Mürio Lemos
João Paulo aos ReiJ Velloso

DECRETO N.9 73.212 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre ao Mtnisterío da Educaçâo e Cultura o crédito suplementar de
.
']r'l 122.445.100,ÚO, lJara retorço de dotações
consignadas no vigente
Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.arblgo 81, item UI, da Constituição, e da autorização contida no artigo $'\
da Lei n'' 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com O artigo 29, da
Lei nv 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura o crédito
'Suplementar no valor de Cr$ 1:::2,445.700,00 (cento e vinte e dois milhões.
quatrocentos e quarenta e cinco mil e setecentos cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias ccnsfgnadas ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 -

MINI8TllRIO
TURA

DA

EDUCAÇAO

E CUL-

15,19 -

Departamento de Assuntos Universitários.
- Entidades Supervisionadas

344

ATOS

1519.0307.2815
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Atividades a Cargo da Federação das Esco-

Cr$ 1,00

las Federa-s Isoladas do Estado -da Guana,
bara

3.2.7.5
04 06 -1519.0307.2821 -

Fundações Instituídas pelo
Inativos
_

Poder Público
.

Salário-Famílla

.

Atividades a Cargo da Fundação Universtdade Federal de Ouro Preto

103 4UO
90a

04 -

sunüacôes Instituídas pelo Poder Público
Inativos
.

~.500

06

Balárto-Famíjta

6.500

3.2.7.5 -

.•...••..••. _

.

1519.0307.2822 -

Atividades a Cargo da Fundação Uníversi;

3.2.7.5
04
06
1519.0307.2824

Fundações Instituídas pelo poder Público
Inativos
,
Salárto-Famtlia
.
Atividades a Cargo da Fundação Uníversi ,
dade Federal de Sergipe
Fundações Instituídas pelo Poder Público

dade Federal fie Pelotas
-

3.2.7.5 ••••••.• " •••••••••••• " ••••••••••••
04 - Inatí \'Og
1519.0307.2825 - Atlvldades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas
Entidades Federais
Inativos
"

.

Balárío.Famflía

.

3.2.7.2
04
06
1519.0307.2826

-

3.2.7.2
04
06
1519.0307.2827

-

Inativos

-

3.2.7.2
04
06
1519.0307.2828

-

Salário Famtl-a
"
.
Atividades a Cargc da Universidade Federal
do Ceará
Enttda-ícs Federais
Inativos .....................•.............
Salário-Famllia . ""
.
Atividades a Cargo da
Universidade Fe,
deral do Espu-itc Sa nto
Entidades Pederats

3.2.7.2

-

~

Atividades a Cargo
deral da Bahia
Entidades Federais

da

04 - Inativos
06 :....- Salário..Famlüa
1519.0307.2829 - Atividades a Cargo da
de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
06 - Salário.Família
1619.0307.2831 - Atividades a Cargo da
de Juiz de FOra
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
1519.0307.2832 - Atividades a Cargo da
de Minas Gera.ls
3.2.7.2 - Entidades Pederaía
04 - Inativos . . .. .
06 - Salário-F,ur.:Hia . ,
1519.0307.2833 - Atividades a Cargo da
do Pará
3.2.7.2 - Encíoades Federais
04 - Inativos
1519.0307.2334 - Atividades a Cargo da

Universidade Fe-

40.200
2.000

11. 400

70.500

3.800

.

.
.
Universidade -Federal

11.100

22.400

163.200

1.800

.
.
universidade Federal

107.200
2.80C

.
Universidade Federal

125.400

.
"
'.
Universidade Federal

110.900

.
Universidade Federal

8. "CO

3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
.........•........................
06 "- Balárto.Pamflia
.

38.J.OO

405.700

da Paraíba

10 9CO
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1519.0307.2835 3.2.7.2
04
05
06
1519.0307.2837

-

3.2.7.2
04
06
1519.0307.2838

-

3.2.7.2
04
06
1519.0307.2839

-

crs

Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Paraná
Entidades Pederaf,
Inativos
.
Pensionistas
,
.

Salárto-Farmlia

1,00

611400

35,700
4.200

.

Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do NOrte
Entidades Federais
Inativos .......•............ ,
.

33,000
5,900

Salárto-Famíha
.
Atividades a Cargo da universidade Federal
do Rio Grande do Sul

Entidades Federais

rnauvos

.

Salário- Família.
Attvicadesia Cargo' d'~ .u~i~'e'r~id~d~ 'F~d~~~i
do Rio de .Ianeirc
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos
.
1519.0307.2840 - Atividades a Cargo da Uníversídade Federal
de Santa Catarina.
3.2.7.2 - Entidades Federais
04 - Inativos •..................................
1519.0307.2841 - Atívtdadea a Cargo da Universidade Federal
de Santa Maria
3.2.7.2 - l1:ntidades Pederais
04 - Inati vos
.
06 - galárto.Famít.a
.
1519.0307.2843 . - Atividades a Cargo da universidade Federal
Rural do Rio ele Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Pederaaa
04 - Inativos
..............•...................
06 - Salário-Família
.
1519,0906.2815 - Atividades a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabarn
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.,
,
,
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.09C6.2816 - Atividades 3. Cargo da Fundação Untversí ,
dade do Amazonas
3.27.5 - Fundações Instttuidas pelo Poder Público
01 - Pessoal _...............•...........•.•......
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2817 - Attvída.des a Cargo da Fundação Unlverstdade de Bt asfha
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder
Público
01 - Pessoal
,
'
,
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.::'.818 - Atividades a Cargo da Fundação Universt,
dade d 1 Marannãc
3.2.7.5 - Fundacóes Instituídas pelo Poder Público
Dl - PeSSOal
..........•..••..•...••...•••......
06 .,- Salàrto-Famiha
"
.

07 1519.0906.2819 -

3.2.7.5 -

Contribuições de 'Previdência Social .,., ..
Atividades 3. Cargo da Fundação Universidade elo Rio Grande - RS
Fundações Inst.ituidas pelo Poder Público

Ol-P~~

06 07 -

Salário-Família
_
Contribuições de Previdência Social

.

..
.

710.200
22.001)

3.942.7UO

50.10U

77.40(1
5,100

259.000
26.70U

366.400
957.ÕO(}

594 900
2.170.1lOl.l

5,496100
1.003.900

928100
6.30 i )
2.326.200

28fi.QOO

7,100
6.901}
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1519.0906.2820 "- Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Uberlândía
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
................•............•...•.
07 - Contribuições de Previdência social
.
1519.0906.28'21 - Atividades a Cargo da Fundação Uníverstdade Federa] de Ouro Preto
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo
Poder Público
01 - Pessoal
_................••................
06 -

07 1519.0906.2822 -

Salario.Famfha

.....................•..•..

Contribuições de Prevídêncla Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Unlversi-

Cr$ 1,00

71.900
128.300

143.000
3.800
441.100

dade Federal de Pelotas
3.2.7.5
01
06
07
1519.0906.2323

Fundações Instituídas pelo poder Público
Pessoal
"
Sa-J àrto.Famtlla
...................•..
Contribuições de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
06 - Salário.Famíha
.
07 - Contribuições de Prevídêncía Sacia]
.
1519.0906.2824 - Atividades a: Cargo da Fundação Universi..
dade Federal do Sergipe
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal ...•..........................•.•..
07 - Contribuições d.e previdência Social
.
1519.0906.2825 ~- Atividades a Cargo da Universidade Federal
de Alagoas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
,
.
06 - Balárto.Famfha
.. ,
.
07 - ContribuIções de Previdência Social ......•
1519.0906.2826 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
da Bahia.
3.2.7.2 - Entidades Federa-is
01 - Pessoal
.
06 - Salário-Famíha
1519.0906.2827 - Atividades a carg~' ~i~ 'Ü~i:;e'r~id~d"e' 'F~de~~i
do Ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - PeSsoal
.................................•.
06 - Salário.Família
...................•..•..•.
1519.0906.2828 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Espírito Santo
3.2.7.2 -Entidades Federais
01 - PessOal
"
,
'......••.•
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2829 - Atividades a Cargo da- universidade Federal
de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
, ..••.....•••
06 - Salário.Famüia
.................•.•......•
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2830 -- Atívídades a Cargo da Universidade Federal
Fluminense
3.2.7.2 - Enttdades Federais
01 - Pessoal
.. _........•............•...•......
06 - Salário-Família
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2831 - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora;
-

715.000
34.300
945.90n

439.800
400
407.100

778.900
826.900

351.600
76.600
676.000

3.679.400
857.300

4.299.700
164.400

287.800
1.409.50"

2.145.200
262.100
921. 700

6.537.400
54.100
4.072.900

ATOS

3.2.7.2
01
06
07
1519.0906.2832

--

31'1

DO PODER EXECUTIVO

Bnddades Federais
Pessoal . .
.
Salárlo.Eamílía . .
.
Oontríbuíções de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais
3;2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salártc.Familía . .
.
07 - Contribuições de Previdência SOcial
.
1519.0906.2833 - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Para
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
07 - Ccntrlbuíçóes de Previdência Social
.
1519.0906.2834 - Atividades a Cargo da universidade Federal
da Paraíba
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 -- Pessoal . .
.
06 - -Salárto.Famíha . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2835 - Atividades ,1" Cargo da Universidade Federal
do Paraná
3.2.7.2 - Enti-tades Federais
01 -- Pessoal . . ........•.......................
06 - Salário. Família . .
.
1519.0906.2836 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
de Pernambuco
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Balário-Pamília . .
.
07 - Contribuições te Previdência Social
.
1519.0906.2837 - Atividades a Cargc da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.. '
~
.
06 - Sal árto..Pamüia . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
J519.0906.2838 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Balarto.Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2839 -- Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salário- Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2840 - Atividades a Cargo da Universidade Federal
de Santa Catarina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salár.ío.Famfha . . .....................••.
07 - Contribuições de Previdência Social .....
1;;19.0906.2841 - Atividades a Cargo da universidade Federal
de Santa Maria
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ..............•.................
06 - Salário-Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social ..,..••

crs

1,00

1.189.800
70.400
319.800

6.349.100
129.000
2.081.300

2.605.600
544.000

2.249.300
256.500
1. 384. 900

4.537.100
291. 700

3.663.100
282.700
2.676.2UO

1. 768.000
60.600
732.500

4.640.400
214.300
850.500

3.553.100
504.300
3.365. '100

2.493.700
50.600
775.700

2.456 900
235.000
475 •• 00
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151'9.0906.284.2 3.2.7.2
01
06
07
1519.0906.2843

-

EXECUTIVO

Atividades a Cargo da Universidade Federal

Cr$ 1,00

Rural de Pernambuco

Entí-tades Federais
Pessoal . .
.
Saláriü_Família.
.
.
Contribuições de- Previdência Social
,
Atividades a Cargo da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federaís
01 -- Pessoal . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2844 - Atívidades a Cargo da Escola Paulista de
Medicina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
07 - Contribuições de Previdência SOcial
.
1519.0906.2870 - Atividades D. Cargo da Escola Superior de
Agricultura de Mossoró
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
07 - Contribuições de previdência Social
.
1519.0906.2871 - Atividades a Cargo da Fundaçã-o Urüversldade Federal de Mato Grosso
3.2.7.5 - Pundacôes Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .
.
Op ~ Salário- Ieamíüa . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2872 - Atividades a Cargo da Fundação Uníverstdade Federal de São Carlos
3.2.7.5 - Fundacêes Lnst.ituídas pelo Poder público
01 - Pessoal . .
.
07 ~ Contribuições d~ Previdência Social
.
1519.0906.2873 - Atividades a Cargo da Fundação Unlversfdade Federal de VIçosa
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . .,
.
.
07 - Contrtbuiçõeg de previdência SOcial
1519.0906.2874...,...... Attvídades a Cargo da Escola de Farmácia
e Odontologia de Alfenas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
1519.0906.2875 - Atividades a Cargo da Escola Federal de
Engenhart.t de Itajubá
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de> previdência Social
.
1519.0906.2876 -- Atividades a Cargo da Escola Superior de
Agricultura de Lavras
3.2 7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoa] . .
.
06 ~ Salário.Famflra . .
.
07 ~- Contrfbu'ções de Previdência Social
1519.0906.2877 ~ Atividades a Cargo da Faculdade de Cíênctas Agrárias de Pará
3.2 7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
06 - Salárto.Famíha . .
.
07 - Contribuições de previdência Social
1519.0906.2878 -- Attvtdades a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.

564.300
322.900
368.400

721.000
526.400

1.720.400
271. 700

46.400
97.000

1.270.600
22.700
223.6{){1

54.600
206.700

~06300

1.223.60{.

4..1':1{)"

37 .!O~

83400

20.900
9.300
88..000.

184.300

2.500

uo.oeu
147.200

349
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06 - Salário.Pamüja . .
.
07 ~ Contrfbuíçõ-s de Previdência Social
.
1519.0906.2879 ~ Atividades a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . ."
.
06 - 5a,lario_Família . .
.
07 - Contribuições de Previdência SOcial
.
15.24 -- Departamento de Ensino Médio - Entlda.,
des Supervisionadas
1524.0903.2845 - Atividades a Cargo da Fundação Centro
Nacional de Aperfeiçoamento para a FOr~
mação Profissional
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo POder Público
01 - Pessoal . .
.
1524.0905.2846 - Atividades a Cargo do Colégio Pedro II
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .,
.
1524,0905.2847 -- Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Alagoas
3.2.7.2 - Entntades Federais
01 - Pessoal . . .. ,
.
1524.0905.2848 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Fe,
deral do Amazonas
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . . ............................•....
1524.0905.2849 - Atividades tt Cargo da Escola Técnica Federal da Bahia
3.2.7.2 - Enl.idades Federais
01 - Pessoal
,
.
1524.0905.2850 - Atividades a Cargo da; Escola Técnica Federal de Campos
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
1524.090S.28!51 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do ceará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoa; . .
.
1524.0905.2852 - Atto ídades a Cargo da Escola Técnica Fe,
deraj Celso Suckow da FOnseca
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
.
1524.0905.2853 - Atividades a Cargo da Escola Técnica Fedetal do Esptríto Santo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
,
,
.
1524.0905.2854 -- Atívídades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Goiás
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
1524.0905,2855 - Atividades a
Cargo da Escola Técnica
Federal do Maranhão
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
1524.0905.2857 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Minas Gerais
3.2.7.2 - Entídadea Federais
01 - Pessoal . .
.
1524.0905.2859 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Pará
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.

crs

1,00
1.800
101.300

'10.9CO
2.20U
39.700

400.000
2.398.:'.00

180.000

130.000

500.000

158.000

192.5i'0

1.353.0CO

176.000

152.000

130.000

1.020.000

636.000

350

1524.0905.2860 3.2.7.2 01 1524.0905.2861 -

Atos

DO PODER EXECUTIVO

Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal da Paraíba
Entidades Federais
Pessoa! • o........ .........................
Atividades a Cargn da Escola Técnica

Cr$ 1.00

286.000

Federal do Paraná

3.2.7.2 01 1524.0905.2862 -

Entidades Federais
Pessoal . .................• . • . • • . . • • • • . . . • .
Atívídades a Cargo da Escola Técnica
Federal de Pelotas
3.2.7.2 -- Entidades Federais
OI - Pessoal
1524.0905.2863 - Atividades a Cargo da Escola Técnica

654.000

181.000

Federal de Pernambuco
3.2.7.2 01 1524.0905.2864 -

Entidades Federais
PeSSOal . ...........•..•.••....•......•..••
Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do PIauí
3.2.7.2 - Entidades Federais
OI - Pessoal ............•.••••...............•..•
1524.0905.2866 - Atividades a Cargo da Escola Técnica
Federal do Rio Grande do Norte
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . ..,...... . . . . • • . • • • . . . . . . • • . • . . . . .
1524.0905.2867 - Atividades a Cargo da. Escola Técnica
Federa! de Santa Oatarína
3.2.7.2 - Entí âudes Federais
01 _. Pessoal . ................................••
1524.0905.2868 - Atividades a, Cargo da Escola Técnica
Federal de São Paulo
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal
1524.0905.2869 - Ativtcades ..~ .. c~;g~"'~" E~~~i~' Té~;i~~
Federal de Sergipe
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal .
TOTAL . .

.•.•. ..........•....•

192.000

204.000

353.000

215.000

330.0GO

21<1.:100
122.445.70U

Art. 2." Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárías consignadas no vigente Orça,
menta aos subanexcs 15.00 e 28.00, a saber:
15.00 -- MINISTERIO DA EDUCAQAO E CULTURA
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários _
Entidades Supervisionadas
Atividade - 1519.0307.2818
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
04 - Inativos . ..................•..............
69.800
06 - Salário-Famil!a . ..•......................
4.&00
A\ivida<le - 1519.0307.2833
3.2.7.2 - Entid<l.des Federais
06 - Salárto.Famtha . .. .. . . . . . .. . . . .. • .. . . . . . •
27.700
Atividade ..- 1519.0307.'2839
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salário-Família .
111.600
Atividade - 1519.0307.2840
3.2.7.2 - Entidades Federais
06-· - Salàrto.Fannha .
2.000
Atividade - 1519.0307.2844
3.2.7.2 - Entidades Pederaís
04 - Inativos .
183 100
06 -' Salárío-Famíha . •....••......•.....••••.•
9,600

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

Cr$ 1,00

Atividade - 1519.0307.2871
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
04 - Inativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividade - 1519.0906.2815
3.2.7.5 - Fund sçóes Instituídas pelo Poder Público
06 - Salártc.Famíha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividade - 1519.0906.2824
3.2.7.5 - Funuaçoas Instituídas pelo Poder Público
06 - Salári-o-Família' . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Atividade - 1519.0906.2826
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 - Contribuições de Previdência Social
Atividade - 1519.0906.2828
.
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárío.Famf lia . .
, . . . •. . •.
Atividade - 1519.0906.2833
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Salárlo-Famílía .
Atividade - 1519.0906.2835
3.2.7.2 - Entidades Federais
07 -- Oonjcíbuíções de Previdência- Social ... "...
Atividade - 1519.0906.2843
3.2.7.2 - Entidades Federais
06 - Balárto.Pamtlia . .•.................•..•...
Atividade - 1519.0906.284'1.
3.2.7.2 - Entidades Federais
05 - Salárío.Famüta . . ...... , .. , •. . . .. • . . . . . . .
Atividade - 1519.0906.2874
3.2.7.2 - Entidades Federais
00 - Salárlo.Famílta . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .
Atividade - 1519.0906.2875
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal • • . ••..•.•.....•........•..•.••.•
06 - Salário-Família. • .
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência

121,()24.600

TOTAL ..•.....•.. , ..•... , ... ......•

122.445.700

34"500
86 _800

2. SOO
244.800

71. 700
55.200
257,200
3.300
91. 300
900
160.600
3.600

Art. 3.° O presente crédito, no Anexo IH da Lei Orçamentária em cur50, obedecerá a seguinte programação:

a) Suplementação
55.00 - MINISTI!:RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
55.07 -- Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado da. Guanabara
5507.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas .
5507.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.08 - Fundação Universidade do Amazonas
5508.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.09 - Fundaçà» Universidade de Brasília
5509.0906.2009 -- Admínlstração e Manutenção do Ensino
55.10 .- Fundação Universidade do Maranhão
5510.0906 ..:2.009 - Administração e Manutenção do Ensino..
55.11 - Fundação Universidade de Rio Grande ~ RS
5511.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
"
005 - Faculdade Federal de Engenharia Industrial
55.12 - Fundação Universidade de Uberlândia

104.300
1.326.1100
2.765.600
6.500.000
3.260.600
300.000

352
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5512.0906. 2009 ~ Administração e Manutenção do Ensino
006 -- Paculdade Pedera! de Engenharia
.
55.13 - Fundação Universidade Federal de Ouro

200.20ú

Preto
5513.0307.2007 5513.0906.2009 55.14 5514.0307.2007 5514.0906,2009
55.15
5515.09Ü6.2ÜU9
55.16
5516.0307.2007

-

Atendimento de Encargos com Inativos

e

Pensionistas . ,

.

Aumínístração e Manutenção do Ensino ..
Fundaçac Universidade Federal de Pelotas
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . . .....................•......
Administração e Manutenção do Ensino .
Fundação Universidade Federal do Piauí
Admimstraçâo e Manutenção do Ensino ..
Fundação Universidade Federal de Sergipe

Atendimento de Encargos com Inativos e
pensionistas . .
.
5516.0906.2009 - Aommístraçâo e Manutenção do Ensino
55.17 - Uníverstdade Federal de Alagoas
5517.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensíomstas . .
.
5517.0906.2009 - Admimstraçâo e Manutenção do Ensino ..
55.18 - Universidade Federal da Bahia
5518.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
pensionistas . .
.
5518.0906.6009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.19 - Universidade Federal do Ceará
5519.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
.
5519.0!:.:06.2009 -- Adrmmstraçâo e Manutenção do Ensino ..
55.20 - Universidade Federal do Espirito Santo
5520.0307.2007 -- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
.
5520.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.21 - Unrverstdade Federal de Goiás
5521.11307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensíomstas . .
.
5521.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.22 - Uníversidade Federal Fluminense
5522.0906.2009 - Admírnstraçào e Manutenção do Ensino ..
55.23 - Universidade Peoeral de Juiz de Fora
5523.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
.
5523.0906.2009 - Anmnustraçâo e Manutenção do Ensino
55.24 - Universidade Federal de Minas Gerais
5524.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
,
5524.0906.2009 - Adrmr-istração e Manutenção do Ensino ..
55.25 - Universidade Federal do Pará
5525.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
.
5525.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino .•
55.26 - Universidade Federal da Paraíba
5526.0307.2007 -- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
.
5526.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.27 - Universidade Federal do Paraná
-552'1.0307.2007 - Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . ,
.
55-27.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino
55.28 - Universidade Federal de Pernambuco
5528.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..

13.000
587.900
42.20D
1.695.200
847.300
11.400
1.605.800
74.300
1.104.400
711.200
4.536.'100
33.500
4.464.100
168.000
1.697.300
110000
3.329.000
10.664.400
125.400
1.580.000
516.600
8.559.400
8.100
3.149.600
49.000
3.890.700
651.300
4.828.800
6.622.000

Aros DO PODER EXECUTIVO

55.29 ..- Universidade Federal do Rio
5529.0307.2007
5529.0906.2009
55.30
5530.0307.2007
5530.0906.2íJ09
55.31
5531.0307.2007
5531.0906. -2009
55.32
5532.0307.2007

5532.0906.2009
55.33
5533.0307.2007
5533.0906.2009
55.34
5534.0906.20fl9
55.33

Grande do
Norte
- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas . .
.
- Admíniatraçâo e Manutenção do Ensino ..
_.- Uníveraídade Federal do Rio Grande do Sul
- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas. .
.
- Admimstraçâo e Manutenção do Ensino
- Universidade Federa] do Rio de Janeiro
-- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensronístag
........................•....
-- Administração e Manutenção do Ensino
- Uníverstdade Federal de Santa Catarina
- Atendimento de Encargos COm Inativos e
Pensícnístas
.
- Administração e Manutenção do Ensino ..
- Untveraidàde Federal de Santa Maria
-~ Atendimento de Encargos
com Inativos e
Penstonlstas . .
.
- Admíntstração e Manutenção do Ensino ..
- Uníversidade Federal Rural de Pernambuco
- Admmístraçâo e Manutenção do Ensino ..
- Unrversidade Federal Rural do Rio de Ja~

Cr$ 1,00

88.900
2.561.100
732.200
5.705.200
3.942.700
7.423.100
50.400
3.320.000
82.500
3.167.700
1.255.600

neíro

Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensiorustas . .
.
5535.0906.2009 :.. .;,.; .Admínístraçâo e Manutenção do Ensino ..
55.36 - Escola Paulista de Medicina
5536.0906.2009 - Administração e Manutenção do Ensino ..
55.37 - Pundaçào Centro Nacional de Aperfeiçoa,
menta -íe Pessoal para Formação Profissio-

5535.0307.l007

286.300
1.247.400
1,992.100

nal

5537 0903.2013
003
09
55. 3~
5538.0905_ 2009
55.39
5539.0905.201)9
55.40
5540.0905 2009
55.41
5541.0905.2009
55.42
5542.0905.2009
55.43
5543.0905.2009
55.44
5544.0905.2009
55.45
5545.0905.2009
55.46
5546.0905.2009
55.47
5547.0905.2009
55.49
5549.0905.2009
55.51
5551.0905.L.009

55.52

- Administração de Pessoal
- Capacitação de Recursos Humanos
- Pessral para a Formação Profissional
- Ooléglo Pedro II
- Administração e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Pederal de Alagoas
- Administração e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica Federal do Amazonas
- Actmmisttaçâo e Manutenção do Ensino
- Escala Técnica. Federal da Bahia
- Administração e Manutenção do Ensino

Escola Técnica Federal de Campos
- Admínistracãn e Manutenção do Ensino
Escola Técmca Federal do Ceara
Admtmstraçâc e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal Celso Suckow da
Fonseca.
- Administração e Manutenção do Ensino ..
- Escola 'I'écnlca Federal do Espírito Santo
- Admínlstração e Manutenção do Ensino
-- ESCfll8 Técnica Pederal de Goiás
- Admtntstraçâo f; Manutenção do Ensino
-- Escola Técmca Federal do Maranhão
- Administração e Manutenção do .Ensino
-Escala Técnica Federal de Minas Gerais
---; .~ctmjnjstraçê,o e Manutenção do Ensino
- Escola T~(;[J .ca Federal do Pará
- Administração e Manutenção do Ensino
- Escola Técnica, Federal da Paraíba

400000
2.396.200
180.UUO
130.000
500.000
158.000
192.5lh1
1,352.000
176.ÜOO
152.000
130

noo

1.020.1)00
636.000
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eis
5552.0905.2089
55.53
5553.0905.2009
55.54
5554.0905.2009
55.55
5555.0905.2009
55.56
5556.0905.2009
55.58

-

Administração e Manutenção do Ensino
ES0:Jla 'I'ecru-a Federal do Paraná
Admínístraçân e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Pelotas
Admíntstração e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal de Pernambuco
Anrrunrstaaçào e Manutenção do Ensino
Escola Técnica Federal do Piauí
Administração e Manutenção do Ensino
Escola 'I'écrnca E ederal do Rio Grande do

5558.0905.2009
55.59
5559.0905.2009
55.60
5560.0905.2009
55.61
5561.0905 2009
55.62
5562.0906.2{,()9
55.63

- Admíntstraçâc e Manutenção do Ensino _.
- Escola Técnica Federal de Santa Catarina
- Administração e Manutenção do Ensino
- Escola 'I'êcnlca Federal de São Paulo
- Admímstraçâo e Manutenção do Ensino "
- Escola Técnica Federal de Sergipe
- Administração e Manutenção do Ensino ..
- Escola Superior de Agricultura de Mossoró
- Adrmmstraçâo c Manutenção do Ensino "
- Fundação Uníversídade Federal de Mato

1,00
288.000

854.000

1Sl.nUO
192.000
204.000

Norte

Grosso
Aômmístraçâ-, e Manutenção do Ensino "
wundnção Universidade Federal de São
Carlos
- Admnnstraçâe e Manutenção do Ensino "
- Fundação Universidade Federal de Viçosa.
- Administração e Manutenção do Ensino "
- Bseoia c.e Farmácia e Odontologia de A!fe~
nas
- Administração e Manutenção do Ensino
- Escola Federal de Engenharia de Itajubá
- Administraç-ão e Manutenção do Ensino
- Escola Superior de Agricultura de Lavras
- Administração e Manutenção do Ensino
- Faculdad... de Ciências Agrárias do Pará
--'- Admtntstraçâo e Manutenção do Ensino .•
- Faculdade de Medicina do Triângulo M1~
neíro
- Administração e Manutenção do Ensino ..
- Faculdade âe Odontologia de Diamantina
- Adrmmstracê. e Manutenção do Ensino .•

353.000
215.000
330.000
214.000
143.400

5563.0906.2009 55.64 -

1.516 900

5564.0906.2009
55.65
5565.0906.2009
55.66

1.529.900

5566.0906.2009
55.67
5567.0906.2009
55.68
5568.0906.2009
55.69
5569.0906.2009
55.70
5570.0906.2009
55.71
5571.0906.2009

261.300

91.500
83.100
118.700
298.806
250.300
112.800

b) canceíoroemo

55.00 - MINI6T"RIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
55.07 • - Federação das Escolas Federais Isoladas do
Estado da Guanabara
Atividade - 5507.0906.2009
.
55.10 - Fundação universidade do Maranhão
Atividade - 5510.0307.20U7 . •
.
55.1..6 - Fundaçâo Universidade Federal de Sergipe
Atívidade - 5516.0906.2009 . .
.
55.18 - universidade Federal da Bahia
Atividade - 5518.D900.2009.
. ............•......•.....
55.20 - Universtdade Federal do Espírttc Santo
Atlvídade - 5520.0906 2009.
.
"
55.25 - Uníversidaôe Federal do Pará
Atividade - 5525.0307.2007. _.•........................
Atividade -- 5525.0906.2009. .
..
55. ·J7 - Universidade Federal do Paraná
Atividade - 5527.0906.2009 . .
.

86.800
74 600
2.800
244.800
71. 700
27.700
55.200
257.200
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55.31 -- Unlverstdade Federal do Rio de Janeiro
AtiVidade - 5531. 0307 .2007
55.32 - Universidade Federal de Santa Catarina

ers
.

1,00

l11.ôOO

Atividade 55.35 -

5532.0307.2007 .....••.............•••.......
2.000.
Universidade Federal Rural do Rio de .ra,
neíro
Atividade -- 5535.0905.2009
.
3.300
55.36 - Escola Paulista de Medicina
Atividade - 5536.030'1.2007 . . ., .•..•••••••.•.••.•••••••
192.700'
Atividade - 5536. Og06 .'2009 . .
.
91.30OJ
55.63 - Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso
Atividade - 5563.0307.2007 .............•.•............
55.66 -- Escora Q~ Farmácia e Odontologia de Alfenas
Atividade - 5566.0906. 20D9.
. ....................•....
900
55.67 - Escola Federal de Engenharia de rtajubá
Atividade -- 5567.0906.2009 . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . •••. .
164.200
Art. 4.0 Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposíçóes em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152.º da
República.

Independência e 85:-' -ía

EMÍLIO G. MEDIct

Antõnío Delji71~ xeuo
Jarbas G. J,Jassarinh,o
JOão Pauto aos Rels Velloso

DECRETO N.Q 73.213 -

DE 27 DE NOVE:MBRO DE 1973

Abre ao Mtnistérto da Educação e Cultura o crédito suplementar de Cr$
49.426.700,00, para 1eforço de dotação consignada no vigente Orça-

mento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81. item lU, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6.9 , da Lei n.c 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.9 Fica aberto ao Ministério da Ek1ucação e Cultura, em favor
da Secretarie. Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar
no valor de Cr$ 49426.700,00 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e
Tinte e seis mil e setecentos cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo 15.00, a saber:
15.00 15.03 -

M1NlSTÊRlO
TURA

DA

EDUCAÇAO

E

CUL·

Secretaria Geral - Entidades aupervísíc,
nadas

1503.0904.1810 4.3.7.1 03 -

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

Projetos a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Entidades Federais
Vinculações TributáIias
TOTAL

1503.0904.1810 13 -

..

49.426.700'
49.426.700

DETALHAMENTo DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
Projetos a Cargo do Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação

.

49.426.700

Cota-Parte do Salário-Bducaçâo .••......•.

49.426.700

TOTAL

.

49.426.700
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DO PODER

Art, ,2.9 Os l'eCW'SOS necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento 00 subanexc 15.00, a saber:

crs 1,00

15.00 -

15.03 -

MrNISTERIO

DA

TORA
Secrcterfa Geral -

nadas

EDUCAÇAO E

CULJ

Entidades Supervisio-

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA
Projeto - 1503.0904.1810
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Diversas
.

Projeto -

13 -

49.426.700

TOTAL
.
DETAI.HAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
1503.0904.1810
.

49.426.700

Cota-Parte do Salárío-Bducaçâo

.

49.426.700

.

49.426.700

TOTAL

49.426.700

Art. 3.9 As alterações orçamentárias ora procedidas não mcdífícarão a
programação constante do anexo III da Lei Orçamentária em curso.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro ce 1973; 1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MEDICl
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
DECRETO N.o 73.214 -

DE

27 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre ao Ministé'rio dos Transportes, em favor da Superímtenâência Naetonat aa iaarmna Mercante o creauo suotementar de Cr$ 30.699.200,00,
para reforço ae dotaçôes constçruuiae mo vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artjgo 81, item lU, da Constituição, e da autorização contida no ertdgo 6.
da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Superrntendêncía Nacional da Marinha Mercante, o crédito suplementar no va~
lar de Ors 30.699.200,0;' (trinta m.lhôes seiscentos e noventa e nove mil
e duzentos cruzetrosr, para rercrç« de dotações orçamentárias consignadas
80 subanexo 67.00, a saber:
Q

6700 -

MINISTl<RIO DOS TRANSPORTES

6702 - Supertntendência Nacional da
Mercante
6702.1606.1023 - Programa de Construção Naval
015 -

,

Marinha
.

Financiamento e Ressarcimento

06 - Construção de Navios Frigoríficos
.
07 ,-:-Construção de, Navios-Tanque - Projeto B

22.699.200
22.699.200
12.000.000
10.699.200

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

crs 1,00
6702.1606.2349 002 -

Cobertura de "Deficit" operacional

.

8.000.000

Empresa de Navegação da Amazônia. S.A

.

8.000.COO

Total .

30.699.200

Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo
67.00, a saber:
6700 6702 -

MINISTl!:RIO DOS TRANSPORTES
Superintendência Nacional
da Marinha

Mercante
Projeto

6702.1606.1023

22.699.200

015
10
12
18
Atividade 6702.1606.2351

..

22.699.200

..
..
..
.

5.818.100
15.962.700
918.400
8.000.000
30.699.200

Total .

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoas disposições em contrário.
Brastüa, 27 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.

sacas

~MtLIO

G. MEDIcr

Antómo ueumc Netto
Mano Dama Anareazza

Jcao Pauto áosRezs velloso
DECRETO

N.o

73.215 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre-em lavor de ewersos órçôos .c crédito suplementar de Cr$
75.324.300.00, para reforço de dotações consignadas no mçente

-mento,

.
OTça.~

o Presidente da República; usando da atribuição que lhe confere o arttao 81, ítem IlI, da Constituição, e da autorização contida no artdgo 6.°,
da Lei n." 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2.°, da
Lei n,e 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art 1.9 Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ 75.324.300,00
<setenta' e cinco milhões, trezentos e vinte e quatro mil e trezentos cruzeiros), para 'reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente
orçamento, conforme a seguinte discrlmínação:
1400 -

MINISTl!:RIO DAS COMUNICAÇõES

1401 - Gabinete do Ministro
1401.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.2.0 - Material de Consumo '.".""" .. """'"
1402 - Secreterla Gera]
1402.0108.2006 - Planejamento e Coordenação Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - vencimentos e Vantagens Fixas
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
1104 - Inspetoria Geral de Finanças
1404.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil

3.331.900

15.0ao

6.700
590.000
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01
3.1.2.0
4.1.4.0
1406

-

1406.0101.2004 -

EXECUTIVO

Vencimentos e Vantagens Fixas ....••....•.
Material de Consumo ..............••.....•
Material Permanente ..• , ....••...•.•......
Departamento de Administração

eis 1,00

5.200
25.000
180.000

Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos

3.1. 2. O 3.1.3.2 -4.1.4.0 1406.0101.2395 -

Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros .....•.......•.•
Material Permanente ...••••..............
Manutenção e Conservação de Residências

250.000
1.500.000
100.000

Oficiais

3.1. 2. O -

Material de Consumo

.

3.1.3.2 -- Outros serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos ......................•.•
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.

4.1.4.0 -- MaterUtl pernaanente .....•.•..•..•........
1407 -

1407.0705.2188 -

3.1.3.2 3.1 .5. O -

2200 -

Departamento Nacional

çoes

de

Telecomunica-

Coordenação e Fiscalização dos serviçce de
Telecomunicações
Outros Serviços de Terceiros
.
Despesas de Exercicios Anteriores ..•.......
MINISTllRIO DAS MINAS E ENERGIA ••

30.000
75.000
20.000
50.000
25.000

400.000
80.000
11.593.500

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA
DA DESPESA

2201 -

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Técnico-Especializado ao Núcleo central
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
2201.1009.1087 - Desenvolvimento de
PIamos Especiais no
setor de Energia
4. 1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
..
2201.1403.2013 - Administração de Pessoal
003 - Capacitação de Recursos Humanos
01 - Setor de Recursos Minerais
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
2202 - secretaria Geral
2202.1009.1043 - Participação da União no Capital de Empresas
013 - Bocíedaue de Economia Mista
01 - Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras S. A.
4.1.5.0 - Participação em Constituição 0".1 Aumento
de Capital de Empresas ou Entidades
Industriais ou Agrícolas
..
2208 - Departamento Nacional de Aguas e Energia
Elétrica
2208.1001.2268 - Coordenação da Politica Nacional dos Recursos Hídricos e Energéticos
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.5. O - Despesas de Exercícios Anteriores
.
2208.1006.1007 - Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica
006 - Melhoramentos e Obras Diversas
01 - Redes Mumclpaís Encampadas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . .............•.......................
2209 -r-. Departamento Nacional da Produção Mineral
2209.1401.2289 - Coordenação da Política Nacional de Recursos Minerais
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
22Ul.IU01.2001 001 -

4OO.llll0

227.000

B26.5ll0

4.000.000

3.940.000
300.000

400.000

200.000
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3.1.3.2 -

3.1.5.0 -

Outros Serviços de Terceiros
Despesas de Exercicios Anteriores

Cr$ 1,00
1.200.000
100.000

.
.

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO À CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS

2201 4401.IU01.2001 001 05 -

2201.1009.1087 05 2201.1403.2013' -

003 04 2700 -

2701
2701.0104.2001
3.1.2.0
3.1.3.2

-

2701.0104.2061 3.1 .3.2 2702 -

2702.0108.2006 3.1.2.0 3.1.3.2 -

4.1.3.0 2703 2703.0307.2905 3.2.7.2 04 -

06 2703.0308.2905 3.2.7.2 -

07 2703.1606.2902 3.2.2.0 -

2703.1608.1905 3.2.7.2 03 -

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior

.

400.000

Técnico-Especializado ao Núcleo Central ..

400.000

Imposto único sobre Energia Elétrica
Desenvolvimento de Planos Especiais no
tor de Energia

.

400.000

.

227.000

Imposto trntco sobre Energia Elétrica
Admínístração de Pessoal

.
.

227.000
826.500

Capacitação de Recursos Humanos

.

826.500

se-

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustiveis Liquidas e Gasosos
.
MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
COOrdenação da Politica de Transportes
Outros Serviços de Terceiros
.
secretaria Geral
Planejamento e COOrdenação Setorial
Material de Consumo .....•................
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
Atividades a cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
Entidades Federais
Inativos . .
.
Salário-Família • .
.
Atividades a Cargo do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
Entidades Federais
COntribuições de Previdência Social .......•
Atividades a Cargo da Superintendência Nacional da Marinha Mercante
Subvenções Econômicas
.
Projetos a cargo do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis
Entidades Federais
Outros Custeios . .
.

08-Th~M

...•...................... ·

.

Atividades a Cargo do Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal . .
.
03 - Outros Custeios . .
.
.
08 - Salário-Familia . .
.
07 - Oontrtbuíçôes de Previdência Social
2705 - Divisão de segurança e Informações
2705.0809.2008 - Assessoramento Relacionado à segurança
Nacional

826.500
50.388 900

100.000
200.000
143.000
30.000
80.000
160.000

545.300
70.300

2.876.200
6.008.900

10.916.700
16.II1.300

2703.1608.2905 -

7.579.200
2.103.700
551.900
237.400
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Cr$ 1,00

3.1.2.0 4.1. 4. O 2706 2706.0101.1033 -

011 01 4.1.2.0 2706. 0l0I. 2004 -

Material de Consumo
Material Permanente . .
Departamento de Administração

0.0

10.000
10.000

•••

.

Transferências de órgãos Federais para Brasüía -

PIamo de Mudança

Instalação
Núcleo Central
Serviços em Regime de

Programação Es-

pecial
................................•.
Coordenação e Manutenção de Serviços Téc-

nicos e Administrativos
Despesas de Exercícios Anteriores . ,
Documentação e Divulgação
3.1.2. O - Material de Consumo
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
3.1.4.0 - Encargos Diversos
3.1.5.0 -

1.046.500

.

3.400

.
.
.

5.000
144.000
1.000

27015.0101.2012 -

2706.1601 .2m3 -

010 3.2.2.0 2706.1601.2336 ~
::L1.2.0 -

3.1.3.2 3. 1. 5. O 2707 2707.16U5.2347 -

3.2.3.3
2709
2709.0101.2013
002

-

"

Admínístraçêo de Pessoal

Atendimento de Encargos COm Pessoal Remanescente "da Estrada de Ferro MadeiraMamoré
Subvenções Econômicas
.
PeSS'·Jal Servmo.. ;\ Diretoria de Obras de
Cooperação do Ministério do Exército
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
,
..
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Estrada de Ferro Tocantins
Serviços de Transportes Ferroviários
Salárío.Famflia

902.300
142.200
105.100
88.400

..

33.100

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
..
3.1.5.0 - Despesas de Exercícíos Anteriores
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
2800 - ENCARGOS GERAIS ,DA UNIAO
.

60.000
100.000
55.000
10.000.000

-

2802 -

Recursos sob Supervisão do Minlstérto do
Planejamento e Coordenação Geral
Participação da União no Capital de Empresas
013 -- SOciedade «e Economia Mista
12 - Telecomunicações Brasileiras - S. A.

2802..0705.1043 -

TELEBRAS
4.2.2.0 -

Participação em Constituição" 0:1 Aumento
de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
" "
"
.

10.000.000

Total

75.324.300

.

Art. 2. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
0

1400 -

MINISTERIO DAS

1401 -

Gabinete do Ministro

Atividade 4.1.3.0 1402 -

Atividade :3. L 1.1 02 -

COMUNICAÇõES

3.331.900

1401.0104.2001

Equipamento e Instalações
Secretaria Geral

.

15.000

.

6.700

1402.0108.2006

Pessoal Civil
Despesas Variáveis . .

361
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3. 1. 2. O 3.1.3.1 3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.3.0 1404 --

Atividade -

Material de Consumo
Remuneração de Serviços Pessoais
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Inspetoria Geral de Finanças

.
.
.
.
.

1404.0107.2005

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
- .
Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
~ Departamento Nacional de Telecomunicações
!'rojeto -- 1407.0705.1063.008
4.1.2. O --. Serviços em Regime de Programação Especial
.
Projeto -- 1407.0705.112Ü.004.02
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
Projeto -- 1407.0705.1122.001.03
4.1.2. O - serviços em Regime de Programação Especial . .
.
3.1.1.1
02
3.1.4.0
4.1.3.0
1407

--

Atívídade -

Cr$ 1,00
130.000
200.000
110.000
70.000
150.000

5.200
25.000
80.000

1.300.000
135.006
600.000

1407.0705.2188

.
.
.

160.000
150.000
15.000

.
.
.

100.000
40.000
40.000

2200 -- MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA ..

11. 593.500

3.1.4.0 -4.1. 3. O 4.1. 4. O 1408 -

Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Metertal Permanente . .
Departamento do Pessoal

1408.0101.2013.002
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
3.1.4.0 -- Encargos])iversos
4.1.4.0 - Material Permanente . .-

Attvrdade -

~

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA
DA DESPESA

2201

Gabinete do Ministro

Atívídade -- 2201.1001.2269

3.1. 3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
Atividade - 2201.1401;2269
3.1 .3.2 - Outros Serviços de Terceiros
;
.
projeto -- 2201.1402.1096
4; 1 .2. O -- Serviços em Regime de Programação Especial . .
'
,
.
2202 -- Secretaria Geral
Projeto -- 2202.1002.1084
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
2207 - Departamento de Administração
Projeto -- 2207.0101.1035 001.01
4.1.1.0 -- Obras Públicas
.
2208 -- Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica

427.000
500.QOO
326.500

500.000
100.000
4.500.000

Atividade -- 2208.1001.2268

3.1.4. O -3.2.7.6 -4.1.1. O -4.1.3.0 -

Encargos Diversos . .
;
.
Pessoas
.
Obras Públicas . ..
.
Equipamentos e Instala-ções
.
Projeto - 2208.1009.1ú17
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial
..
2209 --'-- Departamento Nacional da Produção Mineral
Atividade -- 2209.1401.2289

50.000
215.000
50.000
425.000
3.000.000
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crs 1.00
4.1.1.0 4.1.3.0 -

Obras Públicas .
Equipamentos e Instalações
0'0

••••••••••••••••••••

o ••

100.000
900.000
500.000

2201 Atividade -

..
Material Permanente
.
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CONTA DE RECURSOS
VINCULADOS
Gabinete do Ministro
2201.1001.2269 .••.••..••.............•...•

05 -

Imposto trníco sobre Energia ElétrIca ...••

At!V1dade -

04 -

2201.1401.2269 .••••..•...........•.•.•....
Imposto único sobre Lubrificantes e COm~

.

500.000

Projeto -

2201.1402.i096 •..•.••••••••..••......•••.••

326.500

04 -

Imposto Unico sobre Lubrificantes e COm·
bustíveís Líquidos e Gasosos ............•..
Secretaria Geral
2202.1002.1084
..

4.1.4.0 -

2202 Projeto 05 270u -

bustíveís Líquidos e Gasosos

Gabinete do Ministro
2701.0104.2001

Encargos Diversos

.

4.1.3.0 Ativ1dade -

Equipamentos e Instalações
2701.0104.2061

.

Matertel de COnsumo

.

3.1. 2. O -

3.1.4.0 4.1. 3. O -

4.1. 4. O -

2702
Atívídade
3.1.3.1
2703

-

427.000
5UO.000

326.500
200.000
200.000
4.301.4uO

Imposto único sobre Energia Elétrica
MINlSTERlO DOS TRANSPORTES

2701 Atividade -

3.1.4.0 -

427.000

Encargos Diversos
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente . .
.
secretaria Geral
2702.0108.2006
Remuneração de serviços Pessoais
.
Secretaria Geral - Entidades Supervlsío-

150.000
50.000
7.000
14.000
20.000
12.000
1. 833.400

nadas
projeto -4.3.3.0 2705 Atividade 3.1.3.2 2709 Atividade 3.1.1.1 01 02 3.1.2.0 3.1.3.1 3.1.4. O 4.1.4.0 2800 -

2802 projeto 4.2.2.13 -

2703.1608.1905
Auxü-os para Obras Públicas
.
Divisão de Segurança e Informações
2705.0809.2008
Outros serviços de Terceiros
.
Departamento do Pessoal
2709.0101.2013
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis . .
,
.
Material de COTIS",1mo
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos . .
.
Material Permanente
.
ENCARGOS GERAIS DA UN1AO ..•.......

780.000
200.000
90.000
105.000
10.00u
10.000
56.097.500

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.0704.1060.002.08
Participação em Constituição ou Aumento de
Capital de Empresas ou Entidades Comer.
ctais ou Fmanceiras
.

10.QOO.OOO

1.00Q.000
20.000
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Cr$ 1.00

AtiVidade 3.2.6. O -

2802.1800.2029
Reserva de Contingência

46.097.500

Total

.

75.324.300

Art. 3.° O presente crédito no Anexo III da Lei Orçamentária em curso,
obedecerá a seguinte programação:
Suplementando

6700 6702 -

MINISTltRIO DOS TRANSPORTES
Superintendência Nacional da Marinha. Mer-

67U:d.1606.2349 -

Cobertura do Detícít Operacional..........

cante

002 003 6705 -

Empresa de Navegação da Amazônia S. A.
Serviço de Navegação da Bacia do Prata .•
Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis
8705.0307.2007 - Atenaimento de Encargos com Inativos e
PensiOnistas. . ...................•.......
6705.0308.2122 - Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor PúblicoPASEP
..
6705.1608.1171 - Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento . '
.
6';05.1608.2354 - Coordenação e Execução dos Serviços de
Portos e Vias Navegáveis .................•
Total

6.008.~OO

5.224.200
784.700

615 600
2.876.200
27.028.000
10.472.200

..

47.000.900

MINISTltRIO DOS TRANSPORTES
Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis
6705.1608.1022.006.03
..

1. 000.000

Total

1.000.000

conceíanao
6700 6705 Projeto -

.

Art. 4. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 27 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85." da
República.
EMtLIO G. MÉDICI

AntOmo Del1Zm Netto
Marta Dama Anctreazza
Beniamim: Marta Ha:pi1stc
João Pauto aos ReM vezzcso

nvamo c. coreetu
DECRETC N°

n. 216 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre em favor de diversos crçooe o crédito suplementar de Cr$ 187.041.900,00,
para retorço de dotações consignadas no otçente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da constttuicão. e da autorização contida no artigo 6°, da
Lei número 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2.9 da
Lei número 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art.· c Fica aberto o crédito suplementar no valor de Cr$ 187.041.900,00
(cento e oítenra e sete milhões, quarenta e um mil e novecentos cruzeiros),

ATOS DO PODER-ExECUTIVO

364

para reforço de dotações oi çamentárías consignadas ao vigente orçamento,
conforme a segumte díscríminaçãc:

crs

0100 0100.0105.2011 -

CAMARA DOS DEPUTADOS
Atividades Legislativas

3.1.1.1 01 -Q2 3.2.3.3 3.2.5.0 0100.0307.2007 -

Pessoal CiVIl
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ••......................
Balárto-Fandlía .........................•.
contrtbutcões de Previdência Social
.
Atendimento de Encargos com Inativos e

3.2.3.1 3.2.3.3 -

02UO -

8.800.000
6.185.000
89.000
195.000

Pensíornstas

1.500.000
6.000
20.300.000

Inativos
.. ' ..................•..••....••••
êalárto-Fannlía
.

SENAD<l FEDERAL

...............•.....•

0200.0105 2011 - Atividades Legislativas
3.1.1.1 -- Pessoal Civil

01 -

1,00

16.775.000

vr ncímentos e Vantagens Fixas

.

6.850.000
12.480.000

02 -- Despesas Variáveis
..................••.•
0200:0307~2007~"'-AtRndimentL de Encargos com Inativos e

Pensionista,

3.2.3.1 0600 -

Inativos .. · ..
JUSTIÇA MILITAR
0.0

970.000
3.391.100

••••••••••••••••••••••••••

.

~---

...01 - Superior TrlbunalMi1itar
0601.0106.2161 -- Processamento de Causas
3.1.1.1 - Pessoa! Civil

01 -- vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas Vartáveís

.

900.000
435.400

.............••..•..••.

0602 -. Audítortae da Justiça Militar

0802.0106.2161
3.1.1 1
01
02

-

Processamento de Causas

-

Despesas Vat-íáveis

- Pessoal Civi:
- venctu.enros e Vantagens Fixas ..........••

0700 -

':>.3

0704
0704.0106.2161
002
3.2.7.6
0706
0706 0106.2161
002
3.1.1 1

tJ2

JUST1'\.il' EIJEITORAL

.................••

359.400

~--'--

Tribunal Superior Eleitoral
Coordenação e Supervisão de Eleições
Encargos Diversos
.
'I'rfbuna, Regional Eleitoral do Amazonas
Processamentc de Causas
Causas Eleitorais
Material de Consumo ....................•.
Outros Servtcos de Terceiros
.
Atendrment- de Encargos com Inativos e
Pensionistas
- Baiarto- Famnia
.
- Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
- Processamento de Causas
-- Causas _Eleitorais
- Pessoas ..............................•••••
- Trfbunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal
- Processamento de Causas
- Causas Eleitorais
_.- Pessoal Civil
- Despesas Variáveis .......................•

0701 0701.0106.2lüO 3.1.4 O 0703 --0703.0186.2161 -002 3.1.2.0 -3.1.3.2 0~'03 0307.2007 ~."

1.579.700
476.000

..................•...•

87.000

10.000
10.000
1.900

400

55.000

ATOS DO PODER

0707 -0707.0106.2161 002 3.1.3.2 3.1.5.0 0709 0709.0106.2161 002 3.1.5.0 0710 0710.0106.1002 001 -17 4.1.1.0 0716 0716.0106.2161 002 3.1.5.0 0716.0307 2007 3.2.3.3 U719 0719.0106.2 1 "
002 .3.1.5. O 0722 0724.0106.2161 002 3.1.5.0 0800 -
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Cr$ 1,UO

Tribunal R.egional Eleitoral do Espírito Santo
Processamento de Causas
Causas Eletto-aís
Outros Servtcc-s de Terceiros ..•...........
Despesas de Exercícios Anteriores
.
'Lr íbunal Regional Eleitoral da Guanabara
Processarnentc de Causas
Causas Eleitorais
'oespesas de Exercícios Anteriores
.
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Edifícios Públ!CQS
Construção e Instalação
Sede do Tribuna!
Obras Públicas

27.000
3.00U

58.800

.....••..•.•.••••.....••••••

30.000

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Processamento de Causas
Causas Elettoraís
Despesas de Exercícios Anteriores
.
.átendímento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Salárro-Famílte.

.........••....••••..•....

1.000

J'rtbunat Reglonal Eleitoral do Rio Grande
do Norte
-ccessamento de Causas

Causas Eleitorais
Despesas de Exercícios Anteriores .........•
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Processamento de Causas

Causas Eleitorais
Despesas de Exercícios Anteriores .... o o • •
.J LJ;:,..t:1Ç;A DO TRABALHO
... o • • o • • • • • o o

1.000

00

- Tribunal Superior do Trabalho
- Processamento de Causas
----, Cansas Trnhalhístas
- 'Pessoal Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas ...• o o • • • •
- Balartc-Famtlía ..........•........ o
o o.
- Contribuições de. Previdência Social .... o' • •
- Atendimento de Encargos com Inativos e

3.2.3.1
OS02
0802.0106.2161
001
09

-

0.00

Pensionistas
Inativos . __
o ••••••••
'I'ríbuna. Regional do Trabalho da 1" Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Na Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito
Santo
3.1.1.1 - Pessoal CIvil
Dl - Vencimentos e Vantagens Fixas ...•......
02 - Despesas Variáveis _
o

3.2.3.3 0802.0307.2007 -

Salário-Família

....•• o o • • • • • • • •

0.0.

o o •• _ ••••••

Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos .,
o ••••••••
Tribunal Regional do Trabalho da 2" Região
Processamento de. Causas
Causas Trabalhistas
Em São Paulo. Paraná e Mato Grosso
Pessoal0vil
Vencimentos e Vantagens Fixas ... o '-.0 •••••

3.2.3.1 0803 0803.0106.2161 001 02 3.1.1.1 01 3.2.3.3 - Balário-Farr ília

0.0 00 • • • • • • • • • • •

0

o ••••••• o o o o

56.300
12.642.300

----

OSOl
0801.0106.2161
001
3.1.1.1
01
3.2.3.3
3.2.5.0
0801.0307.2007

O"

8.000

0.0

299.400
28.50U
41. OOU
56.100

1.008.200
517.600
72.500
289.000

1.824.400
31. 800
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ATOS

0803.0307.2007

DO

PODER EXECUTIVO

~

Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
3.2.3.3 - Salário- Famtne ................•..........
0804 - Tribunal Regional do Trabalho da 3" Região
ü8ü4.0!ü6.2ltH - Processamento de Causas
001 - Causas Tu balhístas
03 - Em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal
3.1.1.1 - Peseoaí Civil
.

01 02
3.2.3.3
3.2.5.0
0804.0207.2007

Venci1rentos e Vantagens Fixas

.

-

Despesas Variáveis ....................•..
Salárto- Família ......................•.•••
Contribuições de Previdência Social .....
Atendírr ento de Encargos com Inativos e

3.2.3.3 0805 0805.0106.2161
001 -

êalárfo-Parrnlie
Tribuna. Regional do Trabalho da 4" Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
No RIO Gran fe do Sul e Santa Catarina

<-

04 3.1.1.1
01
02
3.1.3.2
3.2.3.3
3.2.5.0
0805.0307.2007

-

3.2.3.1
3.2.3.3
0806
0606.0106.2161
001

-

lI5 -

3.1.1 1 01 -

3.2.3.3 0806.0307.2007 3.2.3.3
oa07
Oa07 . 0106.2161
001
06

3.2.3.1 3.2.3.3 Oa08 -

OB08.0106.2161 -

3.1.1.1 -

1,00
6,400

1.807.900
421.300
58.400
30.700

Pensionistas

0.0

•••••••••••

Pessoal Civil

Vencímento.r e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis ......•.•.......•.....•

outros Serviços de Terceiros
Balárfo-Família

.

......•....................

Contribuições de Previdência Social
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos

.

Salário-Farr:ília
.
Tribunal Regional do Trabalho da 5" Regfâo
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
Na Bahia e Sergipe

1.500

1. 756.400
119.100
420.000
45.700
100
193.700
1.500

f'e3S0R'1 Crvít

vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família

.

.................•.•..•••••

115.700
3.100

Atendimento de Encargos com Inativos e
Penslomstas

- -Salárlo-Famílía .......................••••
- Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região
- Processamento de Causas
- Causas Trabalhistas
- Em Alagoas. Pernambuco, Paraíba e RiQ

3.1.1.1 01 0807.0307.2007 -

001
07
3.1.1.1
01
3.2.3.3
0809
oa09.0106.2161
001
08

0.0

o-s

Grande do Norte
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos ..................................•
Salário-Família
............••......•....•
Tribunal Regional do Trabalho da 7" Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhistas
No Ceará. Piaui e Maranhão
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Tribunal Regional do Trabalho da a" Região
Processamento de Causas
Causas Trabalhista.
No Pará, Amazonas, Acre, Amapá e Rondônia
Pessoal Civil

2.500

2.150.700
35.500
81.200

318.400
39.200
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01 02 1000 1001
1001.0106.2161
3.2;3.3
1001.0307.2007

-

3.2.3.1
1003
1003.0304.1002
001
34
4.1.1.0
4.1.3.0
4.1.4.0
1700

-

.
.

Cr$ 1.00
838.700
26.100

JUSTIÇA DO DIS~ RITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS
.

706.000

Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Variáveis

Tribunal de Justiça do Distrito Federal
Processamento de Causas
Salárío-Farmlia

.

Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
Inativos
.
Juizado de Menores
Edifícios Públicos
construção e Instalação
Centro de Triagem
Obras Públicas
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
MINISTÉRIO DA FAZENDA

.

1701 - Gabinete do Ministro
1701.0104.2001 - Assessoramento Superior
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3,1.3.2 - Outros Se-v.ço..; de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
3.2.3.3 - Salárío- Família
.
1702 - Secretaria Geral
1702. 010a. 2006 - ' Planejamento e Coordenação Setorial
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família ..........................•
1704 - Inspetorh- Geral de Finanças
1704.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
1705 - Divisão de Segurança e Informações
1705. Oa09.2008 - Assessoramento .Relacionado à Segurança

Nacional
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
-Segundo Conselho de Contribuintes
- Coordenação de Bervlços Auxiliares de órgãos de Deliberação Coletiva
3.2.3.3 - Salário-Família
.
170a - Terceiro Conselho de Contribuintes
1708.0107.2020 - Coordenação de Serviços Auxiliares de Órgãos de Deliberação Coletiva
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
3.2.3.3 - Salário-Família
.
1711 - Conselho de Terras da união
1711.0107.2020 - Coordenação de Serviços Auxiliares de órgãos de Deliberação Coletiva
3.1.1.1 - Pessoal Civil
O~ vencimentos e Var tagens Fixas
.
1712 - Conselho de Política Aduaneira
1712.0107.2020 - Cooroenação de
Serviços
Auxi11ares de
órgãos de Delibet açâo Coletiva
001 - Orientação e 3:xecução da Politica AduaneIra
8.1.1.1 - Pessoal Civil

3.1.1.1
01
1707
1707.0107.2020

-

40.000
410.000

28.000
144.000
84.000
57.776.200

750.000
100.000
150.000
30.000

600.000
50.000

300.000

278.400

2.100

30.600
3.500

31.600
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Cr$ 1,00

02 -

Despesas Variáveis ....................•...

1715 - Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional
1715.0107 .201i)

~

001 -

150.000

Ac numstracàc e Manutençâr, de Delegacias

Delegacias Pisca.s do Tesouro Nacional

3.1.1.~

01 3.2.;::.3 -

Pessoa,' CIvil
vencimentos ~ Vantagens F1xas
.
Salário-F'amílie..
. .....................•
1'/16 -- Sccretarra da Receita Federal
1716.010í .2004 - Coordenação e Mar utençâo de Serviços 'I'éc-

2.000.000
60.000

mcos e Admíntst-atívos
3.1.1.1 .- Pessoa! Civil

01 -

Vencimentos

€'

vantagens Fixas

012 - Despesas Variáveis
3.2.3.3 - Salário-Familü

.
.

0.0

•••••••••••••

1717 - Departamento C1e Administração
1717.0101.2004 - Ooordenaçâo e Mar-utenção de Serviços TéC-

mcos

001
3.1.1.2
01
3.2.3.3
1721
1721.0101.2013
002

--

~

45.000.000
2.300.000
600.000

Admímstratívos

Admmdstc-açâo Oer traí do Departamento
Pessoal Civil
vencímoutos e Vantagens Fixas
.
SaJário-Famili.
. ..............••.......
Departamento de Pessoal
Admmístraçâo 18 Pessoal
Coordenação Seto'nal da Políblca de Pessoal

2.400.000
53.000

01 .- Admrmstração do Departamento
3.1.1.1
01
3.2.3.3
1721.0101.2013
002
02
3.? .1.1
01
02

3.2.3.3
3.2.7.0
2300

-Pessoa.} Civil
- Venctmentos e vs r-tagens Fixas ....•.....
- Salário-Família
.................•. ' ••
- Admímstraçâo de Pessoal
- Coordenação Setvríal de Política de Pessoal
- Encargos com o Pessoal de outros órgãos
do Mimsterio
- Pessoal Civil
- vencimentos e vantagens Ftxas ...•......
- Despesas Var~ávt-i..<' ..............•........
- Salário-Familia.
.
.
- Pessoas
._
.
- MINIST];;RIO 00
PLANEJAMENTO
E
COORDENAÇAO GERAL
.

2303 _. Secretaria Gera - Entidades Supervisionadas
2303.0:02.28:34 - A tívidades a Cargo do Instituto de Planejamento Ieconômico e Social
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
02 - serviços de Tt:l'CflTOS - Remuneração de
Serviços Pessoais
_
.
07 - ountrtbuíções c;... Previdência Social
2303.0102.2895 - Atividades a Cargc da Fundação Instituto
Brasileiro de Gecgrafía e Estatística
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal . . . .
.
.
03 - Outros Custeios
06 - Balárto-Famtlla
.
07 - Contribuições de Previdência Social
.
2303.0307.2895 - Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Brasileiro de Gec.grafla e Estatistica
Fundações Instttuídastpelo Poder Público
3.2.7.5
04

Jnattvosr .

. .. _......••.....•..

2303.0906.2895- Ativídades a Cargc da Fundação Instituto
Brasileiro de G(', grafia e Estatística

800.000
7.000

1.000.000
800.000
180.000
100.000
71.044.800

190.000
730.000

61. 358.800
3.184.100
880.600
1.016.500

3.581.800

369
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3.2.7.5 - Fnndaçêes Instituídas pelo Poder Público
06 -- Salar'o-Famílta . .
.
2307 - Ooordenaçao do Desenvolvimento de Brasflía - CüDEBRAS
2307.0101.2004 - Coordenaçár- e
Manutenção de Serviços

crs

J,OO
3.000

'I'écrncos e Admimstrattvoa
3.1.5.0 _. Despesas de Exen-ícíos Anteriores

2400 2400 ..' 304 , 2285
3.1.1.1
01
02
3.1.4.0

-

MINIS TI:RIO
RIORES . .

DAS

RELAÇÕES

.

100.000

EXTE-

4.047.100

Execução da Pontíca Exterior
Pessoal Civil

Vencimentos e vantagens Fixas
Despesas vartave.s
Encargos Diversos

.
.

1. 804,900
422.200
1.820.000

Total .

.

137.041.900

.

.

Art. 2.° Os recUIS<)S necessárros à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber

0700 - JUSTIÇ,\ ELEU'ORAL
Tribunal Superío: Eleitoral
ú701, 0106 .2013. 0()3
Ren.uneraçáo de Serviços Pessoais
.
Encargos DIVerS('s
.
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Anv.oeoe - 0703.0106.216: . Gl,'J
3.2.3.3 - Saiário-Famil:i.'~.
.
.
4.1.4.0 '- Material Permanente
.
0704 - 'I'nbuna Regíor a, Eleitoral da Bahia
Atívídade - 0704.(l106,216~.002
4.1.3.0 - Emnpamentos c: Instalações
.
0706 - 'I'rtbun .ü Regíona. Eleitoral do Distrito Pederal
Atividade - 0706.0307.200'1
3.2.3.1 - Inativos
.
0707 - 'I'rrbunaí Regiona.
Eleitoral do Espírito
Santo
Atividade - 0707.0106.2161. C(:2
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
uno -- Tribunal Regions i. Eleitoral do Maranhão
Ativínaoe - 0710.01Ú6.21ü1. 0~'2
3.1.2.0 - Matertal de Consume
.
4.? .4.0 - Material Permanente
.
0716 - Tribunal Regíonal Eleitoral de Pernambuco
Atividade - 0716.0307.2007
3.2.3.1 _. Inativos
.
0719 - Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte
Atividade - 0719.0106.2161.002
3.1.2.0 - Material de Consumo •................. '...
0722 - Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Atividade - 0722.0106.2161 002
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros ............•
0800 -- JUSTIÇA DO ~RABALHO
.

0701
Attvioace
3.1. a. 1
3.1.4.0
0703

-

0808 Atividade 3.2.5.0 -

'I'nbunaa Regional do Trabalho da t» Região
0808.0:'06.2161.0:J1.07
Contrfbuiçôes de Previdência Social .....•..

359.400

8.000
155.800
1.900
20.000
400

55.000

30.000
13.000
17.000
1.000

1.000
56.300
159.000

15.300
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Atividade -

C808_0307 . 2007

Cr$ 1,00
141.500
2.200

3.2.3.1

Inativo'
O" o •• o . , .
3.2.3.~
Salário-Famíha
.
~ QUO -- JUSTIÇA no DlbTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
.

293.600

1001 Atividade -

Tribunal de Jusuça do Distrito Federal
1001. OS07 . 2007
3.2.3.2 - Pensionistas
.
1003 -- JUIzado de Menores
Atividade - 1003.0304.2004
3.1.2.0 - Material de Consumo
"
.
3.1.3.r. - Outros Serviços dto- Terceiros
3.1.4,0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material permanente
.

37.600
19.000
110.000
19.000
64.000
44.000

o •••••

1700 -

6 6!:J1J. uuo

IvnNISTE1UU D;';' F"A:L.gNoA .............•

1701 - Gabinete do Mlrnetro
Atividade - 1701.0104. 20C1
3.1.1.1 - Pessoal ctvn
02 - Despesas Variáveis
.
Atividade - 1701.010•. 2395
3.1.3.2 - Outros Bervíços 0.0 Terceiros
.
3.1. 4. O - Encargos Drvers.os
.
1702 - Secretaria Geral
Atividade - 17C2. CIOS. 2006
3.1.1.1- Pessoa; Civil
02 - Despesas Variáveis
.
1720 - Serviço do Património da união
Atividade - 1720.0101.2074
3.1.1.1 - Pessoal Civil
n2 - Despesas Variável.";
.
3.2.5.0 - contribuições de Previdência Social
.
2300 _. MINIS'I'ÉRIO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇAO GERAL
.

Secretaria-Geral - Entidades Supervisionada.s
Atívídade - 2303.0102.2894
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
03 -- Outros Custeios
.

780.000
100.000
150.000

650.000

4.300.000
700.000
2.586.700

2303 -

Projeto -

4.3.4.0
4.3.5.0
Atividade
3.2.7.5
01
03
07
2301

--'
-

Auxilias para Equipamentos e Instalações.
AUXilio", para Material Permanente
.

2303.0906. 28&fi
Fundações Inst.tuidas pelo Poder Público
Pessoal . . . _
.
Outros Custeios
.
Contcibu'çôes de Previdência Social
.
Coordenação de Desenvolvimento de Brasília
- CODEBRAS
Projete - 2307.0101.1120.005
4.1.4.0 - Material Permanente
.
2400 - MINISTERIO OAS RELAÇOES EXTERIORE:-:;
.

Projeto
4.1.1.0
Atividade
3.2.3.3
2S00

190.000

2303.010~.18\l4

- 2400.1301 1002. CI.1. 03
- Obras Públicas ..
- 2400.1304.2225 .
._- Salárto-Famílla
- ENCARGOS GEl~.AIS DA UNIAO
0

.

.
.

430.0\:0
300.000
784.600
224.000
558.100

100.000
2.227.100
1.804.900
422~200

174.736.100
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Cr$ 1,00
2302 -- Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
projeto - 2302.1800.1054
4.1.2.0 -- Serviços em Regtme de Programação Espeeial
Atividade - 2302.1300.2029
3.2.6 O - Reserva de Ccnt.r.gênoín

1.820.000
~72.916.100

Tota! . .
187.041. 900
Art. 3.° O valor constante no artigo L", consignado ao Ministério do
Planejamento e Coordenação GEral, no anexo lU da Lei Orçamentária
em curso. obeuecez a seguinte programação:
SUPLEMENTfj NDQ
fi3l1J -- MINISI'ltRlü
De
FLANEJAMENTO
E
á

COOR.DENAÇãO GERAL
6302 -

75.825.400

Instituto de Planejamento Econômico e So-

cial - IPEA
6302.Cl02 2024 - Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais ..
63D3 --- Fundação Institutc Brasileiro de Geografia

730.000

e Estatística
Coordenação e .vtar.utenção de Serviços Técnicos e Admin'atratívos
Oi4
Acmímstração contra,
.
6303 0102.2024 -- Estudos e Pesq.nsas Econômicas e SOciais
011 - Estatlstar-as e Censttárfas
_
.
6303.0307 .2007 ~- Atendimento co Encargos com Inativos e
Pen~HOnista.:;.
.
.

22.704.600

6303.01::12 /.u:H

CANCELANDO
.lVllNJSTERfO
uo

PLANEJA!v'IENTO
COORDENAÇAO GERAL
.

630u

3.581. 800

E

7.367.300

6302 -

Instnuto de Planejamento Econômícc e Socia. .- IPEA

Projeto -

63m.Cl02.1l20.0~:" • . . . . _...•••••••••.•.•.
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e

6303

48.809.000

730.000

Estattstrca
Atividade

6303,0102.2056. O()~ • •
6303.0906.2009. Q("I'j • •

5.073.600
1.563.700
Art. 4.' Este Decreto entrará en- vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposrçôes em ccntrà no .
Atividade

~

Brasília, 2'1 de novembro de 1973;

República.

.

~52"

da Independência e 85° da

EMír.[(l G. MEDICI

ALfredo Buzoza
Marlil (}Zbson Barocza
Antômo Deittm Netto
João Pauto dos ReiS venoso

DECRETO N." 73.21'1 -

DE 27 DE NOVEMBRO DE 1973

Abre aos Minísteriae do Educaçã', e Cultura, da Saúde, do Trabalho e Previdência Social e 00 Subanexo Encargos Gerais da União o crédito suplementar de Cr$ 186.287.60000, para reforço de dotações consignadas
no vigente Orçamento.

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o arLigo 81, Item III, da Constituíçâo, e da autorização contida no artigo 6.", da
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Lei n," 5.847, de 6 de dezembro de 1972. combinado com o artigo 2.0 da Lei
número 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:

Art 1." Fica aberto aos Mir:istérios da Educação e Cultura, da Saúde,
do Trabalho e Previdência Social e ao Subanexo Encargos Gerais da união
o crédrtc suplementá- no valor de Cr$ 186.287.600,00 (cento e oitenta e seis

milhões, duzentos e oitenta e sete mil e seiscentos cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber;
Cr$ 1,00
15.00 '.- MINIST1tRlO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.02 1502.0108.2006
3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
1502.0901.2004

--

43.864.300

Secretaria Geral

Plar-ejamento e Coordenação Setorial
Material de C(;IlSUmO
.
Outros Servtçcs de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
::109 - Insbrtutc Nacional de Estudos Pedagógicos e
órgãos Regionais
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
15.03 - Secretaria Gera] Entidades Supervisionadas
1503. 0981. 181U - Projetos a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
4.3.7.1 - Entidades Federais
04 - Outras Contribuições
.
15.08 - Consultoria Juridica
1508.0101.2003 - Assessoramento Jurídico
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 -- Outros Servlçcs de Terceiros
.
3.1.4. O - Encargos Di versos
.
4.1.4.0 - Material Permanente
.
15.16 -- Departamento de Assuntos Culturais
1516.0901.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
011 -- Departamento á Assuntos Culturais
3.1.2.0 -- Material d- Consumo
.
3.1.4.0 - Encargos Dívetsos '"
'
.
1516.0911.2258 - Coordenação Supervisão e Assistência à Arte
Teatral
.
3.1. 2. O -- Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Servrçcs de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
1516.0911.2260 - Desenvorvímento da Campanha do Folclore
Brasileiro
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
15.19 - Departamento de Assuntos Universitários Entidade, Supervisionadas
1519.0906.1830 - Projetos a Cargo da Universidade Federal
Fluminense
3.2.7.2 - Entidades Federais
03 - Outros custeios •...........................
4.3.4.0 - Auxílio- para Equipamentos e Instalações.
1519.1J906 .1839 - Projetos v. Cargo da Universidade Federal do
Rio de Janeiro
3.2.7.2 - Entidades Federais
08 - Dívervas
.

30.000
40.000
25.000

1.000.000

6.392.100

1.500
2.000
1.500
1.300

10.000
15.000

25.00fJ
65.000
10.000
5.000

360.000
200.000

11.699.400
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1519.0906.283f! _. Atividades a Cargo da Universidade Federal
3.2.7.2

03
4.3.4.0
1519.0906.?B39
4.3.7.1
04
1519 0906 2840
3.2.7.2
03
4.3.5.0
1519.0906_2873
3.2.7.5

03
1519.15/):).2830

3.2.7.2
03
1519,1505. :.::f 39

4.3.7.1
04
1524
1524.0905.2856

32.7.2
O~

15.2'1
1525 09102404

3.1.3.2
25.00

Fluminense
-- Entidades Federais
- -- Outros Custeies
.
- Auxilias para Equipamentos e Instalações .
-- Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Rio de J anelro
- Entidades Federais
_.. Outras Contrtbuiçôes
.
- - Atf vtdades a Cargo da Universidade Federal
de Santa Catarina
- Entt-íades Federais
- Outros Custeios
.
- Auxílios para Material Permanente
.
- Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa
- Fundações Instituídas pelo Poder Público
- Outros Custeios
.
__ Atividades a Cargo da Universidade Federal
Fluminense
_. Entidades Federais
Outros Custeios
.
Atividades a Cargo da Universidade Federal
do Rio de Janeiro
Entidades Federais
Outra!' Contrlbuíções
_ .
Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervísíonadas
-- Atividades a Carzo da Escola Técnica Federal de Mate Grosso
- Entt-íades Federais
- Outros Custeios
.
- Instituto Nacíonar do Livro
- Dtstrlbuiçãc de Livros para Alunos, e de Bíblíctecas par t Escolas de Ensino Médio e
Fundamental
- Outros getvtçcs de Terceiros
.
_. MINISTÉ:RIC DA SAúDE
.

1.00

350.000
500.flGO

4.900.600

490.000
40.000

300.000

o

25.01 2501.0104 2001

crs

~

3.1.~.O ~

4.1.3.0 4.1.4.·) 25. ú2 2502 OIOS.?/I06 _.
3.1.3.1
4.1.2. O -

1.850.000

12.000.000

50.900

3.500.000
40.792.600

Gabinete do Ministro

Assessoramento Superior
Material de Consumo

Equipamentos e Instalações

.
.
.

Material Permanente
Secretar-ie Geral
Planejamento e Coordenação Setorial
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Serviços em Regime de Programação Especial
'..
2502.1504.2106 - Assistência Fmanoetra a Entidades
023 - Instituições Médico-Hospitalares
01 - Conforme Adendo "E"
4.3.4. C
Auxílios pardo Equipamentos e Instalações
25.03
Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2503.1501.2897
Atívtdades a Cargo da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
.
07 -- Contribuições de Previdência Social
.

200.000
200.000
30.000
20.000
.2.700.000

526.000

4.588.000
2.000.000
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Atividades a Cargo da Fundação Instituto

2503.1502.2896

Oswaldo Cruz

4.3.5.0 _. Auxílios para Material Permanente
.
2503.1504.289 - Atavldades a Cargo da Fundação Serviço Especial de Saúde Pública
3.2.7.5 - Func'açóes Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal
,
.
O,) - Outros CLU,tei05
.
07 -- .Contribuíçóes de Previdência Social
.
2503 1511.2897 ~ Atividades a Cargo da Fundação Serviço
Especial de Saúde Pública
3.2.7 5 - Fundações Instituídas pelo Poder Público
01 - Pessoal .,
_
.
07 -- Contribuições de Previdência Social
25.04 - Inspetorta Geral de Finanças
2504.0107.2005 - Coorttenacâo e Controle Financeiro
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
25. O') - Consultoria Jurídica
2505.0101. 201)3
3.1.3.2
25.06
2506.0809.2008

-

Cr$

1,00

400.000

3.096.500
615.000
1.308.200

1.500.000
500.000
77.000

Assessorament-i Jurídico

Outros Serviços de Terceiros . _.. __
.
DIvisão de Begurança e Informações
Assessoramento
Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.2. O - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Servtçcs de Terceiros
.
.
4 1. 3. O - Equípamentor c Instalações
4.1.4 O - Material Permanente
.
25.07 - Departamento de Administração
2507.0101.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
3.1.2.:) -- Material de Consumo
.
3 1.3.2 - C'ut.rus Serviços de Terceiros
.
25.0a - Secretaria de Saúde Pública
2503.1501.2292 - Cocrdenaçâc e Manutenção dos ServIçoa de
Engenharia Sanitária
3,1.2./j - Material de Consumo
.
3.1. 3,2 - Outros :::l;~ VjÇOS de Terceiros
.
3,1.4,0 - Encargos Diversos
"
2508.1501.2293 - Coordenação dos Serviços de Profilaxia e
Controle de Doenças
3,1.1.1 -- Pessoal Civil
C2 - Despesas Variáveis "
,',
,.,
"., ..
3.1.2JI - Material de Consumo
.
3,1.3.2 - Outros Serviços dl': Terceiros,
.
4.1.3.0 - Equipamentr-s e Instalações
,
,., .
25Ga 1501,2296 _. Coordenação Geral de Saúde Pública
3.1.1.1 - Pessoal Ctvll
02 - Despesas variáveis"
"
,,"
3.2.5. O ~. Ccutrtbuíções de Previdência Social
,
3. 1.3 .2 - Ou tros Serviços de Terceiros
2508, 1502.23C4
Administração e Manutenção do Serviço de
Epidemiologia e Estatística
3.1.2.0
Material de Consumo
,
, .
3.1.3,2
Outros Serviços de Terceiros .. ,
'
.
2508.1504.2310 - Coorríenaçãc. e Manutenção dos serviços de
Educação Es.nítáría
3,1.3.2 - Outros Sei víços de Terceiros
,
2508,1506.23111 - Coordenaçãc e Promoção das At.lvídades

5.000

20.000
20.000
20.000
20.000

350.000
700.000

192.500
300.700
1.100

·16.000
120.000

191 OC0
11.000
3a~. 900

94 300
.13.000
5J .noo
10.000
20 tOO

Antt- Leprctícas

Outras Atividades Antí-Leprótícas
3.1.2.0 - Material te Consumo ,
,
, ..
3.1. 3.2 - Outros Sel'VlÇOS de Terceiros
"
.
3,2.1.0 .- Subvenções Sociais ......•.....• : ••• , •.. , ••
002

-~

51. 500

120.000
500.000
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Anál~s8 e Controle de Drogas, Medicamentos

crs

1.00

e Alunentos

3.1.2.0 - Material 0'2 Consumo
2503.1508 .2323 -~ Ccordenaçãc dos Serviç~~ . d~' F'~~~ii'z~:ç~~ 'ci~

10.000

.

:~ô.()GO

Material de Consumo
.
Remuneração de Serviços Pessoa-s
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Eiscalizaçãc do Exercício da Medlclna, Farmácia e Odontologia
Material de Consumo
.
outros SErviços de Terceiros
'.";
.
Superintendência de Campanhas de Saúde
Publica
Controle e Erradicação de Doenças
Malária

47.000
5.000

3.1.2.0
25013 .15C8. 2324
3.1.2.0
3.1.3.1
3.1.3.2
2508 1508.232,)

--

3.1.2.0 ~
3.1.3.2 25.09 -

Saúde FulJlica
Materia::':e Consumo

Fiscalização do Serviço de Saúde de Portos

2509.1507.2320 00: _o.
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.2.0 ..,..:- Material Q'3 Consumo
.
3.1.3.1 -- Remunei açâc de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos .. "
.
4.1 .2. O _ .. Serviços em
Regime de Programação
2509 1507.2320 ..:..002 3.] .2.0 3.l.3.l. 3.1.3.2 230B.1507 . 2320 003 -3.1.1.1 _.
O? 3,1.3.1 25.10 2510 1501.2297 001 3.1.3.2 2510.1501.2298 3.1.2.0 3.1. 3.2 4.1.3.0 -2510.1506.2314 3.1.2.0 4.1. 3. O 2510.1508.2327 -

3. 1. 3.2 25.11 2511 ] 501. ~3CO 001 3.].2.0 _.

3.1.3.2 2511 151J1.2301 3.1.2.0 ~
25.12 2512 0101.2013 002 ~

3.1.3.2 -

Especial
Controle e Erradicação de Doenças

40.00P
57.900
11.000

1.810.100
J .079.00C
1.616.%0
1.533.100

.

5.DOO.000

.
.
.

150.000
63.200
100.000

,
.
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Secretar la de Assistência Médica
serviço de Combate ao Câncer
Coordenação: e Controle dos serviços
Outros Serviços de Terceiros
.
Ccordenaçfioe Supervisão da Assistência
Médica
Material cte Consumo
,
.
Outros Se viços de Terceiros .. ,
, ..
Equ.pamentos e Instalações
,
.
Assistência Médica a Pstcopates
Material G.e Consumo
.
Equipamentos e Instalações
.
Piscahzaçâc das Unidades Hospitalares e
Para-Hcspttalares
outros Serviços de Terceiros
,
.
Delegacias Federais de Saúde
Coordenacãc dos serviços de Proteção e
Assistência à Maternidade e à Infância
Nos Estados
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Coordenaçãc dos Serviços de Sa.áde Pública
nos Estados
Material cc Consumo
.
Depar tamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Outros servícos de Terceiros
.

119.200
12.eOO

Varíola

Mat.erial de Consumo
,
Remuneração de Serviços Pessoais
outros Serviços de Terceiros
Controle '3 Erradicação de Doenças
Endemias

pessoal c.ví:

Despesas Variáveis

40.noo
15.000
19.000
50.000
4.236.000

300.ÜOO
26.000

20.000
80 eoo

80000

258.~~O
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26.02 2602.0108.2006 -

3.1.2 . (I

-

26.03 -
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Despesas de Exercícios Anteriores

C"$

1,00

.

2.375.001.1

MINIST"RlO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
.

21.830.700

Secretaria Geral
Planejamento e Coordenação Setorial
Material él.f' Consumo
~
.
Secretaria Geral Entidades Supervi-

20.000

sionadas
2603.0301. 2900 -

Atividades 8 Cargo da Fundação C'e Assis-

tência aos Garimpeiros
'3.2.7.5
01
07
2603.1505.2898

-

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contribuições de Previdência Social ......••
Atividades a Cargo do Instituto de Previ-

dência e
Estado
3.2.7.2
03
26,05
2605.0809,20::18

-

3.1.3.2
4,1.3.0
26.0fl
2606.0301.2004

-

--

4.1.3.0 26.10 2610.0101.1002 006 -07 3.1.3.2 26.12 2612.0101.2013 002 -3.1.5. O -

28.00 -

Assistência aos

Servidores

g25.uOO
25.000

do

Entidades Federais
Outros Custeios
.
Dlvtsão de Segurança e Informações
Assessoramento Relacionado à segurança
Nacional
Outros Bervíços de Terceiros .,.,
,
.
Equipamentos e Instalações
,
.
Secretaria do Trabalho
Coordenaçâc e Manutenção de Serviços
'I'écnícos e Administrativos
Equrpamentos e Instalações
.
Departamento de Administração
Edifícios Públicos
Melhoramentos e Obras Diversas
Prédios UI:" Ministério
Outro.'! Serviços de Terceiros
.
Departamento do pessoal
Administração de Pessoal
Cocrdenaçâo Setorial da Política de. Pessoal
Despesas de Exercícios Anteriores . .
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
.

Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1504.1157 - Apoio f'~ Projetos Especiais na Area de
Saúde Pú.bllca
4.1.2.G - Bervlços em Regime de Programação

20.000.000

20.000
80.000

92.700

180.000

388.0GO

ao.ooo.ooo

28.02 -

Especial

.

ao.ooa.ooo

Teta:
186. 28'"!.60n
Art. 29 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber.
15.00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA
15.01 -- Gabinete do Ministro
Atividade - 1501.0104.2001
3.1.3.1 - Remuneraçãc de Serviços Pessoais

15.02 -

9.914.300

.

Secretaria Geral

1502. C10S. 2006
3.1.3.1 - Remuneração de serviços Pessoais
.
Atividade - 150~.C912.:::266
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
15.03 - secretaria. Geral - Entidades Supervisio~

40.000

Atrvídade -

nadas

95.000
124.900
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Projeto 3.2.7.2 -08 15.04 Atividade 3.1.3.1 3 1.4.0 Atividade 3.1.2. O 3.1.3.1 3.1.4.0 -15.08 Attvidade 3.1.3.1 4.1.3.0 15.09 -Atividade 3.1. 3.1 3.1.4.0 4.1. 4. O _.
15.13 Atividade 3.1.3.1 3.1.4.0 -15.14 -Atividade 3.1.3. J 3.2.7.6 Atividade -,3.1.ii.2 -4.1.3.0 15.15 Atividade 3.1.3.1 4.1.3.0 15.16 Atividade 4.3.3. O 4.3.4. O -Atividade ~
4.1. 3.

Cr$ 1,00

1503. C904.1810
Entidades Federais

Diversas
.
Secretaria de Apoio Administrativo
1504.0901.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
.
1504.Ü91C.2250.001
Material de Consumo ..•...................
Remuneraçâc de Serviços Pessoais .
Encargos Diversos
.
Consultorta Jurídica
150e 0101.2003
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Equipamentos e Instalações
..
Cortselhc Federal de Cultura
1509.0901. 2íXJ7
Pcmuneraçâo de Serviços Pessoais
.

1.945.000
96.000
370,000

Matertal Permanente
.
Comissão Nacional de Moral e Civismo
1513 0901.2020
Remuneração de Serviços Pessoais
.
Encargos Diversos
.
Departame-nto de Administração
1514 0101.2004
Remuneração de Serviços Pessoais
.

1.500
3.000

Encargos Drversos

.

Pessoas

1514. moi. 2395
Outros Serviços de Terceiros

Equmame-ntos e Instalações
Departamento de Apoio
1515.0901 2004

Remuneração de Serviços Pessoais

Equipamentos e Instalações

.

15.19 -

120.000
60.000

.
.

77.000
10.000

Departamento de Assuntos Culturais
50.000
50.000
125.000
5.00U
2.000
173.000
83.000

~51&.

0J:lOti.1171 /)14 03
Juros da Divida PUblica

02 -- Fundada Externa

4.1.2.0 -

20.000
6,500
19.000

70.000
20.000

císu ... , _ .....•...............•..........
3.2.4.1 -

5.000
1.300

.

--

Projete --

45.000
12.0UO

.

1516.(1911, :::258
Auxínos para Obras Públicas
,
.
A uxíüos para Equipamentos e Instalações ..
1516 0911.2259
Equipamentos .e Instalações
.
Attvkíade - 1516 0911 2260
3.2.7.9·- Diversas
••.....•.........................
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
Atividade - 1512.0402.?025.017
3.2.7.6 - Pessoas
.
Atividade -- 1518.0901.2208
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atividade - 1'5:1~ 1190~._2024.008 Ol
4.1.2. O - 8'<>l"ViÇOS em Regime de Programação Espeü

1.000.000

.

1.102.700

Serviços em Regime de Programação Espe-

-ía'

.

199.300

.
.

960.000
35U.000

Departamento de Assuntos Universitários

E1"Lrlade,<: Supervisionadas
f>rojeto -- )51~ 0906 1830
4.a.3.0 - A1JXllIOS para -Obras Públicas
4.:L6.0 - AU.XIIIOS para Inversões Financeiras
Projeto - :5~ 9. 090fi.1840
4.3.3.0 - Auxíuos para Obras Públicas

-.

530,OUO
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Cr$

Atividade - 15 ü). 09Qf:.2830
4.3.5.0 -- Auxthos para Material Permanente
Atrvídade - ~ 5, g. 0906.2873

1.00

100.000

.

3.2.7.5 ~- Fur.uações Instrtuictas pelo Poder Publico
02' - Serviços de 'I'erceiros Remuneraçao a-e

20.000
8U.UOU
2UO.UOO

Serviços f:>eSS08,lS
.
Auxthos para Equrpamentos e Instaaaçoes
4.3.5.0 "-" Austuos para r,;úl. terral Permanente ..•....

4.3.4. O -

15.20 -- Depar-tamento df- Desportos e Educação Ftsíca
Atl vídade -- 1bão ,1J901. 2004

4.1.:5.tJ -- Equipamentos e Instalações
15.22 -- Departamento de EI:SinO Fundamental

.

20.000

1522.{i90~.220b

Atlvrcace -

3.:::. '7.6

Pessoas

Atívicade - 1522

.......•..••...•.........•.......

10.000

C~u~L?225

Re-muneração de Serviços Pessoais
J 52'2.0904.2232
~. 1 ,3.1
.Remuneraçao.:te Serviços Pessoais
15.23 - Departamento OI-' Ensino Médio
Ativtcade .-1523 .0901 2208
3.J .3.1 - Rernuneraçao :H' SErviços Pessoais ....•...
;).1.a.2 _ .. Ouu os Serviços ele Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Drversx»
:
.
Atividade - lEi?:,I, 09nf'l. 2009. 003
3.2.7.9 -- Diversas
.
15.24 .- Departamento de Ensino Médio - Enttoades Supervrsíonadas
Atcvldade ._- 1.524.0905.2856
::1.2.7.2
Er-tidaoes Pederaís
02
Serviços de. 'I'erêeíros Remuneração de
Sf'T\'içOS Pessoais
.
25.00 - :MIN1S'I'ERlü J),-\ SAUDE
_
.
3. '1.3.1 -

Ati vtoadc -

20.000
1110.000
674.'/00

171.200

245.50U
370.800

50.900
26.061.200

25.01 - Gebmete do Mímstro
Attvrcad _.~ 25()! 0104,2001

3.1.3.? -

Oul,TOS Bervtços de 'I'erceíros
.
Encargos Diversos
.
Secretaria. Geral
/,502.0l08 2()Oe
3.1.2.0 -- Matertal r!.. Consumo
.
3.1, 3.2 - 01, tros Ser-viço d-' Terceiros
.
3.1, 4. O -- Encargos Inversos
..
;3..2.7.1 -- Entidades Internactonaís ......•...........
25.03 - Secretaria.Geral
Entidades Bupervísío-

3.1.4.0 25.02 Atividade -

Projeto
4.3.3.0
25.05
Atividade
4.1.3.0

25.0R Atividade 3.1.1.1 -

,

Material Permanente
Dívlsão ôc Segurança e Informações

400.000

.

.

500
4.500

.

80.000

.

100.000
60.000
22.400
29.400

.

250G.Oa09.2;(jOS

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
25.08 -. Secretaria de Saúde Pública
Atividade - 2508.1501.2292
3.1.3.1 - R-p:muneração de Serviços Pessoais
3.2.5.0 '-o Contribuições de Previdência Social
4.] .3. ('o - Equipamentos e Instalações
02 -

4.1. 4. O -

497.000
4.000.000
5UO.000
240.000

nadas

- 25ii3.1501.~89õ
-- Auxilies p..:'"ra Obras Públicas
-- Consultoria Juridíca
-- ?5ü5.C101 2003
-~ Equipamentos e Irxtalaçôes

4.1.4.0 -

430.000
80.000

Ma terta.l Permanente

.
.

.
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Atividade - 2S08.1501.2:293
3.1.4.0 ~- Encargos Diversos
.
4.1.4. O ....,- Material Permanen te
.
Atividade- - 2508.1501.2295
3.1.2.0 -- Material oe Consumo
.
3 _I. 3 .? _. Ou tros Serviços de Terceiros
.
3.1. 4. O - Er-cargoe Díversce
.
3.2.5.0 - Contrlbu'çoes d€ Prevídêncta Bocíat '"
Atividade .- 2S0S .IS01. 2296
3.1.4..0 - Encargos Drversos
.
4.1,4,.0 -- M"tteTial Permanente
.
Atividade - 25d3 1502.2304
3.1.4. O - Encargos Diversos
.
Atividade - 2S'lB.:lS04 . .::?309
3.1.2.0 - .Material de Consumo
.
3.1.3. 2 ~- Outros Berviçoc de Terceiros
.
3.1.4.0 - Ee.cargos Diversos
.
4.1.4.0 - Mo.terral Permanente
.
Atividade - - ?5')f\ .1504.2310
4.1.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.
Atividade -- 2'5m; 1506.2316.002
3.1.~.1 'Pessoal Civil
G2 - D-e-spesas Vartávers ••...•.........••........
3.2.7.6
P'essoas
.
Atividade _. ~50a.1S06.2318
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 -- Despesas Variáv-e-is
.
3.2.5. O --- Contrrbuíçôes de Previdência Social
.
Projeto - 25ft-. .)508. J 120. DOE 23
4.1.4.0 -- Matéria. Permanente
.
Atividade --- 25(;8.IS0!! 2322
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
3.1.4.0 - Encargos Díversos
.
Atividade --- ?5fl8 J 508. 2323
3.1.1.1 -- Pessoal Civil
02 - Despesas Vartàveís
.
3.1.4.0 - Enr-argos Diversos
.
Atividade -- 1508.1508.2-326
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
projeto -- 25Ü8.1509.1D18.00!.
4.1. 1. O _. IJj)::-8G Públicas
.
Projeto --- 2508.1510 1019.001.02
4.1.1.0 - Ornas Públicas
.
25.09 -- Supertntendêncra de Campanhas de SaúAtividade3.1. 5. O 3.2.4.2 02 4.3.1.2 02 -

Atividade -

3.1.4.0 3.1.5.0 3.2.7.6 25.10 -Atividade 3.1.1.1 02 3.1.4.0 3.2.5.0 4,1.4.0 -

de Públícs
2S09. lfi07. 2320. 001
Despesas de Exercícios Anteriores
Juros de Empréstimos
Empréstimos Externos
Amortdzaçâo de Empréstimos

Empréstimos Externos
2509.1507.2320.003

crs

1,00

1.000
10 000
12.400
61.980

2.300
5.700
4.000
20.000
90.000
53.000
97.000
1.000
20.000
20.000
159.400
19.500

45.000

60.000

40.000
10.000
700
22.000
1. 000
2.000
11.842.800
3.309.400

100.000
.

500.000

.

379.300

Encargos Diversos
Despesas de Exercícios Anteriores

.
.

Pessoas

.

100.000
15.000
16.800

Becretarta -te Assistência Médica
2510.1501.2298
Pessoa: Civil
Despesas Variáveis
Encargos Diversos
Contribuições de Previdência Social

.
.
.

Material Permanente

.

242.300
24.000
32.000
10.000
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Cr$

Material Permanente

"

2510.1503 .'?{)l-iL 003.05

3.1.3.2 -

Outros Serviços de Terceiros

projeto -

2510.1506.1005.002

4.1.4.0 Atividade -

Material Permanente
2510 1506.2300

0.0

••••••••••

o

••••••

.

21.600

,_

157.100

3.1.4.0 - Encargos Diversos
Atividade -

3.1.4.0 -

1,00
4.000

1.200.000

2510.1506.2314

.

70.700

.
.

40.000
486.00ll

A ti vtdatfe -

2511 .1501.2.:~OO. OO~

3.1.4.0
25.12
Atividade
3.1.4.0
26.00

Encargos Diversos .. _,
.
Departamento do Pessoal
2512.0101.2013.002
Ii'ncarcos Dtversos
.
MINISTf."RIO DO TRABALHO E PREVID~N8IA SOCIAL
.

50.000

Atividade -

3.1.3.2 4.1. 3. O 25.11 -

26.02
Atividade
3. L 3.2
26.03

-

Encargos Diversos

"

2510.1506.2315

Outros Serviços de Terceiros
Equipamentos e Instalações
Delegadas Federais de Saúde

- Secretarra Geral
- 2602.0108.2006
- Outros Serviços de Terceiros
- Secretaria Geral Entidades

258.500
867.700

.
Superví-

10.000

sionadas
Projeto - 2603.0304.19üO
4.3.4.0 - Auxílios para Equipamentos e Instalações ..
4.3.5.0 - Auxílios para Material Permanente
.
Projeto - 2G03.1505 .190fl
4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
4.3.4.0 - Auxíuos para Equipamentos e Instalações.
4.3.5 O - Auxílios para Material Permanente
26.06 - Secretaria do Trabalho
Atividade - 2606.0301.2102
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
4.1.4.0 - Material Permanente
,
Atividade - 2606.0302.2024.006
3.1. 3.2 - Outros Servicos de Terceiros
.
Atividade - 2606.0305.206~I.002
3.1.3.2 - Outros Servícos de Terceiros
.
Atividade - 2606.03Ci5.2115.00S
3.1.2.0 - Material de C()llSUmO
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos., ,
.
Atividade - 2606.0505.2142
3,1.3.2 - Outros Serviços de 'I'erceíros
.
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIãO
..
28.02 -

Recursos Sob Supervisão do Mlnístério do

Projeto 4.1.2.0 -

Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800 .10M
Servicos em Regime de Programação Es-

Atividade 3.2.6.0 -

208.600
137.400
35.000
54.000
40.000
20.000
30.000
70.000
192.700
20.000
20.000
30.000
149.444.400

pecial

.

3.500.00ll

2802. 13GO.2029
Reserva de Contingência

.

145.944.400

TOTAL

186.287.600

Art. 3.9 O presente crédito. no Anexo TIl da Lei Orçamentária em
curso, obedecerá a seguinte programação:
a) Supl-9mentação
55.00 - MINIS'I''''RIO
TURA

DA

EDUCAÇAO E CUL-
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Cr$
55.02 55ü2.0901.1l2'!. -

Fundo Nacional

Educaçâc

001 43
55-22.0906.2009
5522.1505.2010
55.31
5531.090ti.1024

ó5.4l::l

5548.0905.2009
65.00
65.01
6501.15(}2.2025

1.00

da

.

6.392.100

Universidade Federal Fluminense
Campus Universitários e Estabelecímentos
de Ensino Superior
,
.

,

,.,'

560.000

Construção e Instalação

560.000

o •••• , . ,

Centros de Ciências Médicas
,.,'
Admímstraçâo e Manutenção do Ensino ..
Manutenção de Serviços Hospitalares .... ,
Uníversmade Federal do Rio de Janeiro
Campus Uníversitárfos e Estabelecimentos
de Ensino Superior
,
,
.

11.699.400

Equipamento

..

11.699.400

- Unidades de Ensino - Projeto Pundào
.
- Aumímstraçâo e Manutenção do Ensino .,.
- Manutenção de Serviços Hospitalares , ... ,
- Umversídade Federal de Santa Oatarína
- Adrmmstração e Manutenção do Ensino ..
- Escola Técnica Federal de Mato GNSSO
- Admmístraçâo 2 Manutenção do Ensino .
- l'.IlNlS'Il<R,O DA SAUDE
- Pundaçáo Instituto Oswaldo Cruz
- Pesquisas Técnicas e CIentíficas
, .

11.699.400
4.900.600
12.000.000

-

004 01
5531.09'06.2009
5531.1505.2010
55.32
56'32.0906.2009

Desenvolvimento

Apoio a Projetos Especiais no Setor Educa_

cional
55.22 5522.0906.1024 -

de

023 65.02 -

"

Cíentmcas e Apncaoas

,
Fundação Serviço EspecIal de

560.000
850.000
1. 850.000

.
Saúde PÚ-

530.000
50.900
400.000
400.00v

tllica

6502.1501.2004 6502.1504.2311 -

6OO::l.1511.2329 6502.1511,2330 61;.00 -

66.01 6601.1505.2010 004 -

Cooruenaçãr. e Manutenção
de
Serviços
Técnicos e Administrativos ,
"
.
Funcionamento de Unidades Sanítárlas e
Mistas
,
'
,
,., .
Açâo Supletiva para Manutenção e Operação dos Serviços de Abastecimento de Agua
e Tratamento de Esgotos .. ,',
, .
Orientação na Manutenção e Melhorias
Sanitàrtas Domiciliares .. ,
,
.
MIN18TI:RIO DO TRABALHO E PREVIDl':NCIA SOCIAL
Instituto de Previdência e Assistência aos
Servidores do Estado
Manutenção de Serviços Hospitalares
.
Acrmnlstraçào E: Assistência Médtco-Hospl-

talar , .,

,

,

.

Fundação de Assistência aos Garimpeiros
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
.
b.l Compensação
55. ao - MINlS'.r:mUO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
55.ü2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educacãc
Projeto - 5502.0904.1071.006.03
.
55.22 - Uníversidede Federal Fluminense
Projeto - 5522.0906.1024.001.43
.
Projeto - 5522.0906.1024.001.45
.
Atividade - 5522.0906.2009 .......•.....................

6.588.000
5.019.700
1.030.000
970.000

20.000.000
20.000000

66.03 6603.0301.2004 -

950.000

1.000.000
1.110.000
200.000
100.000
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c-s
55. 32 ~ Universidade Federal de Santa Catarina
Projeto - 5532.0906.3024.001.20
55.48 - Escola Técnica Pederal de Mato Grosso
Ativwade 65.00 -

65.01 Projeto 66.00 -

66.03 -

1,00

530.000

5543.U905.20(19
.. ,........................
.rvITNIST:ÉRIO DA SAúDE

;)0.900

Fundação Instituto OSwaldo Cruz
6501.150l.1Q02.0'Ú6.06 ",.....................
MINJSTERIO DO TRABALHO E PRE..
VmÉlNCIA SOCIAL

,400.000

Fundação de Assistência aos Garimpeiros

Projeto -

6603.030'1.1127.001

Projeto -

66.03 . 15()5 .1005.001. 01 •.....................

.

346.000

129.000

Art. 4.9 Este Decrete: entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 15-2.'? da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MEDICI
Antônio Delftrn Netto
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Mário Lemas
João Paulu d08 Reis Velloso
DECRE'IG N.O

-- DE 27 DE NOVEMBRO DE

~/3.218

1973

Abre a Enoargüs Gerais da União e a Bncarços Finanoeiros da União o crédZio sicptemenras ae crs 1.479.237.800,00, para retorço de aotaçõee consignadas no v~ger!te Orçamento.

O Presidente da Repúbnca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item ttt, r'a Ccnstrturção f da autorização contida no artigo 6.°, da
Lei n." 5.847 de fi de cczcmt-ro ae 1872, combinado com o artigo 2.°, da Lei
n." 5.935, de 12 de novembr- de 19'i3, a.ecreta:
Art. 1.0 Fica aberto a Encargr.s Gerais da União e a Encargos Pinancetros da Umâo, o crédito suplementar no vercr de Cr$ 1.479.237.800,00 (hum
bilhão, quatrocentos e setenta, e nove milhões. duzentos e trinta e sete mil
e oitocentos cruzccrosj para reforço de dotações orcarnentartas consignadas
aos subanexos 280C e 290(1 ~l, saber
2300 - ENCARC'"vS GERAIS DA UNIAO ........ 1.381.465.800
Z801-~llrsos

.sob Supervisão do Mmísterío

<ia

Fazenda
AC~lHiimentc. de
Encargos com Empresas
Incor poraôas ao Patrimônio Nacional.
3.2.7.2
Ent.ídades F'ederaãs
01
Pe~'.SOftJ., . .. .
.
03 .- Outros C1i..,,>OOi05 .,. _
.
07 - Contribuições de Previcéncia Social
.
4.1.2. {I - Serviços en Regime de Programação Espe-

2801.0101.2154

2801.0107.1040 -

3.423.000
1. 000.000
303.300

cíat
.'. _••.....•••••...•.......•..........
Modermaacáo e Aumento de Produtividade

21. 000.000

("iaJ

72.200.000

do Sistema" ce Píscaüzação e Arrecadação Planget
010 -- Implementação
4 . .1..2.0 - Serviços em Reaíme de Programação Espe-

2801.0107.2017 -

•

• .••.•...•..•.••••.••••.........••••.•

S<:>l1;j,ssao

~I,

por Arrecaoaçáo -

Banco do Bra-

S, A.

3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
2801. 0107 .2070 - Encargos da Dívida Pública Fundada Exter-

na

33.296000

ATOS DO PODER
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EXECUTIVO

C'$ 1,00
3.1.3.2 -- Ol1.t,,{\S Serviços de 'I'erceíros
3.2.4.1 -- .Ju-cs da. Dívída Pública
m
Pu ndada Exterr,:"
,

4.3.1.1
02

2801 0107.'2072

,

, ..

20. ~'OO. 000

, ..

99.600.000

,.,.', ..

159.500.000

,

Amortazaçàc da Divroa Pública
Punoada Externa

,

Atenrnmemo de Encargos

cac s'mancetra

,

de Admimstra-

3.1.4.0 _. Encargos Diversos
.
2801 0307.2 ü07 _. e tencümento de Encargos com Jnattvos e
Penstomstas
3.2.3.1
ln'-:\.t.' vos
..
3.2.3.l - Pensionistas . .
.
2801 0308.2121 -- Encargos com a Previoencía Social
3.1.5. () - Despesas de Exercícios Anteriores
.
4.1.2.0 - Serviços em Reetme de Programaçao Especíat
.,
.
2801. 0308. 2122 - Contr tbuiçào para o Programa de Formação
de Patt.ímórrío CF Servidor Público - PASEP

3.2.5.0 2801.1800.2363
3.1.5.0 2802 2802 0101.1033 4.1.2.0 2802.0102,]038 .4.2.2. O 2·S02.0201.116H 4.1.2. O --

Oontríbuiçôes de Previdência Social
.
Atendimento de Encargos de Exercícios Anterrores
Despesas de Exercícios Anteriores
.
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
'I'ronsíerêncías de órgãos Federais para Brasili(1 - Plano de Mudança
Serviços err, Regime de Programação Especial
.
Pmanctament-, oe Pré-Investimentos a Cargo da Financiadora de Estudos e Projetos
S 8.. - FINEP
Part.ícrpaçê o em Constrtuíçâo ou Aumento de
Capital de Empresas ou Entidades Comer;
clats ou Fmaneeíras
.
Apoio ao Sistema Nacional de Abastecimento
se-viços em Regime de Programação Especta!

.••....... , ••.•.........••..........•••

Monítorías
2802.09U6.1074
008 - Implantaçáo
01- Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacâo
4.1.2.0 .- Serviços em Regime de Programação Espe-

cial

.

110.000. JOO
24.938.000
72.062.000
110.313.000
80.000.000
236 lOO.eOO

66.864.000

3.000.000

30.000.000

5.018.000

1.248.000

2802.1009.1044 ~ Regularização oo Rio Paraíba do Sul
4.1.2.0 _.- Serviços em Regime de Programação Espe-

cíat

.

2g02 .1305.2082 - Participação em Organismos Internacionais
3,2.7.1 -- Entldades Internacionais
.
2802.1800.1043 -- Parttcípaçâo da União no Capital de Empre.!:a.s
012 - Empresa Publica
Cl - Bancc Naorona. do Desenvolvimento Eco4.2.2.0 -

10.000.000

oõrrrs-o
Parttoípaçao em Constituição ou Aumento de

Capital de Empresas ou Entidades Comerciais

)u Pmanceíras

2803 --

8.600.000

PUr.d0

.

de Desenvolvimento de Areas Estraté-

grcas
2803.0207 1013 - Combate à Febre Aftosa
016 - Con-raparaca Nacional a Financiamento Externo

100.000.000

384
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Serviços em Regime de Programação Especial
2803.1800.1042 - Proje-os ESpeCJB15 para o Desenvolvimento de

Cr$

1,00

4.1.2.0 -

7.700.000

Areas Estratégicas
4.1.2.0 2804 -

eervrcos err Regime de programação Especial
Funde Nac-íona, di;; Desenvolvimento Cientí-

20.000.000

fico e Tecnológico
2804.0402.1130 009 03 4.1,2.0 -

f\ P01fJ a Projeto, ele
H'.stL~dos

tnstítuíçõee Prtorttartas
Serviços
:ial

2805 -

2805.1800.1155 -

Ciência e Tecnoíogta

e Projetos
P.IJ'j

Regime de Programação Espe-

• • • • • • ••

••••••••••••••••••••••.••••••

Programas Especiais -

60.000.000

Mímsterío do Plane-

jamcnto t Coordenação Geral
Programa de Desenvolvimento CiO Centro-

Oeste - PRODOEcTE
4.1.2.U -- Serviços em R't"'gmlt.. de Programação Espe('i~1

2900 -

2901
Z'fjG1. 0101. 2018 -

002 01 3.2.'(.3 01 29IJl.03U';.20Hl

001 U2 -

3.2.7.& 04 05 29U1.030'1.2018 -

001
04
3.2. '7.3
04
05
2901.0307.2018

-

002 02 3.2.7.3 04 05 2901.0307.2018 -002 -

04 -

•••••••••••••••••.•••••••

25.000.000

t:'lNA..I\ICEIROS DA UNlAO
CQ.M OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
11 MUNICIPIOS

97.772.000

• , • • . • • • • • ••

r~NCARGf)S

Rec-ursos sob Supervísâc do Ministério da
Fazenda
Atendimento de Encargos com o Pessoal da
Unzàc 'I'ranster.do para outras Unidades da
Federação
Hataoo do Acre
Pessoal _o. Lei n.' '1.070-62
Entidades Estadua.is
Pessoal
áJr,n<1lm~l;to de Encargos com o Pessoal aa
Utuác 'j'ransrenoo para outras Unidades da
Feneraçao
esracc da Guanabara
Inatavos e z-ensiomstas do corpo de Bom-

2.470.000

neiroa

Entidades Estaauazs

rneuvos .
Pensromstas

3.279.100
,.'........................

Atendimento de Encargos com o Pessoal da
Umâo I'ransferido para outras Unidades da
Federação
Estado da Guanabara
Inativos e Pensionistas da policia Militar
Entidades Estaduais
Inativos. .
.....•.
Pensionistas .
Atendimento de Encargos com o Pessoal da
união Transferido para outras Unidades da
Federação
Estado do Acre
Inatnvos e Penaíonístas Lei número 4070-62
Entidades Estaduais
Inativos.
Pensionistas .
Atendimento de Encargos com o Pessoal da
União Transferido para outras Unidades da
Federação
Estado do Acre
Inativos da Extinta Policia Militar - Lei
número 4.711-65

3.638.iOU

17.985.400
5.617 .40U

984.000
1.804.000

3.2.7.3 04 3901.0812.2018 001 01 3.2.7.301 2901.0812.2018 001
03
3.2.7.3
01
2901.0812.2018

-

002 03 3 2.7.3
01
2905
2905.0904.2906

-

3.2.73 -

01 2%5.1106.1906 -

4.3.3.0 2905.1505.2906 3.2.7.3 01 -

Entidades Estaduais
Inativos .
.
.
Atendimento de Encargos com o Pessoal da
União Transferido para outras Unidades da
Federação
Estado da Guanabara
Pessoal do Corpo de Bombeiros
Entidades Estaduais
Pessoal . . ..........•......................
Atendimento de Encargos com o Pessoal da
União Transferido para outras Unidades da
Federação
Estado da Guanabara
Pessoal da Policia Militar
Entidades Estaduais
Pessoal . .
.
Atendimento de Encargos com o Pessoal da
União Transferido para outras Unidades da
Federação
Estado do Acre
Pessoal Remanescente da Extinta Polícia Mllitar - Lei n- 4.711-65
Entidadse Estaduais
Pessoal . .
.
Encargos com o Governo do Distrito Federal
Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
Entidades Estaduais
Pessoal . .
,
.
Projetos a Cargo do Governo do Distrito
Federal
Auxíhcs para Obras Públicas
.
Atividades a Cargo do Governo do Distrito
Federal
Entidades Estaduais
Pessoal . .
.

Total

o-s

1,00

1.130.000

2.126.000

14.354.000

184.000

20.000.000
1.450.000

22.750.000
1.479.237.800

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Ormento aos subanexos 23f10 e 2900, a saber:
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO .......... 1.477.787.800

2801 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda

Atividade 4.3.4.0 4.3.5.0 -

Atividade 4.3.2.0 2802 Projeto 4.1.2.0 -

Atividade -

3.2.6.0 2900 2905
Projeto
4.3.6.0
Projeto

---

2801.0101.2154

Auxílios para Equipamentos e Instalações
Auxílios para Material Permanente .... ....

850.000
150.000

2801.1800.2366

Diferença de Câmbio.......................
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

29.000.000

2802.1800.1054

Serviços em Regime de Programação Especial .
2802.1800.2029

Reserva de Contingência

ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO
COM OS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL
E MUNICíPIOS

10.000.000
1.437.787.800
1. 450.000

Encargos com o Governo do Distrito Federa!
2905.0101.1906

Auxílios para Inversões Financeiras
2905.0909.1906

400.000

886
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4.3.3.0 -

Auxílios para Obras Públicas

.

I. 050.000

Total .
1.479.287.800
Art. 3° O valor constante no artigo 10, consignado a Encargos COm o
Governo do Distrito Federal, no anexo II! da Lei Orçamentária em curso
obedecerá à seguinte programação:
'
a) suplementando
6901.0904.2009 - Adminístraçào e Manutenção do Ensino
008 - Rede de Ensino Oficial
20.000.000
6901.1505.2312 - Coordenação de Programas de Assistência
Médico-Hospitalar
001 - Serviços Médico-Hospitalares
22.750.000
6901.1106 1165 - Plano Piloto, Setores e Cidades Satélites

007 -

Urbanização e Infra-Estrutura

02 -

Do Plano Piloto e Setores..................
b) cancelando ...

1.450.000

Projeto - 6901. 0101.1177 .
400.000
Projeto - 6901.0909.1002.001.22 .
1.050.000
Art. 4 n Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogacas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85n da
República.
EMÍLIO G. Ml!:DIcI

Antônio Delfim Netto
JOão Paulo dos Reis Velloso

DECRETO

N.;-

73.219 -

DE

27

DE NOVEMBRO DE

1973

Abre aos Minis·térios ao. Agricultura, da Indústria e do Comércio, e do

ltiteríor o erésiitc suptemensar de Cr$ 64.634.100,00 para reforço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere O
artigo 81, item H'I, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei ns 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2°
da Lei n,'? 5.935 de .12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1.9 Fica. aberto aos Ministérios da Agricultura, da Indústria e
do Comércio, e do Interior, em favor de diversas unidades orçamentátias, o crêrlií:{) suplementar no valor de CrS 64.634.100,00 (sessenta e nuatro milhões, seíscento., e trinta e quatro mil e cem cruzeiros), para reforço
de dotações orçamentárias consignadas aos subanexoe 1300, 1800 e 1900,
a saber:
1800 - MINISTI;R10 DA AGRICULTURA
30.107.800
1301 13Ql. 0104.2001 3.1.3.2 -1302 1302.0108.2006 001 4.1.2.0 1302.0201.2006 002 3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0
1302.0201.2082
3.2.7.9

-

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Outros Serviços de Terceiros
.
Secretarta.Geraj
Planejamento e Coordenação Setorial
Planejamento Setorial
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Planejamento e Coordenação Setorial
Organização e Controle da Programação
Setorial
Outros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente .. '
.
Participação em Organismos Internacíonats
Diversas
.

150.000

15.000

1.181.000
186.000
20.000
172.000

Aros DO PODER FXECUTlVO

38'1

1302.0204.1043 -

Participação da União no Capital das Empresa..,)

012 o::: 4.1.5.0 -

ismpresae Públicas
Oompaunía Brasrleíra de Armazenamento
Parucipaçao em Oonstatuíçào ou Aumento de

1303 1303.0201.2802 3.2.7.2
01
06
13Q3.ú201.2803

-

3.2.7.2
l}1
04
06
1303.0501.2804

--

Capnar ue Empresas ou Entlaaaes jndustnais ou Agricoías ..••...................
Secretaria Geral - Entidades Supervisíonanas
Atav.oades a Cargo
da Superintendência
Nacional de Abastecimento
zuucedes Federais

Pessoa,

.

Saiarío-Famiüa ........•••..........•......

Anvioeces a cargo da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca
jrnuoecee Federais
Pessoal
Jnardvos

.
......•......•••..•.•..••.•...•••.•

Balaria-Família .......•.....................
Atividades a Cargo do Instituto Nacional de
Coiomzaçao e Rerorma .agraría

3.2.7.2 - Entiaades Eederaís
J:l - P(;.SS0al •.............•••...•................
IJ4 - Inanvos
.
05 - Penstomstas
.
06 - Satarto-Familía
.
.
07 - Oontrrcuiçóes de Previdência Social
1303.1401.2806 - Ativioaccs a Cargo do Instituto Brasileiro

5.536.000

3.155.6ÜO
221.400

1.050.000
400.000
300.000

5.373.000
120.000

40.000
20D.000
340.000

de Desenvolvimento Florestal
3.2.7.2 - Entddaces Feueraía
01 - Pessoal
.
04. - Inaoivos. . .
.
07 - Contruruições de Previdência Social
1304 - Jnspetorra-Oerai ue jemanças
1304.0107.2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.L:l.U - iVl·.Lterlal r:te Consumo
.
4.1.4.0 - Materraí Permanente
.
1306 - Departamento de Administração
1306.0101.2004 - Oooruenaçâo e Manutenção de Serviços
3.1. 3.2
3.1.4.0
3.1.5-.0
3.2.7.6
4.1.2.0

-

1307 1307.021}l.2004 -

'I'ecnícos e Admínístratrvos
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
De~IJeSa;5 de Exercícios Anteriores
.
Pessoas .............•......................
Serviços em Regime de Programação Especial
.
Departamento Nacional de Produção Animal
cooruenação e Manutenção de Serviços

Técnicos e Admírustratavos
3.1.2.0 - Material de Consumo
,
.
4.1.3.0 - Equipamentos .e Instalações
;
.
1307.0206.2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
001 - jnsemmação Artificial
4.1.4.0 - Materral Permanente
.
13.09 - Departamento Nacional de Produção ve.,

4.500.000
flUU.UUll

500.000

la.vou

40.000

721.000
10.000

600.000
20.000
20.000

29.800
85.800
51.000

getal
Manutenção de
Serviços
Técnicos e Admínistratdvos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis
.
l3ia - Departamento Nacional
de Engenharia
Rural

1309.0201.2004 ---,- Coordenação e

33.000

ATOS

1310.0201.2004 3.1.3.2 1311 1311.0201.::'004 3.1.3.2 1313 1313.Q201.20U4 3.1.2.0 3.1. 3.2 L:H4 -

1314.02U1.2004 -

no
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Coordenação ~ Manutencâo de Serviços
Técnicos e Aomínistratívoa
Outros Serviços de 'I'erceiros .............•
Departamento Nacional de Serviços de

Corneroianzaçàc
Ocorcenaçac e Manutenção
'I'ecmccc e ôdminíetratavos

de

Serviços

Outros Serviços de Terceiros
Diretoria do 'I'errítorío do Amapá

cooroecaçao e Manutenção
'I'ecmcos e Admínistratívos

.

Mat.enal de Consumo

'"

3.1.2.0
4.1.3.0
4.1.4,0
1316
1316.0201.20D4

-

Material de Consumo
,
Equipamentos e Instalações
Material Permanente
,., .. "
Diretoria Estadual do Acre
Coordenaçao e Manutençàc de

3.1,2.0
3.1. 3.2
1317
1317.0201.2{)ü4

-

Me.tenal de Consumo
.
outros Serviços de Terceiros .,
.
Díretoraa Estadual de Alagoas
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Material de Consumo
,
Outros Serviços de 'I'erceíros
.
Diretori-a Estadual do Amazonas
Coordenação e Manutenção de Serviços
'I'écmcos e Administrativos
Material de Consumo
.
Outros Serviços de 'I'ercelros
,."
.
Diretoria Estadual da Bahia
Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
Material de Consumo
.
Ou trcs Serviços de Terceiros
,
.
Estudos e Pesquisas Econômicas e Sociais
Mercado Agrícola
Outros Serviços de Terceiros
,', .
Desenvolvimento da Produção Animal
Incremento da Produção Animal
Material de Consumo
,
.
Outrcs Serviços de Terceiros
,.
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Produção de Sementes Melhoradas
M::',terial de Consumo ""
" ..
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviços em Regime de Programação Especial
,
,
,
".
t-tuizaçãc Racional do Solo e da Agua
Serviços em Regime de Programação Es~
pecíal
,.......••......... ,.,
.
Desenvolvimento da Produção Animal
Defesa Sanitária Animal
Material de Consumo
,
"" ..
Outros Serviços de Terceiros
,.
Bqtup.unentos E' Instalações
"., ..
Desenvolvimento da Produção Vegetal
Defesa Sanítátla Vegetal
Outr -~ Serviços de Terceiros
,
.
Serviços em Regime de Programação Es-

3. L 2. O 3.1.3.2 1318 1318.0201.2004 3.1.2.0
3.1. 3.2
1319
1319.0201.2004

-

3.1. 2. O 3.1. 3.2 1319 0202.2024 001 3.1. 3.2 1319.0206.2034 006 3.1.2.0 3.1.3 2 1319.0206.2035 003 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.2.D 1319.0206,2038 4.1. 2. O 1319.0207.2034 005 3.1.2.0 3.1.3.2 4.1.3.0 -1319. 02C (.20:·h 001 -3.1. 3 2 4.1.2.0 -~

80.000

oe Serviços

Outros serviços ce 'I'erceíros
:
Lnretcría ao -rcmtono de Roraima
Oooroenaçao e raanutençao de Serviços
Técnicos e Administrativos

'I'ecmcos e Admímstrntdvos

16.000

"

.
.
.

10.000
10.000

10.000
106.000
8.000

Serviços
6.000
11. 000

80.000
60.000

20.000
180.000

20.000
50.000
7.000
5.000
6.000
10.000
28.000
7.000
5.000
4.000
4.000
2.000
10.000
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005 -

pecial
.
Claesfffcação e Inspeção de Produtos de Ori-

4.1.2.0 -

gem Vegetal
Serviços em RE-gime de Programação Especíal
.

1319.0208.1009
002
3.1.3.2
1321
1321. 02ül.J')(A

_..
-

13.000

9.000

Rede Meteorclógfca

Ampliação
c-utro., Servíçcs de Terceiros
Drretorra Estadual do Espírito Santo
Coordenação e Manutenção de Serviços
nícos e Administrativos
3.1,3.2 - Outros Serviços de Terceiros
1323 -~ Diretorta Estadual da Guanabara
1323.0·201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
nicos e Administrativos
3.1.32- OU~r, F Serviços de Terceiros
1324 - Diretoria gstél-cuai do Maranhão
1324.0201.2004 -- Ooovcenaçâo e Manutenção de Serviços
nicos e Administrativos
3.1.3.2 - Out1'0S Serviços de Terceiros
1325 - Diretori., Es.tadua. de Mato Grosso
1325.0201.2004
Coordenação e Manutenção de Serviços
nicos e Admmistrativos
3.1.1.1 - Pessoa.' Civil
O); - Despesas va-tavets
3.1.4.0 - Encargos Diversos.
4 1.4.0 - Material Permanente
1326 - Diretoria Estadual de Minas Gerais
1326,Q'Wl .2G04 ~ Coordenação e Manutenção de Serviços
nicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pesso u Civil
02 - Despesas vanaveís
3.1,2.0 - Material de Consumo
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
4.1.::1.:) -- Equipamentos e Instalações .,"',
13260202.'2015 - Pesqulsaa 'I'écnicas e Científicas
003 - Zootécnicas e Agrostológicas

.

6.000

Téc.

50.000

Téc.

120.000

Téc.

20.000

Téc.
..
.

64.800
2.700
4.000

Téc-

.
.
.
, ..

3.1.'2.0 --- Mater lal de Consumo
.
1327 - Dtretoría Estaoual do Pará
1327.020J .2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
4.1.4.0 - Material Permanente
".,
1327.0207 .2034 - Desenvolvimento da Produção Animal
002 -' rnessiücacão e Inspeção de Produtos de Origem Animal
3.1.2,(' - Material de Consumo
,,',
.
1127.0207 2035 .- Desenvolvimento da Produção Vegetal
005 - Classificação e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
3.1 3.2 - Outros Serviços de Terceiros .,."
.
1329 -- Diretoria Estadual do Paraná
1329 0201,2(1(14 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoa! Olvll
O:.' - Despesas Va-riáveis
,
..
1329.0202.2025 - Pesquisas Técnicas e Científicas
001 - zoopatológtcas
4.1.2. O _ .. Serviços em Regime de Programação Especial
.
002 - Pítotécnicae
3 1.3~2 - Outros Serviços de Terceiros
,.,.,

14.000
12.800
100.200
2.000
5.900

2.000

3.500

8.000

110.000

28.000
56.600

ATOS no
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Diretoria Estadual do Piauí

1331
1331. 02Q1 .2014

Coordenaçâr e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.2.0·- Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
, .
1332 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
1332,0201.2004 -,- Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Admlnistratívos
3.1. 2 O - Material de Consumo
.
1332.0207.1013 - Combate à Febre Aftosa
3.1,3.2 - Outros Serviços de Terceiros
, .
1332.0207. :":l035 -- Desenvolvime-nto da Produção Vegetal
DOI. - Defesa Sanitária Vegetal
3. L 2
Material oe Consumo
.
1333 - Dtretorle Estadual do Rio Grande do Norte
1333 0201.20,)4 - Coordenação f" Manutenção de Serviços Técrrícos e Admíntstratívos
31.2.0 - Mat.ert-J de Consumo
.
3.1.3.2 ~ Outros Bervtcos de Terceiros
.
1334 - Diretoria Esta.dual do Rio Grande do Sul
1334.0201 2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços Técnicos e Administrativos
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
133'3 - Diretoria Estaduat de São Paulo
1336.0201.2004 - Coordenação e Manutenção de Serviços
Técnicos e Administrativos
3.1. 2. O ~ Matertal de Consumo
, ..
3,1 .1. 2 ~ Out..oa Servicos de Terceiros
.
1337 - Diretoria Estadual de Sergipe
1337.0201..1002 - Edifido.s Públicos
001 -- Construção e Instalação
28 - Sede da DEMA
4.1 1 r - Obras Públicas
,.,
.
1337.02·1l 2(1;-4 -- Coordenacâc e Manutenção de Serviços Técnicos e Admíntstratívos
3 .1.1 ~ - Pessoal Civil
02 -- Despesas Va-Iávefe
.
3.1.3.2 - Ü'ltlV:: Serviços de Terceiros
.
1337.0202.2025 - Pesouisas Técnicas e Científicas
ü

-

OG2 -

:':~9

1339 0101.2013
002
3.1.1;1
01
02

1800

20.000
14.000
3.000

20.000
20.000

255.000

40.000
85.000

105.000

6.000
19.000

Fttotécnícas

Matertat de Consumo
..
Outros Setvtços de Terceiros
.
Setvtcos em Regime de Programação Es-

13.000
8.000

_
.
pecial
-- Dene.rtamentr- dn Pessoal
-- Administraçãc de Pessoal
- Coordenacâ..... Setorial da Política de Pessoal
- Pessoal Civil
- VE>ncimento;; e Vantagens Fixas
.
- Despesas Variáveis
:.,
,
.
- MI"lISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO

3.000

3.1.2.0 3.~ .3.2 4.1.2. O 1

10.000
5.000

2.453.400
203.300
629.400

180i. - Gabinete do Ministro
1801.1212. 22f CJ - - Coordenação da Política Executiva do Sal

3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1. 3.2 - Outros serviços de Terceiros
.
4.1.3J} - Equipamentos f' Instalações.,
"
, ..
1801.1Z12.22P~i Promoção e Orientação do Desenvolvimento
InduBtrl~1

15.000
15.000
4.500
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3.1.3.2 -, Outros Serviços a€' Terceiros
1802 -...,. Secretaria-Gerai

391
30.000

.

1802 'n08 WUI} -~
3.1 1. ~ 01 02 - 3.1.2.0 -3.1.3.2 3.2.3.:{ 3. '.!.5. () -4.1.4.0 1806 1806 0101 '2-0;;1 4.1.4.0 18:1C 1810.0101.2UU4 --

Ptanejamentc e Coordenação Setorial
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas variá vcts ..............•..•.•.....
Material de Consumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Balárío-Famihn
.
Contribuíçóes de Previdência Social
.

3.1.4.0 1811 1811.0608.100:? 'lO!
33 4.1.4.0 -

Encargos Diversos

.

30.000

Instituto Nacícr.al de Pesos e Medidas
Edíffcíoo Públicoe
Construção e Instalação
Centro Nacional de Metrologia
Material Permanente

.

MINISTÉRI() DO INTEROR

.

41. 200
1,00
33.896.900

Material Permanente

364.100
49.600
9.700
39.500
9.700
10.400
5.700

.

Consultoria Jurídica
Assessoramento .Iurfdíco
Material Permanente
................•.•.
Instituto NaeLoIlR.I de Tecnologia
Coct denaçào e Manutenção de Serviços Técnicos e Admmístratívos

noa -~

5.000

crs

1903 - - Ser retarta-Geral Entidades Supervisionadas
1903.0101.2889 - Atividades a Cargo do Territôrio Federal
Amapá
3.3.7 ? - Entidades P'enerala
01 - pessoa:
.
04 - Inativo;
,
.
06 -- Salário-Família
.
07 _. Contribuições de Previdência Soétal
.
1903.0101 2891 - Atívldades a Cargo do Território Federal de
Rondônia
3.2.7.2 - Entidades Federais
01 - Pessoal '
,
04 - Inativos
.
.
06 - Balárto-Famíha
.
07 - Contrfbuições de Previdência Social
1903.JHJ1,2891 - Auvtdades a Cargo do Território Federal de
Roraima
3.2.7'l. - Ent-dades Feoerais
01 - Pessoal
,
.

04 06 07 1903.0101.1885 4.3 :3 O 1903.0108.2885 3.2.7,2
01
04
Df)
07
1903.0'201.2881

----

Inativos

',

.

Salário-Família
.
Cont ríbuicões de Previdência Social
.
Projetos a Cargo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
Auxtltos para Obras Públicas
.
Atividades a Cargo da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste
Entidades Federais
Pessoal
.
Inativos
.
Salário- B'amtlia
.
Contribuições de Previdência Social
.
Atividade' a Cargc do Departamento Nacional de Obras contra as aecea.: .

3.636.000
200.000
200.000
1. 000.000

2.606.700
200.000
200.000
72.500

1.165.000
400.000
200.000
200.000
5.300.000

4.074.000
26.000
100.000
600.000

ATOS
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3.2.7.2
01
04
06
07
1903.0301.2892

-_.
-

Entidades Federais
Pessoa
.
Inativos
.
Bnlárlo-Família
.
Contribuições ele Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Fundaçã-o Nacional

3 2.7 5
01.
07
1903.0308.2885

--

Fundações Instituídas pelo Poder Público
Pessoal
.
Contríbt.íçõea de Previdência Social
.
Atividades a Cargo da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste
Entidades Federais
contribuições de Previdência Social

3.2.7.2 07 -

8.343.400
142.000
2.000.000
907.600

do índio

TC>TAL

1.423.500
700.200

200.000

.

64.634.100

Art. 2.~ Os recursos necessárics P. execução deste Decreto, decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentârlas consignadas no vigente Orça-

mento aos subanexos 1300. 1800, 1900 e 2800, a saber:
1300 - MlNISTER-JO DA A.GRICULTURA
1301 Atividade _.
3.1.3. 1 1302 Atividade 3.1.4.0 _.
Atividade 3. 1.3.1 Atividade 3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 1303 Atividade 3.2.7.2 -

07 1::104
AtIvidade
3.1.3.1
3 1.4.0
1307

Ga bínete do Ministro
1301.0104. :?-001
Remuneração de Serviços Pessoais

Secretaria Geral

1302 0?01. ?006. 002
Encargos Diversos

.

11.600

..

33.000

1302 0201.2006.003
Rem uneraçâo de Serviços Pessoais
13n2.0202 ,2024. 002

.

5.300

Encargos Diversos

.

2"8.000

.
Supervisio-

50.000

1302 0202.2024.004
Encargos Diversos

Secretarls Geral -

Entidades

nadas
1303 {l2ü1.2803
Entidades Federais
Contribuições de Previdência Social
Inspetoria Geral de Finanças
1304.0107.2005
Remuneração de Serviços Pessoais

- Encargos Diversos
-- Departamento Naolenal de Produção

Atividade -

5.971.800

700.000
.

.
Ani-

mal
J~OI"/

0201.2004

Rerouneracâo de Serviços Pessoais

Atividade 3.1.3.2 Atividade 3,.1.3.2 Atividade 3.1.3 2 Atividade 3.1. 3. ~ -1308 -

.
1307. 020fl ,2'034 001
Out1'0~ Serviços de Terceiros
;
13{)'j".0206 2('34. ooe;
Outros Serviços de Terceiros
-..
13r7 020'7.2034 002
Outros Servícos de Terceiros
.
1307.0207.2034.005
Ou rros Set-víços de Terceiros
.
Departamento Nacional de Pesquisas Agro-

Atividade 3.1.3.1 1309 -

1308. C201 2004
Remuneração de Serviços Pessoais
-..
Departamento Na.clonal de Produção Vege-

Atividade -

lS01l.0201. 2004

3 .1. B. 1 -

3.400
28.000

4.000
85.400
51.200
30.000
291. 000

pecuárias

tal.

.

46.000

ATOS
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crs 1,00
25.000
31.000

3.1.4.0 -- Encargos Diversos ..•.......................
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
Atívídadec-. n09.C2D6.2D35.D03

3.1. 4. O - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 -Eq11ipamentos e Iustalaçôes
.
Atividade - l~o;,·. n206. 2035.004
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 -- Equtpamer-tos e Instalações
.
4.1.4.0 -- Material Permanente
..
Atividade - 1309.0207.203&.001
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
4.1.3.0 -~ Equipamentos e Instalações
.
4.1.4 O - Material Permanente
.
1310 - Departamento Nacional de Engenharia Ru-

23.000
58.000
10.000
55.000
10.000
30.000
23.000
5.000

ral

Atividade 3.1. 3.? 4.1.3.0 1311 -

13:!.D. 0206 _2038

Atividade 3.1.2.0 3. 1. 3.1 4.1.4.0 _.
At'vídade 3.1.2'.0 Atividade 4.1.3. O 1312 Atividade 3.1.3.1 1313 Atividade 3.1.3.1 1314 Atividade 3.1.2.0 3.1. 3.2 4.1.2.0 -

1311 .0201 2004

Outros Bervlços de Terceiros

.
.
Departamento Nacional de Serviços de Co-

Euurpamentos e Instalações

150.000
110.000

merctaltzacâo

Projeto
3.1.2.0
3.1. 3.2
3.1.4.0
4.1.2.0

-

Ma.teetal de Consumo

Rernuneracâo de Serviços Pessoais
Material Permanente
nl1.r202.2024.00l
Materíal de Consumo
1:Ul,O?:(17.2(135,005
Eql';D8.ll1f'rto~ e Instalações
Decartamento Nacional de Meteorologia

1312.0201.2004
Remuneracão de Serviços pessoais

.
.

.

10.000
3.700
30.000

.

18.000

.

44.600

.

12.200

Diretoria do 'I'errttórlo do Amapá
1~1~ 0201.2004
Rerr uneracão -íe Serviços Pessoais
Dtretorta do Território de Roraima
1314 0206.2035 004
Material de Consumo
.
Out..I'}P Serviços rIo(" Terceiros
.
Serviços em Peglme de Programação Espe-

c'a:

.

1314.(\207.1013
Material de Consumo
.
Ouv-es Bervícos de Terceiros
.
Encargos Diversos
.
sesvicos em Regime de Programação Especial
,
.
Atividade - lS14.0207.2034:00S
4.1.2. O - aervtcos ero Regtme de Programação Especial
1316 - Diretorta Fstadnat do Acre
Atividade - 1::11 f: 0201 2004
3.1.3.1 - Remuneraoâo de Serviços Pessoais
.
4.1.3.0 - Eouroamentos e Instalações
.
4.1 .4. O - Material Permanente
.
Atividade -- n16 n?'(1~. 2035 004
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
4.] .3. O - Eoutpamentos e Instalações
.
Atividade -. 1~] P 0207 ~035. 005
3.1.2.0 - Matortal de CoOTISumo
.
1318 - Diretoria Estadual do Amazonas
Atividade - 1318 0201.2'004
3.1.3.1 -- Remuneração de gervícos Pessoaís •......•..
1319 ~ DIretoria Estadual da BahJJ"

2.700
12.100
5.000
22.200
10.000
10.000
6.000
50.000
8.700
6.800
5.000
5.000
2.000
1.000
3.000
s.1I00
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1319 0201.1002.002.09
ObrAS Públicas
1319 0201. ?004

Remuneração de Serviços Pessoais
l 319.0202.2024.001
3.1.2. O - Material de Consumo
3.1.4.0 -- Encargos Diversos _ _
Atividade - 1:3:9.020e.2034.006
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
Atividade -

4.1.4.0 - Material Permanente
3.1.4.0 Atividade 3.1.4.0 Atividade 3.1. 2. O 4.1.3. O -

.

6.600

.
.

2.000
5.000

.

11.000

..
.

.

11.000
21.000
13.000

.

5.000

.

10.000

131f!. 0206.2'035 003

3.1.4.0 -- Encargos Diversos
4.1.3,0 - Equipamentos e Instalações
Atividade -

120.000

o., ••••.•••••••

1319,0206.2038

Encargos Diversos
1319,0207 2034 {l05
Encargos Diversos
J319.0~W7 .2035.001
Material de Consumo

.
Equipamentos e Instalações
.
4.] .4.0 ~- Material Permanente
.
Atividade -- 1319 [1207.2035.005
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
Projeto - 1319.0208.1009.002
3. 1.2. O - 1\:1::1 tertal de Consu mo ........•.......•.•.•.
132'1 _. Diretoria Estadual do Espírito Santo
Atividade - lR21.0202.2025 002
3.1.2.0 -- Material de COnsumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
,
.
3.1.4.0 -- Encargo" Diversos
.
Atívtdade -- 1321. 0206.2035.003
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3. 1.:L 2 - Outros Serviços de Terceiros
,
3.1.4.0 - Encargos Dfversos
.
1324 - Diretoria Estadual do Maranhão
Atividade - 1324.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneracão de Serviços Pessoais
132'5 - Diretoria Estadual di' Mato Grosso
Atividade -- ]325 0201,2004
3.1.3.1 -- Remunerarão de Serviços Pessoais
.
4.1. 3. O - Ftt-üpamentos 8 Instalações
.
Atívldade - 1325 0202 2024 002
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atívídade - 1325.0206.2034 006
3.1.2.0 -- Material de Consumo
.
3.1.4.0 -- Encargos Diversos
.
Atividade - 13'25.0206 2035 004
3.1.4.0 - Enc.'H,!!OS Díversos
.
Projeto -- 132f 0207.1ú13
3.J.4.0 -- Encargos Diversos ...............•.........
Atividade - 13:?-5.0207 2034 n02
3.1.4. O -- Encargo- Diversos
.
Atividade - 1~2~ 0207.2034.005
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atívidade - l325 0207.2035.005
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1326 - Dtretoría Estadual de Minas Gerais
Atividade -- 13211 0201.21)04
3.1.3.1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.4.0 - Ma:'~ial Permanente
.
Atlvldade - 1326.0202.2C25.001

3.1.4.0 -

Encltrgos Díversos . .-

.

10.200
9.800
3.000
9.000
6.000
80.000
105.000
39.000
104.000
129.000
50.000
16.700
17.000
6.700
0.600
1.500
6.200
5.000
33.100
5.800
1.600
8.000
55.000
1.300
6.000
20.000

ATOS DO PODER

4.1.2.0 -

395

EXECUTIVO

Serviços em Regime de Programação Especial

.

Atividade -

13211,02'02.2025.002
3.1.2.0 - Matej'Ial de Consumo
..
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Ativid.ade -- 132[;.020:::.2025,003
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
4.1.2. O - Ses-víços em Regime de Programação Espe-

Atividade 3. 1. 3.2 3.1.4.0 -

Atividade 3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.3. O 4.1.4.0 1327 -

cial

,

3.300
4.500
6.600

.

2.300
7.900

Encargos Díversce ., .••.•.••........•..••...
13~'6. 0206.2035. :)03

Matertal de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
Encargos Diversos
Equipamentos e Instalações
Matertai Permanente
Drretoría Bstadual do Pará

20.000
70.000
5.000

.

1326.0202'.2025.004

Outros Serviços de Terceiros

10.000

.
.
..
.
.

Atividade -- 132'';'.0201 2004
3. 1. 3. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais
.
Atividade - 1327.020'7.2034.002
3.1.3.2 - outros Serviços ele Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atividade - 1327.02072035,005
3.1.2.0 - Material de Consumo,
.
1329 - Diretoria Esredua,' do Paraná
Atividade - 1329.0202.2025. Ol'1
3.1.4.0 - Encargce Diversos
.
Atividade -- 1329.0202.2025. OC2
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - ~329.020u.2035.0(}3
....,.1.2.0 _. Material de Consumo
..
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1330 - Diretoria Estadual de Pernambuco
Atividade - 1330.0201.2004
3.1.3.1 - Remuneração de Servíçso Pessoais
1331 - Diretoria Estadual do Piauí
Atividade - 1331.0201.2()D4
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
1332 - Diretoria Estadual do Rio de Janeiro
Atividade - 1332.0201.2004
3.1.4.0 - Encargos Diversos,
.
Atividade - 1332.0202.2025.002
3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Atividade - 1332.0206.2035.003
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
4.1. 3. O - Equipamentos e Instalações
.
Projeto -- 1332.0207.1013
3.1.4. O -- Encargos Diversos
.
Atividade - 1332.0207.2035.001
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
1333 - Dir-etoria Estadual do Rio Grande do Norte
Atividade - 1333.0201.2004
3.1.3.1 -- Remuneração de Serviços Pessoais
.
1334 - Diretoria Estadual do Rio Grande do Sul
Atividade - 1334.0201.2004

88.800
300.000
27.000
10.000
3.000
90.000
1.900
1.600
10.000
28.000
86.600
20.000
20.000
10.000
50.000
5.000
10.000
20.000
360.000
00.200
30.000
110.000
55.000
40.000
14.000
3.000
5.700
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33.500
24.000
83.000
64.000
185.000
110.000
10.000
11.000
180.500
209.000
48.000
78.000
35.000
50.000
40.000
15.000
10.000
20.000
4.000
35.100
2.900
4.600
11.800
629.400
180!" Atividade -

Gabinete do Ministro
1801.1212.2280

4.1.4.0
Atividade
3.1.4.0
1806
Atividade
3.1.3.2

Material Permanente
1801.1212.2283
Encare-os Diversos
Consultoria .Iurfdica
1806.0101.2003
Outros Servícos de Terceiros

3.1.5.0 -

~

-

-

1807 Atividade 3.1.1.1 -

01 -

02
3.1.2.0
3.1.3.2
3.2.3.3
3.2.5.0

-

4.1.4.0 -

Desuesas de Exercícios Anteriores

_ .
.

0

_

••••••••••

.

5.000

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

Despesas Variáveis
Material de Consumo
'
Outros Servícos de 'I'ercelros
Salário-Família . . .. " . . . . . .. .
Cont.ribuicões de Previdência Social

.
.
.
.
.

364.100
49.BOO
9.700
39.500

1807.0102.2024.003
Pessoal Civil

Matertal Permanente

_,

_

-

02 -

30.000

Centro de Estudos Econômicos

Instituto Nacional de Tecnologia
1810.0403.2013.003 11
Outros Bervícos de Terceiros
Instituto Nacional de Pesos e Medidas
1811.0608.1002.001.33
3.2.4.2 -,:Juros de Empréstimos

1810
Atdvidade
3. L 3.2
1811
Atividade

14.500
20.000

Empréstimos Externos ..... i

••

I_ • • _• • • • · . ' ..

.

9.700

10.400
5.700

.

30.000

_·~·~

41.200

ATOS DO PODER EXECUTIVÓ
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1900 -- MINIST"'RIO DO INTERIOR

Secretaria-Geral nadas

1903 -

Entidades

.

5.300.000

Supervisio-

Projeto -- 1903.0108.1885

Entidades Federais
outros Custeios
Diversas . .

3.2.7.2 03 08 -

.
.

1.500.000
1. 800. 000

.

1. 000.000

.

600.000

4.3.3.0 - Auxílios para Obras Públicas
.
2800 -- ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
2802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do

400.000

Projeto -

1903.1106.1885

Entidades Federais
outros Custeios

3.2.7.2 03 -

Projeto -

1903.1509.1885

Auxílios para Obras Públicas

4.3.3.0 -

Projeto -

1903.1510.1885

Planejamento e Coordenação Geral

Atividade -

2802.1800.2029

Reserva de Contingência

3.2.6. O -

Total.

.

52.732.900

---64.634.100

Art. 30 O valor constante no artigo 10, consignado as entidades supervisionadas pelos Ministérios da Agricultura e do Interior, no Anexo IIl, da
Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:

sumementaçõc
5300
5301
5301.0201.2087
5302

-

5302.0201.2084 5303 5303.0501.,2,137 5304 5304.1401.2290 5900 5901 5901.0201.2163 5905 5905.0101.1002
001
26
5905.0108.2022
5905.0308.2122

-

5909
SQ09.0101.2002
5910
59 LO .0101.2002
5911
S9U.OI01.2002
5912
;]912.0301.2002

~

-,-

MINISTl!:RIO DA AGRICULTURA

Superintendência Nacional do Abastecimento
promoção e Controle do Abastecimento .....
Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca .
Coordenação da Política do Desenvolvimento da Pesca
'
.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Coordenação da Politica da Reforma e Desenvolvimento Agrário . .
.
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Coordenação da Política Nacional de Desenvolvimento Florestal
.

3.377.000

1. 050. 000

6.073.000

5.500.000

MINISTl!:RIO DO INTERIOR

Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas
Planejamento e Coordenação Sub-regional.
Bupertntendêncra do Deaenovlvlmento do
Nordeste
Edifícios Públicos
Construção e Instalação
Sede da Superintendência
.
Planejamento e Coordenação Regional
.
Contribuição para o Programa de Formação
do Patrfmõmo de- s.ervíço Público - PASEP
Território Federal 0.0 Amapá
Administração Geral
.
Território Federal de Rondônia
Administração Geral
.
Território Federal de Roraima
Administração Geral
.
Fundação Nacional do índio
Administração Geral
.

11.393.000

5.300.000
4.800.000
200.000
5.036.000
3.079.200
1. 965.000
2.123.700

ATOS DO PODER EXECUTíVO
Cancelamento

5900 -

MINI6TIlRIO DO INTERIOR

5905 -

Superintendência do
Nordeste

Desenvolvimento

do

projeto - 5905.0108.1041 .
3.300.000
Projeto - 5905.1106.1163.007.02 .
1.000.000
projeto - 5905.1509.1018.014 .
600.000
proJeto - 5905.1510.1019.014 . ......•.................
400.000
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re'ogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de novembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
Repuonca .
EMÍLIO G. MÉDICI
Antonio Destim: Netto
Moura Cavalcantz
Marcus Vzniczus Pratini de MOraes
João Paulo dOs Rezs Velloso
Jose COsta caoaicanii
DECR.B.:TO N." 'J3.220 -

DE 28 DE NOVEMBRO DE 1973

°

Abre em tenor ae aíiersoe orçõos
créâito suplementar de Crâ
.
2.031.578.100,VO para reforço dI:; eorccoes consiçnaaae no vigente Orçamenta.

O Presidente 'ta República, usando da atribuição que lhe confere o artt-

go 81, item IH, da Constcturção F.; da autorízaçâo contida no artigo 6.° da
Lei n." 5.847, de 6 de dezemnro de Hln, combinado com o artigo 2.'" da Lei
n.v 5.935, de 12 a-e novembro de 1873, decreta:

Art. 1.0 Fica acerto crédito suplementar no valor de Cr$

.

2.031.578.10ü,00 (rtots bnnócs. trinta e um mnhoes, quinhentos e setenta e

oito mil e cem cr .ze.rosj, para reforço de dotações orçamentarras consignadas no vigente Orçamento, conforme a segumte discrrminaçao:
11.00 -

PRESID:í!:NCIA DA REPúBLICA..........

6.097.600

11.03 --- Presicêncta da Repubüca - Entidades Superv'stonadas
1103.0402.2801 -- Atrvíuaôes a. Cargo do Conselho Nacional

de Pesquisas

3.2.7.2 07 ~11.07 -1107.0803.2149 3.1.2 . O :3.1. 3.2 3.1.4.0 3.1.5. O -4.1.4,0 J 1.10 -1110.0101.2·046 3.1.1.1 ,01 02 -,
11.12 1112.0803.2!2'O -3.1.3.2 -

Ent icadeeF'ederaís
Conrrtbuiçoes ue Prevídêncla Social

.
Escora auoenc- de Guerra
Estudos Reíacíonados a Segurança Nacional
Ma terraí c.e Cons nmo
.
Oucros Serviços de Terceiros
.
Encargos Díversos
.
Despesas oe Exercicíos Anteriores
.
~lo1arerial Permanente
,
.
Ageucra Nacional
Dívuígaçãc- de AV.s Governamentais
Pessoal CIvil
Venciment.os e Vantagens Fixas
.
Despesas vartave is
'
.
Es-oia Nacional de Informações
Adrrunistaaçâo e Manutenção da Escola
Outros Serviços <H.. Terceiros
.
4.1.3.0 -- Equipamentos 0 Instalações
.

4.1.4.0 - JVT..2.. cert...(.1 Permanente
.
11.13 - H! epítar «as Forças ATInadas
1113.1501.2010 -- Manutenção de Serviços Hospitalares

563.600
50.000
32.300
10.000
18.700
40.000

700.000
433.000
300.000
1.000.000
700.000

Aros
3.1.2.0 3.1.3.2 3.1.4.0 -

12.00 -

DO PODER

EXECUTIVO

399

Material de Consume

.

Outros Serviços de Terceiros
Encargos DIVei'S'Ã'j
MINISTEHlO DA AERONAUTICA

.
.
.

1.200.000

I. 000.000

SO.OOO
519.097.400

----

PROGRAMA DE TRABALHO E NATUREZA DA DESPESA

1200.0304.210'1
003
3.2.5.('
1200.030'1.2007

Assistência Social a Servidores Públicos
De Mmístérro da Aeronáutica

-

Contrfbutçoes de Previdência Social
Atendimento de Encargos COm Inativos

.

231. 600

e

Pensionista..~

Inativos
"
"
"
pensionistas . .
.
Satarto-Famüía ,
.
Pesquisa.." e Desenvolvimento de Aeronaves e
Pqutpamentos Aeronáuticos
4.1.2.0 -- Serviços em Regime de Programação Espe.,

3.2.3.13.2.3.2 3.2'.3.3 -1200.0402.1129 -

93.239.000
14.526.000
4.017.000

ctru .••......................•........••..

3.000:00U

Suprimento e Equipamento de Comunicações: €' Proteção ao Vôo
3.1.3.2 -- Outros Serviços de 'I'ercetros
.
1200.0803.2013 - Adrnzmstraçáo de Pessoal
008 - F'uncàonamento oos Estabelecimentos de Se-

31.100

1200. C705 .1133 -

teçáo, Pormaçâo e Aperfeiçoamento

.
.

15.000
15.000

Obras Púb~icas
.
Organização na PAB
_MelhoraLrf-ntos e Obras Diversas
No Cente-: 'I'écntco Aeroespacial
Obi as Púbncas
..
Nc Serviço de Proteção ao Vôo
Obras Públicas
,
.
Buprrmemo e Jsquipamento das Organizaçõe- ca FAB
4.],.3.0 -- Equipamentos e Instalações
.
1200.0807.1171 - Am crtazação, Resgate e Encargos de Ptnan,

10.000.000

3.1.2.0
3.1.3.2
1200.0807.1071
001
01
4.1.1.0
1200.0807.1149
006
01
4.1.1.0
02
4.1.1.0
1200.0807.115J

----

004 01 -

Matertal de Consumo
outros Serviços de Terceiros
Unidades de

kns.no

Oonstruçào e Instalação
Academia da Força Aérea

I. OUO. 000

22.500.00U

22.598.100

ctamentc

Equípamer-to
Aqcusrção ae Aeronaves e seus Equipamen-

tos
3.1.3.2 -- Outros Serviços de Terceiros
4.3.1.1 - Amorcízaçáo da Dívida Pública

02 -- Fundada Externa

.

650.000

.

16.537.400

.
.

9.065.200
5.180.600

.

107.762.600
88.408.900
6.400
7.10S.500
6.549.000

1200.0807.2084 _.- Coordenação e Manutenção de Serviços 'I'éc,

nlcos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Oívü
UI -- vencimentos e Vantagens Fixas
02 - Despesas variàvets
3.1."1. 2. -- Pessoal Militar

O.:. - vencimentos e Vantagens Fixas
-D8.sp€'sas Varíáve-s
- lY.H~ter:ia1 ne Consumo

02
3.1.2.0
3.1.3.2
3.2.3.3
1200.0807.2197
3.1.2.0
1200.0807.2'383

---

,

.
.

outros Serviços de Terceiros
.
Salárro-Famílta
.
Funcionamento das Organizações Militar-es
Ma.ter ial de Consumo
.
Díreçâo e Coordenação da Pesquisa e Desenvolvímentc

1.120.000

400

ATOS DO PODER ExECUTIVO

3.1.2.0 -

Material de- Consumo
3.1. 3.2 --- Outros Serviços de Terceiros

4.1. 3. O 4.1.4.0 1200.0807.2385 3.1.2.0 -

3. 1.3. 2 1200.0807.2386 3.1.2.0 -1200.0905.2235 -Cal 3.1.1.1 01 02 3.1.1.2 _.
01 02 -

3.Z.3.3 1200.0906.2246 -

3.1.1.1 01 '3.1.1.2 -01 02 3.1.4. O 3.2.3.3 1200.1210 .108~i 3.1. 3.2
1200.1505.1005
006
01
4.1.1. (j
1200.1505.2010
3.1.1.1

--.-

-

01 -

3.1.1.2 01 -02 -

3.2.3.3 12:00.1601.2333 -3.1.1.1 01 02 3.1. 1.2 01 02 3.2.3.3 1200.1603,2013 003 3.1. 3.2 1200.1607.1001 -00' 02 3.1.3.2 3.2.4.1 -02 4.1.1.0 4,3.1.1 -

azo -

OOê -

0'0

.

.

Equipamentos e Instalações
Material Permanente.

.
0.0."

Funcionamento co", órgãos de Apoio

Materaal de Consumo
Outros Serviços de Terceiros
.
Mumção Aérea e Terrestre
Material de Consumo
Ensino Medío Especializado
Esl'Ola Preparatorta de Cadetes do Ar
Pessoal CIvil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Pessoal Militar
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Varrávela ••••••...••••.•...••••••
Balàrfo-Famílla
.
Funcronaruentc do rnstrtutõ Tecnológico da
Aeror.àuttca - ITA
Pes..soai Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoa: Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas ..•••......
Despesas Vartavees
.
En0<i,J gos DIversos
.
Sa . ttrio-Familia
.
Fomento a Empresas de Manutenção de Aeronaves e seus Equ'pamentos
Outros Serviços de Terceiros
.
Rede Hospitalar e Postos de Saúde
Meíhorarr..e ntoe Obras Diversas
Un-cades Hospitalares
Obras Públicas .....•......................
Manutenção de Serviços Hospitalares
Pessoal Civil
vencimentos e Vantagens Fixas
.
Pessoal Militar
venctmencos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis
.
Salário-Família
.................•........
Direção €' Coordenação do Sistema Aerovíárto
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
0.0

o-o

Despesas Varíávets

..

.

.

Pessoal Militar
Vencimentos e Vantagens Fixas
Despesas Vartàveis

.
.

Saramo- Familia
.
Admmistraçâo de Pessoal
Capacitação de Recursos Humanos
Outros Serviços de Terceiros .........••...
Aeroportos
Construção e Instalação
Aeroporto Internacional do Galeão
Outros Serviços de Terceiros ......•....•..
-Iu-os da Olvida Punlica
Fundada Externa ..•.......................
Obras Públicas
.
Amornzaçac da Divida Pública
Fundada Externa ................•.........
Melhoramento e Obras Diversas

200.000
2.982.000
150.000
100.000
465.000
3.535.000
4.990.000

365.000
1. 073.800
1. 699.700
673.000
147.000

315.700
404.700
132.700
1. 568.000
40.000
5.815.000

5.000.000
2.182.000
4.918.500
2.043.100
371.000

3.188.800
4.922.400
12.278.400
5.528.300
736.000
90.000

160.100
1.501.400
28.296.900
41.600

ATOS

02 4.1.1.0
03
4.1.1.0
1200.1607.2353
3.1.2.0
3.1.3.2
4.1.3.0
4.1.4.0

--

1200.1609.1001 004 4.1.3.0 1200.1609.1192 004 02 4.1.:3:.0 -

401

DO PODER .EXECUTIVO

Aeroportos Integrantes do Plano Aeroviário Nacional
.

460.300

Obras Públicas ............................•

500.000

Obras Públicas ....•...._

Outros Aeroportos

Manutençâc e Funcionamento da Rede Aeroportuária
Material de Consumo
.
Out.ros Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Aeroportos
Equipamento
Equipamentos e Instalações
.
Suprimentos e Equipamento de Proteção ao

208.000
1.630.800
20.000
180.000
379.200

Vôo
Equipamento

Segurança da Navegação aérea

Equipamentos e Instalações

6.242.600

.

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TBABALHO A CONTA DE RECURSOS VIN-

CULADOS

Suprimento e Eqt.:.jpamento de Comunicações e Proteção ao Vôo
..

31.100

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Liquídos e Gasosos
.
Adrmnístração de Pessoal •.................

31.100
90.000

003 -

Capacítaçâo de Recursos Humanos

90.000

04 -

Imposto único sõbre Lubrlffcantee
busuvers Ltquídos e Gasosos
Aeroportos

1200.0705.1133 -

04 1200.1603.2013 -

1200.1607.1001 001 -

04 006 04 -

Com.
.

90.000
30.960.300

.

30.000.000

Imposto "único sobre Lubrificantes e Com.
Melhoramentos e Obras Diversas
.

30.000.000
960.300

Construção e Instalação

f'

bustíveís Líquidos e Gasosos

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos €" Gasosos
.

17 12'00.1607.2353 -

Tarifas Aeroportuárias
.
Manutenção e Funcionamento da Rede Aeportuária
.

04 -

Itr-posto único sobre Lubrificantes e Com-

1200.11309.1001 004 -

04 '1200.1609.1192 004 04 -

460.300
500.000
2.038.800

bustíveis Líquidos e Gasosos
Aeroportos

.
.

2.038.800
379.200

Equipamentos . .

.

379.200

Imposto único sobre Lubrtttcantes e Combustíveis Liquídos e Gasosos
.
Suprimentos e Equipamentos de Proteção

379.200

ao Vôo ••.••••.••••••.••••....••.••••••.•••.

8.242.600

Equipamentos . .

6.242.600

.'

.

In:posto untco sobre Lubrificantes e Com-

402

ATOS DO PODER EXECU'IIVO

bustdveís Líquidos e Gasosos

.

6.242.600

16.00 -

M i N IS'I':E:RIO l}f.J EXÉRCITO ......•...... 1. 017 .930.900

16.01 -

Ministério do Exército

1601.0307.2007 -- Arenrnmentc de Encargos com Inativos e
Pens.onístae
3.2.3.1 - Inativos
.
3.2.3.2 -- Pensionistas
.
3.2'.3.3·- Sa.ar-io-Famtlía .••........................
1601.0402.2025 - Pesquisas Técnicas e Cientificas
C06 - Cientificas e 'I'ecnoiógfcas
3.1.2.0 - Material de Consumo
.
3.1.3.2 - Outros Serviços ce Terceiros
.
3.1.4.0 -

4.1.3. {l 1601.0805.1004 006 01 4.1.1. O, 1601.0805.1064 _.
3.1.3.2 1601.081)5 1134 -

4.1. 3. O 1601.0805.1131{ 4.1.3.0, ...,..,
1601. 0805 .1178 OGS 3.1.2.0.4.1.3.0 4.1.4.0 -1601. 0805.21:;;10 -4.1.2.0 -1601.0S05.2199 3.1 .2. O 1601.0805.2200 3.1.1.1 02 3.1.1. 2' Oi 02 ;1.2.3.3 3.2.7.6 -:B01.DS05.2376 3.1.2.0 ...,..
3.1.3.? 1601.0805.2377 .-

380.000.000
150.000.000
5.000.000

.

1.000.000
2.750.000
2.750.000
2.000.000

.

20.995.000

.

1.000.000

Equipamentos e Instalações •..............

4.500.000

Encargos Dtversos

Equipamentos e Instalações

_.

Bases, Qua.rLéiS, Fábrtcas e Arsenais
jacitioramcntos e Obras Diversas
Qllartéis
Obras Públicas ..••..... '
Mapeamento do Território Nacional
Outros Serviços de Terceiros
Eqt. 'pamentc de Intendência
Equrpamentc de Motomecanízaçâo

Equipamentos. e Instalações .........•......
Centros de Processamento de Dados
Imp'antação
Material aI" Consumo

.
Equipamentos e Instalações ...............•
M~terial P~~ner.te
.
C(1)tJ íbuíçãc para o Fundo do Exército
Serviços em Regime de Programação gspe-

cíal
.. ,
Obtenção de Mumçôes
Mo,terial de Consumo
Pagamento do 'Pessoal Civil e Militar
Pessoal CIV1J
Despesas vartàvejs
PeSS0aJ Militar
venr-rmentos e vantagens Ftxas

3.000.000

.

8.000.000

.

3.000.000

.

260.0UO.000
113.000.000
10.000.000
1.400.000

.
.

Supnmentc de Material de Intendência

Consumo
.
Serviços di' 'I'ercetros ............•.
Suprimento para Material, de Motomecanízação
3.1.2. O - Material ele Consumo
.
3.1.3.2 - , Outros Serviços de Terceiros
.
1601.0805.2379 - Transporte para Movimentação de Pessoal
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
1601.0901.1071' - Unidades de, Ensino
006 -- Melhoramentos e Obras Diversas
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações
.
'4.1.4.0 - Material Permanente
.
1601.0903.2013 - Administração de Pessoal
003 - Capacitação de aenursos Humanos
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
3.1.4.0' - Encargos Diversos'
.
1601.1505.1005.,...- Rede Hospttalar e Postos de Saúde
005- - Reequipamento
Materiald~

Q'lt·T"OS

170.000
181.100
12.000

, .

Despesas Vartávets ••••.••••.•••••••.•.•....

Ba á-ro-Famtlia
Pessoas

10.000.000

21.972.800
3.500.000
2.500.DOO
2.500.000
6.000.0UO
200.0no
100.eOO
30 000
170.000

ATOS DO PODER

4.1.3. O 20.00 20.01 2001.0104.2001 3.1.1.1 -

EXECUTIVO

Equipamentos e Instalações
MINlSTER10 DA JUSTIÇA

403
.
.

2.200.00a

28.572.500.

Gabinete do Ministro
Assessoramento Superior
Pessoal Cívíi

Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Salário-Família
.
Secretaria-Geral
Planejamento e Coordenação Setorial
Outros Bervíçcs de Terceiros
.
Encargos Diversos •••......................
Ecutuamentos t- Instalações
.
Material Permanente
.
~O. üJ --'- mspetorra Gera, de Finanças
2003.0107,2005 - Coordenação e Controle Financeiro
3.1.1.1 - Pessoal Oívtl
uI - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
.
20.04 - Mtnístérro Público da União
2004.0104.2062 - Defesa dos Interesses da União em Juízo
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas Vartáveie •.•••••.•..••.......•..•
3.1. 3.2 - Ou -ros Serviços de Terceiros
.
20,05 - Procuradoria Geral da Justiça Militar
2005.0104.2062 - Defesa dos Interesses da União em Juizo
001 - Junto à Justiça Militar
3.1.1.1 . - Pessoal CIvil
Dl - Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Varfàvets
.
3.1.5. O - Despesas de 'sxercícíos Anteriores
.
20.06 - Míntsterío Público do Distrito Federal e

O:.. -

3.2.3.3 20.02 -2002.0108.2006 .3.1.3.2 3.1.4.0 4.1.3.0 4.1.4.0 -

334 000
3.60U

500.000
150.000

1.400 , OfiO
700. DGí}

336.400
80.200

1. 902. soo
149.000
95.00ll

258.800
20.000
135.500

'remtónos
2006.0104.2062 002 3.1.1.1 -

Defesa- ao;,; Interesses da União em Juiza
Junto à .Iustiça de Distrito Federal e dos
'I'errltóríos
Pessoal Crvil

.
01 _. Vencimentos G Vantagens Fixas
4.1.3.0 - Equ.pamentcs e Instalações
.
20.07 - Ministério Públicc Junto à Justiça do Trabalho
2007.0104,20&2 - Defesa d03 Interesses da União em Juizo
003. - Junto à Justiça do Trabalho
3.l,l.1 - Pessoal Civil
0 1 -_. Vencimentos e vantagens Fixas
.
02 - Despesas Variáveis
_
.
3,1.5. O - Despesa.") de Exercícíos Anteriores
.
3.2.3.3 - Salàrto-Farrrília
.
20.08 - Dívísão de Segurança e Informações
2008.0809.2fl08 - Assessoramento
Relacionado à Segurança
Nacional
3.1.1.1 - Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas vertavets
.
20.09 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica
2009.010t,2051 -- Repressão ao Abuso do Poder Econômico
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - Despesas vartavets . "
.
20 10 - Conselho Nacional do Trânsito
2010.0812.2202·- ·Ccordena:;áo, Divulgação e Fiscalização do

600 Doe
86.50~

54.500132.400
799.000'

rs.oon

230.000'
40.000-

136.400:

.404
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Sistema de Trânsito
3.1.1.1 -

Pessoal CIvil

01 -

Vencimentos e Vantagens Fixas

.

3.1.3.2 - outros Serviços de Terceiros
.
20.11 - Conselho Penitenciário Federal
2011.0811.2153 -- Coordenação e FIScalização do Sistema Pe-

28.000
178.000

nitenciário Federal

3.1.1.1. - Pessoal Civil
Ui - Vencimentos e Vantagens Fixas .........•
20.12 - Arquivo Nac1cnal
2012.0101.1. 002 - Edifícios PúblICOS
002 - Ampliação
08 - Sede do Arquiva Nacional
4.1.1.0 - Obras Públicas ....................•......•
:2Q12.QID1.20lJ - Documentação e Divulgação

1)01 3.i.I.! O~.

-

3.2.3.3 -

20.13 3.1.3.2 20.14 _.
2014.0812.2203 3.1.1.1
01
02
3.1.5.0
3.2.5.0
20.15
2015.0101.2047

-.-

3.1.1. 1 01 3.2.3.3 ·W.15 2016.0101.2052 3.1.1.1 02 3.1. 2. O ----,.
3.1.3.2 20.17 :2017.0102.2024
009
3.1.1.1
01
20.18
:2018.0101.2012
3.1.1.1
01
20.20
2020.0101.20U
002
3.1.1.1
01
02

---.:
--'-

21. 00 -

320.000

Guarda e Conservação de Documentos
P'2H:;·.al Civil

Vencimentos e Vantagens Fixas
Salário-Família

:2013.0101.2004 -

4.000

.

........................•.•

Departamento de Administração
Cocrdenaçâo e Manutenção de Serviços
Técnicos e Admmistrativos
Outros Serviços de Terceiros
.
Departamento de Polícia Federal
Coordenação e Manutenção do Policiamento
Federal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ••.......•
Despesas Variáveis ......................•.
Despesas de Exercicios Anteriores ...•.....
Contribuições de Previdência Social ....•..
Departament-, Federal de Justiça
Estudos da Orgnnízaçâo Política, da Cidadania e Garantias Constitucionais
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas c ; •••••••••
Salário-Família •.............•.......•....
Departamento de Imprensa Nacional

Serviço", Gráficos
Pessoal Civil
Despesas Variáveis
.
Material de Ocnsumo
.
Outros Serviços de Terceiros
.
Serviço Coe zetattsuce Demográfica Moral e
Política.
Estudos e Pesquísas Econômicas e Sociais
Demográfica, Moral e Política
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas .....•.•...
Serviço de Documentação
Documentação e Divulgação
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..••••.••..
Departamento de Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da Política de Pessoal
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ... ,; ....•••
Despesas Variáveis •.............•..........
MINr8TERlO DA MARINHA
.

384.000
4.000

45Q.000

4.998.600
2.100.000
8.000.000
205.800

900.000
4.000

433.400
97.500
609.000

61.400

10.000

1.600.000
24.700
459.879.700

ATOS
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Cr$ 1,00
21.01 - Secretaria Geral da Marinha
2101.0307.2007 -- Atendimento de Encargos com Inativos e
Pensionistas
3.2.3.1 - Inatívcs ....•..............................
3.2 _3.2 - Pensionistas
.
3.2.3.3 - Salárro-Familla
.
21Q1.Q8.J6 1023 - Programa de Construção Naval
4.3.1.1 - Amortização da Divida Pública
J2 - Fundada Externa ....................•..•.•
2101.0806.2004 -- Coordenação e Manutenção de Serviços
Técn-icos e Administrativos
3.1.1.1 - Pessoal Civil
Ol -- Vencimentos e Vantagens Fixas ......•....
12 - Despesas Variáveis
.
3.1.1.2 - Pessoal Militar
Ol - Vencimentos e Vantagens Fixas
.
02 - Despesas vanavets
.
3.2.5. O - oontn buiçôes de Previdência Social
.
2101.0806.2411 - Operações Navais
3.1.1.1 _. Pessoal Civil
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas ......•....
o:.. - Despesas Variáveis ...................•.••..
3.1.1.2 - Pessoal Militar
01 - Vencimentos e Vantagens Fixas .........•.
02 - Despesas Variáveis .....................•...
3.1.2.U -- Material de Consumo .....•................
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4 O - Encargos Diversos
.
TOTAL

88.400.00G
25.400.00G
2.500.000
8.500.000

18.975.300
5.572.400
123.287.600
17.244.400
200.000
2.471.000
419.000
112.531.000
14.879.000
26.500.000
7.300.000
5.700.000
2.031.578.100

Art. 2. Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, conforme a seguinte discriminação:
11 . 00 - PRESIDJiliCIA DA REPúBLICA ..........
3.739.500
11.03 - Presidência da República - Entidades Bu0

pervisíonadas
Atividade 3.2.1 2 01 02 -

1103.0402.2801
Entidades Federais
pessoal
.
Serviços de Terceiros - Remuneração de
Serviços Pessoais
.
(,3 -- Outros Custeios
.
11.05 - Serviço Nacional de Informações
Atividade - 1105.0809.2151
3.1.1. 1 -- Pessoal Civil
02 - Despesas Variáveis .................•..•...
3.2.5.;) - Contribuições de Previdência Social
12.00 - MINISTllRIO DA AERONAUTICA ........

Projeto -

3.1.3.2
Atividade
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.4.0
Ati vldade

-

114.40G
112.600
12.500

2.800.000
700.000
10.811. 900.

PROGRAMA no: TRABALHO E NATUREZA
DA DESPESA
1200.0104.1029.008

Outros Serviços de Terceiros ...•.•........
1200.0104.2159
Outros Serviços de Terceiros ...........•..
Encargos Diversos " .............•.........
Material Permanente •................••...
1200.0304.2107.005

2.00~

2.900'
49.900'
50.00li

~06
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PODER

3.1.3.2 -

outros Serviços de Terceiros

Projeto -

1200.0705.1133

4.1.3.0 "Atividade 3.1.4.0 Atividade 3. 1.·1 .O -.-

,

10.000

.

400.000

Encargos Diversos ..
1200.0807.2004
Encargos Dlve150S •...........•......•.••..

100.000

Equtpamentos e Instalações
120U.08ü~.2013.0m~
0'0

.' • • . • . • . • • • • • • • • • • • • •

'"

11.400

Atividade -- 1200.0807.2197

3.1.4.0 - Encargos Diversos
..
Atívidadei-c- 120C.OS07.2384
3.1.4.0 - Encargos Diversos
Atividade - 120Ü.0807.238'i
3.1.2.0 - Materta de Consumo
.
Atividade - 1200.0807.2388
3.1.2.0 - Material de Consumo ., ...............•.••.
Projeto - 1200.1505.1005.005.01
4.1.3.0 - Equipan-entos e Instalações ...•........•••
Atividade - 1200.1505.2010
3. 1. 2. IJ - Material de Consumo ................•...•
3.1. 3.2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 - Encargos Diversos .........•..•........•...
Atividade - 1200.]601.2270
3.1. 3 2 - Outros Serviços de Terceiros
.
3.1.4.0 ~ Encargos Diversos
.
Atividade - 1200.1601.2333
3.1. 2. O - Material de Consumo
.
Atividade -·1200.1603.2013.003
3.1.4.0 - Encargos Diversos
.
Projeto ---' 1200.1607.1192.C04.01
4.1.3.0 - Equipamentos lo Instalações .•........... '"
Atividade -- 1200. 1607.235H
3.1.4.0 --'" Encargos Diversos
.
Projeto - 1200.1609.1192.004.02
3.2.4.1 - Juros, da Dí . . . ida. Pública
02 - Fundada Externa ...................•......
Atividade _ .. 1200.1609.2355
3.1.2.!1 -Material de Consumo
.
3.1. 3. 2 ~ Outros serviços de Terceiros
.
Atividade - 1200.1609.2359
3.1. 2. O - Matertr.t de Consumo
.
0,0

••• ,• • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

30.000
60.000
307.000
73.400
40.000
55.000
83.300
195.000
4.500
4.500
31.100
90.000
500.000
1.559.300
6.242.600
550.000
300.000
60.000

DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE
TRABALHO A CàNTA DE RECURSOS

VINCULADOS
Projeto -:-

1200.0705.11~~3

•......................•••...

400.000

Imposta único sobre Lubrificantes e Combustíveis Idquídcs e Gasosos
.
Atividade _. 1200.1601.22'711
................•...........

400.000
9.000

04 -

04 Atividade
O'!

Ativid:lde O{ Pr·Jje~-

Imposto trnícc sobre Lubrificantes e Combustíveía Líquidos e Gasosos ..••.....••....
1200.1601. 2333
..

9.000
31.100

Imposto Dmco sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos .............•
1200 .H:i03.-2013.003
.

31.100
90.000

Imposto trnico sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos a Gasosos ........•......
1200.160"/.1192.004
.

90.000
500.000

ATOS 00

PODER :EXECUTIVO

17 - Tarifas Aeroportuárias
Atividade - 1200.1607.2353. " .. ..

407

.
..

Cr$ 1.00

500.000
1.559.300

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveís Líquidos e Gasosos
.
120(·.i609.1192.001
..

1. 559.300
6.242.600

Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
;.
Atividade -- 1200.1609.2355 .......•..........•.........

6.242.600
850.000

04 -

Projeto 04 -

04- Imposto Único .sobre Lubrificantes e Com-

Atividade 04 16. '10 -

16.01 Projeto 3.1.3.2 -Atividade 3.1.1.1 ·11 "Atividade ->
3.1.3. J. 3.1. 3.2 3.2.7.6 20.00 20.02
Atividade
3.L1.1
01
02
20.04
Atividade

-

4.1.3.0 4.1.4.0 20.06 -

Atividade 3.1. 2.!j 3.1.3.1 -4.1.4.020.08 Atividade 4.1.3, O -4.1. 4. O 20.09 -

Atividade
3.1.3.1
20.10
Atividade
3.1.4.0
20.11
Atividade

bustíveis Líquidos e Gasosos
1200.1609.2359

.
.

850.000
60.000

Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos
.
MINIST~RIO DO EXltRCITO
.

32.030.900

Ministério do Exército
1601.0805.1178.008
Outros aerviçoa üe Terceiros
.
1601.0805.2200
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
1601.0903.2013.003
Remuneração de Serviços Pessoais ......•,.
Outros Serviços de Terceiros
.
Pessoas
...........•.......................
MINISTERIl; DA JUSTIÇA

Secretaria Geral
2002.0108.2006
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas ..•.•......
Despesa__ Variáveis ..................••.....
Ministério Público da União
2004.0104.2062
Equípamentcs e Instalações
.
Material Permanente
.
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios
2006.0104.2C62 002
Ma teria) de Consume
.
Remuneração de Serviços Pessoais
-,
Matertal Permanente
.
Divisão de Segurança e Informações
2008.0809.20118
Equipamentos e Instalações
.
Material Permanente
.
Conselho Admir.lstrativo da Defesa Econô-

míca
- 2009.0101.2051
- Remuneração de Serviços Pessoais
- Conselho Nacional de Trânsito
- 2010.0812.2202
- Encargos Dívetsos ........................•
- Conselho Penitenciário Federal
- 2011.0811.2153

60.000

3.035.900
28.000.000
838.000
9.000
148.000
2.456.000

65.000
192.000
20.000
75.000

13.600
64.900
8.000
20.000
20.000

18.000
46.000
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c-s 1.00
4.1.3.0 - Equipamentos e Instalações ..............•
20.12 - Arquivo Nacional
!'rojeta -- 2012.0101.1120.005

4.1. 4

~

-

Atividade 3.1.1.1 02 -

20. 13 -

Material Permanente

.

450.000

2012.0101.2012.001
Pessoal Civil
Despesas Variáveis .................•......

40.000

Departamento de Administração

Atividade - 2013.0101.2004
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 _. Despesas Variáveis .............••........•

20.14
Atividade
3.2.3.3
20.1/3
PTojetn
4.1.3.0

_.
_.
--

4.1.4.0 Atividade -.
3.1.3.1 3.1.4.1) 3.2.5. O 20.18 Atividade _..
3.2.3.3 _.
2e. -:'9 Atividade 3.1.1.1'01 02 28.00 28.U2 -

4.000

Departamento de Policia Federal
2014.0812.2203
Salário-Família
Departamento de Imprensa Nacional

100.000

.

1.000.000

.

109.000
40.000

2016.0101.1120.00~

Equipamentos e Instalações

Material Permanente

0.0

•••••••••••••

2016.0101.2052
Remuneração de Serviços Pessoais
Encargos Diversos
Conttiburcões de Previdência Social
Serviço de Documentação

0.0

•••

.
.

30.000
27.500
45.000

2018.010L201~

10.000
Salário-Família
.
Consultoria .Iurícíca
2019.0101.2003
Pessoal Civil
5.000
venotmentos e Vantagens Fixas ...•.......
53.000
Despesas Variáveis
.
ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2. LO - Reserva de Contingência
. 1. 982.539.800

2.031.578.100
TOTAL
Art. 3." O valor constante no artigo 1.0, consignado à Presidência da República - Entidades Supervisionadas, no Anexo III da Lei Orçamentária
em curso, obedecerá a seguinte programação:
51.00 - PRESIDllNCIA DA REPúBLICA
51.01 - Ccnselhr. Naciona. de Pesquisas

Suplementando:
Coordenação da Política Nacional de Pesquisax
.: .............. ................ ....
563.600
Cancelando ~
Atividade -- 5101.0402.2025.027 . . . •••................
239.500
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1973; 152.0 da Independência e 85.0
da República.

5101.0402.2129 -

EMÍLIO G. MÉDICI

A ltredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Antõrio Deitim Netto
J. Araripe Macedo
João ~aulo dos Reis Velloso

40~

ATOS DO PODER 'EXECUTIVO

DECRETO N.Q 73,221 NOVEMBRO DE

DE

28

DE

1973

Altera os limites da Reserva Nambíkuxira e dá outras providencias.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item m, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
t.s, item I, letra b, da Lei n.c 5.371,
de 5 de dezembro de 1967, decreta:
Art. Lv Ficam alterados os hmí.,
tes da Reserva Indígena Nambíkwara, criada pelo Decreto n,c 63.368, de
8 de outubro de 1968, a qual passa a
ter a seguinte delimitação:
Norte - Partindo de um ponto situado na margem direita da Rodovia
Cuiabá-Porto Velho (BR-364), determinado pelas coordenadas: 12º 59' 00"
S e 59Q é-6' 04" W, segue por uma linha reta e seca até a cabeceira. principal do Rio 12 de Outubro, num ponto de coordenadas: 12Q 49' 15" S e
59Q 47' 28" W, Dai desce este Rio
até sua confluência no Rio Juruena;
Este - Desta confluência sobe o Rio
Juruena até a confluência no Rio
Juiná. Dai sobe o Rio Juíná até a
confluência do seu braço esquerdo
num ponto de coordenadas: 13Q 44'
23" S e 59Q 26' 00" W. Deste ponto
sobe este braço esquerdo até atingir
a BR-3S4 no ponto de coordenadas:
13Q 51' 10" S e 59Q 32' 20" W; oeste
- Deste ponto segue pela margem direita da Rodovia Cuiabá-Porto Velho
(BR-364) até atingir o ponto de
coordenadas: 12' 59' 00" S e 59Q 56'
04" W, ponto de partida.
Art. 2.Q A Fundação Nacional do
índio - PUNA! - exercerá a administração da área Indígena descrita no
artigo anterior, podendo requisitar no
exercício dos poderes que lhe confere
a Lei n.c 5.371, de 5 de dezembro de
1967, a cooperação da Polícia Federal
para impedir ou restringir o ingresso,
o trânsito ou a permanência de pessoas ou grupos cujas atividades sejam
julgadas nocivas ou inconvenientes ao
processo de assistência aos índios na
área referida.
Ar t , 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 28 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° Ó3l
Reoúblíca ,

EMiLIO G.

MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO N.o 73.222 NOVEMBRO DE

DE

29

DE

1973

Altera o Decreto n.O 57.941, de 10 de
março de 1966, que cria, no MZnis...
tério da Aeronáutica, o Curso de
Formação de Oficiais Aviadores da
Reserva de 2," Classe (CFOAR-2).

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art . 1.0 A alínea "e", do artigo 5,0~
e o § 1.0, do artigo 7,°, do Decreto número 57.941, de 10 de março de 1966,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5.° ••. " ••• , •••••••••••.•
e) haver concluído, com aproveitamento, o último ano do ensino do 2,° grau.
Art. 7.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 1.0 Ao aluno desligado durante o curso e que ainda não seja
reservista, aplicar-se-á o previsto
na Lei do Serviço Militar e respectivo regulamento, ressalvadosos desligados pelos motivos dasalíneas "a;" e "c" do pres-ente artigo. "
Art. 2,° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art, 3.° Ficam revogados o artigo
3.°, do Decreto n.« 57,941, de 10 de
março de 1966, e demais disposições.
em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

J. Araripe Macedo

DECRETO N.« 73.223 NOVEMBRO DE

DE

29

DE

1973

Transforma o Centro de Formação de
Pilotos Militares (CFPM) em Centro de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens (CATRE}
e dá outras -prootaências,

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 46, do Decre-
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to-lei TI,O 200, de 25 de fevereiro de
1967, decreta:

Art. 1." O Centro de Formação de
Pilotos Militares (CFPM), criado pelo
artigo 39, do Decreto n.e 60.521, de 31
de março de 1967. e ativado pelo De-

creto TI. 66.123, de 27 de janeiro de
1970, fica transformado, a partir de
1.° de janeiro de 1974, em Centro de
Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens (CATRE).
Art. 2.° Destina-se o CATRE a ministrar instrução tática básica ao OfiQ

cial Aviador, formar o Oficial Avia-

dor da Reserva. realizar estágios para
formação ou especialização de equi-

pagens para recompletamento, proporcionar os meios e realizar o desenvolvimento e experimentação de novas
táticas, e a avaliação de sistemas de
armas e equipamentos.
Art. 3.° O CATRE, subordinado diretamente ao Comandante do Comando-Geral do Ar, será sediado no Munictpío de Parnamirim, Estado do Rio
Grande do Norte.
Parágrafo único. O Comandante do
CATRE é Brigadeiro do Quadro de
Oficiais Aviadores, não incluído em
categoria especial.
Art. 4.° O Ministro da Aeronáutica
baixará os atos necessários à desatdvação do Centro de Formação de Pilotos Militares e à ativação do Centro
de Aplicações Táticas e Recompletamento de Equipagens.
Parágrafo único. O Regulamento do
CATRE, a ser aprovado pelo Ministro
da Aeronáutica, estabelecerá seu funcionamento e sua organização.
Art 5.° Este Decreto entrará em
vigor 'em 1.° de janeiro de 1974, ficando revogados o Decreto n,v 66.123, de
27 de janeiro de 1970, o número 4 e o
§ 4.", do artigo 25, do Regulamento do
Comando de Formação e Aperfeiçoamento, aprovado pelo Decreto número
66.364, de 20 de março de 1970, o item
lIl, do artigo 1.0, do Decreto número
70.203, de 24 de fevereiro de 1972, e
demais disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

J. Araripe Macêdo

ExECUTIVO

DECRETO N" 73.224 - DE 29
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para .nns
de desapropriação em Iaoor da petróleo Brasileiro S. A. .......•
PETROBRAS, áreas de terra e benfeitorias, situadas nos Municípios de
Araucária e Cwmpo Largo, no Estado do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e
de conformidade com o disposto no
Decreto-lei n." 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei n,s 2.786,
de 21 de maio de 1956, e com o artigo
24, da Lei n.v 2.004, de 3 de outubro
de 1953, decreta.
Art. I" Ficam declarados de utilidade pública, para fins de desapropriação, total OU parcial, ou constituição de servidão em favor da Petróleo Brasileiro S. A. ,PETROBRAS,
as áreas de terra e benfeitorias, si~
tuadas nos Municípios de Araucária
e Campo Largo, no Estado do Paraná, necessárias à construção da represa e demais obras que integram o
sistema de abastecimento dágua, Indispensáveis ao funcionamento da Refinaria de Araucária, inscrita no retângulo formado pelos pontos de coordenadas Universal Transversal Mercator - U. T. M., 7.174.882 N e
647.680 E, 7.182.765 N e 647.680 E, ..
7.182.765 N e 654.580 E, 7.174.882 N
e 654.580 E, delimitando-se conforme
descrito no artigo 2"
Art. 2" As áreas de terra e benfeitorias mencionadas no artigo anterior
estão situadas na Bacia Hidrográfica
do Rio Verde, incluídas numa região
que se inicia no ponto de coordenadas UTM 7.174.882 N e 647.680 E e

vai seguindo uma reta até o ponto de
coordenadas 7.176.885 N e 647.680 E,
seguindo a curva de cota 918 até o
ponto de coordenadas 7.177.530 N e
647.680 E, seguindo uma reta até o
ponto de coordenadas 7.177.935 N e
647.680 E, seguindo a curva de cota
918 até o ponto de coordenadas ....
7.182.765 N e 650.267 E dai seguindo
em linha reta até o ponto da nova
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cota 918 de coordenadas 7.182.765 N
e 652.060 E, continuando pela cota
918 até o ponto de coordenadas ...
7.182.765 N e 653.785 E; deste ponto
em linha reta até o ponto de coordenadas 7.182.765 N e 654.580 E; partindo deste ponto ainda em linha reta
até o encontro de outra cota 918 de
coordenadas 7.179.660 N e 654.580 E,
seguindo a curva de cota 918 até o
ponto de coordenadas 7.174.882 N e
{)50.650 E, seguindo daí em linha reta
até o ponto de coordenadas 7.174.882
N e 647.680 E, fechando, assim, a área
de 29.934. OOO,OOm2 (vinte e nove milhões e novecentos e trinta e quatro
mil metros quadrados), conforme limites indicados na planta ....•....•
PETROBRAS - SEGEN - EMPAR
-

Obra n'' 290-GO-1120-1-02-165.

Art. 3" A PETROBRAS fica autorizada a promover e executar, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, a desapropriação total ou parcial, ou constituição de servidão, a
que se refere o artigo 1" deste Decreto.
Art. 4° A PETROBRAS poderá alegar, para efeito de imissão provisória na posse, a urgência a que se refere o artigo 15, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei n'' 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

DECRETO N." 73.225 NOVEMBRO

DE 29 DE

DE 1973

Estabelece as condições em que poderão ser declaradas isenções do IPI
sobre os produtos impor'tados (artigo 12, do Decreto-lei n.o 491, de 5de
março de 1969).

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 12,
do Decreto-lei n." 491, de 5 de março
de 1969, decreta:
Art. 1.0 O Ministro da Fazenda poderá conceder isenção ou redução do
imposto sobre produtos industrializados incidentes sobre produtos importados e que sejam desembaraçados
com isenção do imposto de tmporte;
ção:
a) concedida por lei especifica;
b) concedida por ser o importador
órgão da administração pública federal, estadual ou municipal;
C) concedida por decisão ou resolução de órgão governamental competente.
Art. 2.° Relativamente aos produtos
já importados e desembaraçados nas
condições do artigo precedente e que
tenham sido liberados mediante termo
de responsabilidade quanto ao imposto sobre produtos industrializados, poderá o Ministro da Fazenda declarar
resolvida ou reduzida a obrigação
tributária suspensa, determinando a
baixa dos termos ou o pagamento da
parcela do referido imposto que for
devida.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.° 73.226 -

411

Antônio Delfim Netto
DE

29 DE NOVEMBRO DE 1973

Reduz aliquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição. e tendo em vista o disposto no artigo
3.°, do Decreto-lei n,« 1.199, de 27 de dezembro de 1971, dec~ta:
Art. 1.0 Ficam teduaídas acs percentuais abaixo as alíquotas do ImPOSto sobre Produtos Industríaâzados relativas às seguintes mercadorias,
com classificação específica na tabela anexa ao regulamento baixado com
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o .Decreto n,c 70.162, de 18 de fevereiro de 1972, ou desdobrada do res-p-ectivo códígc sob a forma de destaque ("ex"):
Código

Mercadoria

I
I Alíquota
I

I
25,23.00.00

73.23.00.00

"ex"

I

Cimentos hidráulicos (compreendendo os cimentos I
sem pulverizar chaenados "clinkers"), mesmo!
colcrídos . .
1
I
Tonéis, barris, tambores, latas, caixas e outros I
recipientes semelhantes para tansporte ou]
acondicionamento, de chapa de ferro ou dei
aço
I

4 %

I

Latas de cha-pa de ferro ou de aço não revesti-I

das, estanhadas (folha de flandres) ou reves-]

tidas de cromo, com capacidade máxima dei
vinte litros
_
1

4 %

I
Art. 2.° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrerá,
em vigor na data de SU::t uublícação.
Brasítía, 29 de novembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° oa,
República.
EMtLIO G. MÉDICI

Antonio ueinm Netto

DECRETO N.O 73.227 - DE 29
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidaàe pública, para eteitos de desapropriação, a área que
menciona, situada na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.
necessária ao Ministério da Marinha, para ampliação das instalações
do Centro Médico Naval Marctlio
Dtas.

o Presidente da República, usando
da'. atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e de
acordo com o artigo 6.°, combinado
com o artigo 5.°, letra "ê", do Decreto-lei n.« 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n.s 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
Art. L" São declaradas de utilidade pública, para efeitos de desapropriação, os terrenos e benfeitorias, medindo aproximadamente 7. OOO,00m2
(sete mil metros quadrados), de propriedade da Assistência: Social Paulo
de 'I'arso, situados na Rua César Zama nos atuais números 19 e 37, Freguesia do Engenho Novo, Cidade do

Rio de Janeiro, Estado da Guanabara . O terreno situado na Rua CésarZama n.« 19, antigo 9, mede de frente:
e fundos 28.00 metros; e pelos lados
direito e esquerdo 102,52. O terreno
da Rua César Zama n.v 37, antigo 19,
e antes 13, mede de frente 38,00 metros, de fundos 38,80 metros e pelos.
lados direito e esquerdo 106,92 metros.
Os referidos terrenos confrontam pela
frente com a Rua César Zama, pelolado direito com a Rua Heráclito
Graça, pelo lado esquerdo com o antigo número 25 da Rua César zama
de propriedade dos herdeiros de Leôncio Rodrigues do Nascimento ou sucessores e pelos fundos com terrenode Querubina Vianna de Aquíno e
Castro ou sucessores,
Art. 2.° O imóvel a que se refere ()
artigo anterior destina-se ao Ministério da Marinha, para ampliação das
instalações do Centro Médico Naval,
Marcilio Dias.
Art, 3.° Fica o Ministério da Marinha autorizado a promover a desapropriação em apreço, correndo as
respectivas despesas à conta dos recursos distribuídos ao referido Ministério.
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Art. 4.° O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes

DECRETO N~Q 73.228 - DE 30
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Sociedade Educativa ttasubá Lttia .• para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda zaédia de tlmbito regional, na Cidade
de Itajubá. Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, inciso III. combinado com o arbígo 8.°. inciso XV, letra "a", da Constituição. nos termos dos artigos 6.9 ,
da Lei n,« 5.785, de 23 de junho de
1972, e 11, inciso l, do Decreto núme,
ro 71.136, de 23 de setembro de 1972,
e tendo em vista o que consta do Processo MC n,? 10.720-73. decreta:
Art. 1.0 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto nú...
mero 21.391, de 8 de julho de 1946.
publicado no Diário OficZal da União
de 24 subseqüente, à Sociedade Educativa Itajubá Ltda..; para executar
na Cidade de Itajubá, Estado de Minas Gerais, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito regional.
Parágrafo única. O Departamento
Nacional de Telecomunicações adotará as medidas necessárias para interrupção imediata dos serviços objeto
deste decreto.
Art. 2.° Este decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1973;
da Independência e 85.9 da
República.
152.°

EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

EXECUTIVO
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DECRETO N.9 73.229 - DE 30
NOVEMBRO DE 1973

DE

Declara perempta a concessão outorgada à Rádio Educadora Palmares
de Alagoas Ltda..
para executar
serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical. na cidade de Maceió,
Estado de Alagoas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt,
go 81, inciso III, combinado com o artígn 8.Q , inciso XV. letra "a'... da
Constituição, nos termos dos artigos
'6.°. da Lei n.v 5.785, de 23 de junho
de 1972, e 11, inciso rr do Decreto
D.O 71.136, de 23 de setembro de 1972.
e tendo em vista o que consta do Pro ..
cesso MC n.s 10.747-73. decreta:
Art. 1.0 Fica declarada perempta a
concessão outorgada pelo Decreto n."
592. de 8 de fevereiro de 1962, publicado no DZário O jicial da União da
mesma data. à Rádio. Educadora Pal;
mares de Alagoas Ltda .• para executar na cidade de Maceió, Estado de
Alagoas, servíço de radiodifusão sono,
ra em onda tropical.
Parágrafo único. O Departamento
Necíonal de Telecomunicações anotará as medidas necessárias para Interrupção imediata do serviço objeto deste decreto.
Art. 2.9 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1973;
152.(> da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N° 73.230 - DE 30
NOVEMffiRO DE 1973

DE

Dtspõe sobre a execução de sereeco
de correeionaencía agrupada e dá
outras providências.

O Presidente da República. no uso
das atribuições que lhe confere o
artãgo 81, item rrt. combinado com
o artigo 81'. item XVII, alínea 1'1".
da Constituição. decreta:
Art. 1.0 As autorizações concedidas
forma do Decreto nv 57.274, de
16 de novembro de 1965. para a

n5
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execução de serviço de correepon,
dêncía agrupada, terão sua vtgêncía
à data de 31 de dezembro
de 1974. mantido seu
caráter pre,

limitada

cérto e condicionadas ao
preenchimento, pelas empresas permíssíoná-.
rias. das exigências estabelecidas nas
tnstrucões e regulamentos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
Art.

EXECUTIVO

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re.
vogadas as disposições em eontrário ,
Brasília, 30 de novembro de 1973'
152.° da Independência e 85." ~
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

2~

A partir da data da pubhcação deste Decreto, fica vedada às

empresas permissionárias do serviço
de correspondência agrupada a ceíe,
braçâo de novos contratos ou a pror.
rogação de contratos vigentes para
execução do referido serviço.
Art. 3" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 30 de _novembro de 1973;
152,° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Hygino . C.

corsettt

DECRETO N," 73.231 - DE 30 DE
NOVEMBRO

DE 1973

Cassa concessâo outorgada à Rádio
sertaó t.taa., na cidade de Currais
Novos, Estado do Rio Grande do
Norte.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, inciso IH, combinado com o
artigo 8.°, inciso XV, letra "a" da
Constituição, nos termos dos artigos
60, letra "b", e 64, letra "f", da Lei
n,« 4.117, de 27 de agosto de 1962, na
redação que lhes foi dada pelo artigo
3.°, do Decreto-lei n.s 236, de 28 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o que
consta do Processo MC n.s 3.707-67.
decreta:
.

Art. L" g cassada a concessão outorgada pelo Decreto n." 61 929, de 21
de dezembro de 1967, publicado no
Diário Oficial da União de 22 subseqüente, à Rádio Serid6 Ltda . _ para
executar na cidade de Currais Novos.
Estado do Rio Grande do Norte. serviço de radiodifusão sonora em onda
média.

DECRETO N'" 73.232 NOVEMBRO

DE 30 DE

DE 1973

Outorga concessão à Televisão Uirzpuru de Fortaleza Ltâa .• para estabelecer uma estação de racioaitusão de soes e imaçens (televisão),
na cidade de Fortaleza, Betcuio do
Ceará.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81, item III, combinado com
o artigo 8°, item XV, letra «a", da
Constituição, e tendo em vista IJ que
consta do Processo MC n- 481~72,
decreta:
Art. 1° FiCa outorgada à Televisão
Uirapuru de Fortaleza Ltda. nos
termos do artigo 28, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprova,
do pelo Decreto n'' 52.795, de 31 de
outubro de 1963, concessão para estabelecer uma estação de radiodifusão
de sons e imagens (televisão), na cidade de FOrtaleza, Estado do Ceará,
sem direito de exclusividade, utüísendo o Canal 8 (oito).
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que são baixadas com este
e deverá ser assinado dentro de 60
(sessenta) dias a contar da cata da.
publicação deste Decreto no Dtário
Oficial da União, sob pena de se ternar nulo, de pleno direito, o ato de
outorga.
Art. 2° Revogam-se as dísposlçêes
em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1973:
152.'" da Independência: e 85.'" dá
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

HygZM C. Corsetti
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DECRETO N° 73.233 NOVEMBRO

DE 30 DE

DE 1973

Autortec a

aemarcaçõo administraem
caráter aetínitioo, da
Reserva Indígena São M a r c o s,
acresce-lhe novas áreas e dá outras
providências.

uoa,

O Presidente da República, no uso
que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição,
decreta:
Art. P Fica o Ministro de Estada
do Interior autorizado a mandar proceder, por intermédio da Fundação
Nacional do índio - FUNAI, a demarcação administrativa, em caráter
definitivo, da Reserva Indígena São
Marcos. no Estado de Mato Grosso,
instituída pelo Decreto nv 71.106, de
14 de setembro de 1972.
Art. 2° A Reserva Indígena São
Marcos será acrescida da área cor..
respondente à Missão Salesíana São
Marcos, que se Incorpora à área reservada, a título de posse permanente
dos índios, nos termos do artigo 198,
da Constituição.
Art. 39 Para efeito de Incorporação da área acrescida na forma do
artigo anterior, bem corno para possibtlítar o estabelecimento de adequadas linhas demarcatórias, serão modificados. no que couber, os limites
atuais do perímetro da Reserva Indígena.
Art. 4° O procedimento demarcatório, de caráter administrativo, a ser
realizado nos termos dos artigos anteriores, será submetido à homologação do Ministro de Estado do Interior.
Parágrafo único. Homologada a
demarcação nos termos deste. artigo,
o Ministro de Estado submeterá ao
Presidente da República projeto de
decreto estabelecendo os
limites
definitivos da Reserva Indígena São
MarcOS.
Art. 5° As áreas incluídas no perímetro demarcado na forma deste
Decreto e que comprovadamente pertençam ao domínio privada, por inteira exclusão, em cada caso, da
hipótese do artigo 198. da oonsatuíçâo Federal, serão objeto de
desapropriação pela União em favor
da 'lrUNAI,' a fim de serem .Incorporadas ao Patrímônlc Indígena.
das atribuições

Art. 6° Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicaç-ão, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de novembro de 1973;
152.° da Independência e 85.1' da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO

N9

73.234 -

DE 30

DE

NOVEMBRO DE 1973

Declara de
utiltdade pública para
jms de desapropriação pela União,
em taoor da FUNAI, as áreas de
terreno de domínio
privado coza.
iaeenaiaae na Reserva
Indígena
São MarcoS, no Município de sar.
ra do Garças, no Estado de Mato
Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe COnfere c artigo
81, item lU, da Constituição, e nos
termos do "artigo 5°, letras "e" e uh",
do Decreto-lei ns 3.365, de 21 de
junho de 1941. modificado pela Lei
n- 2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de ut1l1dade pública para fins de desapropríação pela União, em favor da Fun,
dação Nacional do índio - FUNAI,
as áreas de terreno de domínio priva-do compreendidas no perímetro da
Reserva Indígena
São Marcos, no
Município de Barra do Garças do
Estado de Mato Grosso, de acordo
com a demarcação realizada na for ~
ma do Decreto nv 73.233, de 30 de
novembro de 1973.
Art. 2." Os imóveis desapropriados
se destinam ao usufruto das comunldades indígenas dos Xavantes e à
implantação dos serviços federais de
assistência ao tndío, devendo ser
qualificados como terras ocupadas
pelos silvícolas, de
propriedade da
União, nos termos do artigo 41', item
IV, da Constituição.
Art. 3° Fica a FUNAI autorizada
a promover as medidas necessárias à
efetivação da desapropriação. amigávelou judicial, mediante a utilização
dos recursos postos à sua disposição.
Art. 49 A desapropriação prevista
neste Decreto tem caráter urgente,
para os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei n.c 3.365, de 21 de junho,
de 1941.
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Art. 5° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília 3 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Costa Cavalcanti

EXECUTIVO

60.818, de 4 de maio de 1962 e 6 de
junho de 1967, respectivamente.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro. de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

DECRETO N." 73.235 -

DE

3

Mário Gibson Barboza.

DE

DEZED[BRO DE 1973

Dtspõe sobre enquadramento de servidores do Ministério das Relações

Exteriores, e dá outras providências.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n.v 4.830, de 1973, do Departamento Adniinistrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 1." Ficam alteradas as tabelas
numéricas e relações nominais anexas
aos Decretos números 51.461, de 4 de
maio de 1962 e 60.818, de 6 de junho
de 1967, que dispõem sobre enquadramento de servidores do Ministério das
Relações Exteriores, para efeito de
serem incluídos 5 (cinco) cargos de
Escrevente-Datilógrafo, AF-204.7, e
neles considerar enquadrados Hélio
José Xavier, Evaldo de Oliveira, Paulo
Guaracy Roland Teixeira, Geolândío
Benvindo dos Santos e Rosevelt GouIarte Gomes e 4 (quatro) cargos de
Auxiliar de portaria, GL-303.7.A, e
neles considerar enquadrados Carlos
Alberto Almeida Nascimento, Antônio
Carlos Moura vesques, João Sérgio do
Nascimento Costa e Carlos Hugo Miniatti, a partir da data em que cada.
um completou 18 anos de idade.
Parágrafo único. A partir da data
de enquadramento de cada um dos
servidores relacionados neste artigo, a
ser apurado pelo órgão de pessoal do
Ministério das Relações Exteriores, ficam esses servidores excluídos da classe de Mensageiro, GL-305.1, em que
foram enquadrados pelos Decretos números 51.461, de 1962, e 60.818, de
1967.
Art. 2.0 Na execução deste Decreto

aplicam-se, no que couber, as disposições dos Decretos números 51.461 e

DECRETO 1-'" 73.236 - DE 3 DE
DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o enquadramento de funcionários da Estrada de Ferro Central do Brasil e dá outras providên-

cias.

o

Presidente da República, usando

da atríbuíção que lhe confere o artigo

81, item lII, da Constituição, tendo
em vista o disposto na Lei n.c 3.780,
de 12 de julho de 1960, e o que consta
do Processo no 4.548. de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil, decreta:
Art. 1Q Fica alterado, na ronca da
relação nominal anexa, que é parte
integrante deste Decreto, no que se
refere as séries de classes e classe singular constantes da mesma relação
nominal, o enquadramento dos cargos
e funções da Estrada de Ferro central
do Brasil, aprovado pelo Decreto ns
55.2Q5, de 11 de dezembro de 1964, e
modificado pelo Decreto nc 66.744, de
8 de junho de 1970.

Art.2Q Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto nc 55.205, de 11 de
dezembro de 1964.
Art. 39 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilía, 3 de dezembro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. IvIÉOICt

Mário David Andreazza

o

anexo mencionado no art. 19 foi

publicado no D;

o;

de 4_1-2-73;
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DECRETO N." 73.237 .- m:
DEZEMBRO DE 1973

IPASE.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Cc-istit.uição, 6
tendo em vista o que consta do Processo MA-8.334-73, decreta;
Art. 1.0 Fica sem efeito a redistribuição, para o Quadro -te Pessoal do
Instituto de Previdência e Asaistêneía dos Servidores do Estado, dos seguintes cargos, corri os respectivos
ocupantes, do Quadro .íe Pessoal do
Ministério da Agricultura, a que se
refere o Decreto n.v 71.829, -te 8 de
fevereiro de 1973:
a)

da Parte Permanente:

2 (dois) cargos de Escr.turártc,
código AF-202 .10. B, ocupanos por
Adélia de Albuquerque Monteiro e
Edgard da Silveira;
1 (um) cargo de Escriturário. código
AF-2D2.8.A, ocupaao por Fernando
Secco da Silva;
b) da Parte Especial (Lei n.? 4.ú69
de 1962):

1 (um) cargo de Oficial de Administração, código AF-201.12. A, ocupado por Francisco Mac-Dowell de Brtto Pereira;
c) da Parte Suplementut:
1 (um) cargo de Es.xrturárlo,
AF-2D2.10.B, ocupado por Mária Gomes Ramagem.
Art. 2.°. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
Moura Cavalcanti

DECRETO N.O 73.238 -- D.',~ :3
DEZEMBRO DE J 973

3 DE

Torna sem efeito redistribuição de
cargos, com os respectivos ocupantes, do Quadro de pessoal do Ministério da Agricultura par.i o do

417
DE

Revoga o Decreto -n» 64.-:1:07, de 25 de
abril de 1969.

O Presidente da Repúbüoa, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Oonstttuíção,
decreta:
Art. 1.0 E' revogado o Decreto
64.407, de 25 de abril oe 1969, que
declara de utilidade públi.ia para fins
de desapropriação pela Universidade
Federal de Juiz de Fora áreas ie terrenos situados em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais .

n.s

Art. 2.° Este Decreto -ntrará em
vigor na data de sua oubhcação ,
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152'.° da Independência i; 85." da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N' 73.239 DEZEMBRO DE 1973

DE

3

DE

Declara de utilidade públl';O, para
fins de conetíiuiçiia
de seruuião
administrativa, faixa de terra aeetinada à passagem de
linha
de
transmissão, nos Estados de Santa
Catarina e paraná.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Oonstttuicãc, tendo
em vista o disposto no artigo 151,
letra c. do Código de Águas, regula,
mentado pelo Decreto nv 35,351. de
16 de julho de 1954, e o que consta
do Processo MME
704.400-73, de;

ereta:

Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins
de constdtuíção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa ce
50 (cinqüenta) metros de ra-sura,
tendo como eixo a linha de transmíasão estabelecida entre as subestações
de Joinville e Campo Comprido, si

ATOS
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tuadas, respectivamente, nos Municíplos de Joinville e Curitiba, noe

DECRETO

N.Q

Estados de Santa Catarina e Paraná,

cujo projeto e planta de situação
foram aprovados por ato do DiretorGeral do Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, no Precesso DNAE nv 1.937-66.

Art. 2" Fica autorizada a Centrais
Elétricas do Sul do Brasil S. A. a
promover a constituição. de :~",rvldão

administrativa nas referidas áreas de
terra na forma da legislação vigente
onde' tal se fizer necessário, para a
de transmissão
passagem da hnba
referida

DO

artigo 19

Art. 3" Fica reconhecida

a con-

veniência da constituição de servidão

administrativa necessária

em favor

da Centrais Elétricas do Sul do DrasiJ
Sociedade Anônima, para o fim indl-

cada, a qual compreende. o dtrelto
atribuído à empresa concessíonárta de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutençãq da menc~ona
da linha de transrrussao e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alteraçôea
ou reconstruções, sendo-lhe asseguraacesso à área da servidão
do ainda
at~avés de prédio
s.ervien~, desde
que não haja outra VIa praticável,

°

§ 19 Os proprietários da~ ~rea? de.
terra atingidas pelo onus llmitarãc o
uso e gozo das mesmas ao que f~l'
compatível com a existência dll:.~er~·I
dão, abstendo-se, em
consequencia,
da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre eies os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 20 A Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A. poderá promover, em
Juiza as medidas necessárias à cenaservidão. administrativa
tituiç'ão da
de caráter urgente, utilizando o processo judicial estabelecido no Decreto-lei n" 3.365, de 21 de junho de
1941 com as modificações introduzidas 'pela Lei n? ·2.786, de 21 de maio
de 1956.
Art. 40 Este Decreto entrará era
vízór na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrária.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Benjam'ln Mário Baptista

73.240 - DE 3
1973

DE

DEZEMBRO DE

Declara de utilidade públ'lca. para
fins de constituição de serv'ldão
administrativa, uma faixa de terra
âestinaâa à passagem de tinha de
transmissão, no Estado de Gotds.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere J artigo
81, item IH, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo .'51,
letra c, do Código de Aguas, r-egulamentado pelo Decreto nv 35.851 de
16 de julho de 1954, e o que consta
no Processo D. Ag. n.c 4.214-62, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de consti.,
tuíção de servidão administrativa, as
áreas de terra situadas na faixa de
6 (seis) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmlssâc estabelecida entre a sede do munleípln de
Crístianópolís e
o povoado ae São
Miguel do Passa Quatro, .ío Municípío de Süvánia, Estado de Goiás,
cujo Projeto e Planta de Situação
n" DE-G-0l22, foram aprovados por
ato do Diretor-Geral do Departamente Nacional de Aguas e Energta
Elétrica. no Processo MME número
D. Ag. 4.214-62.

Art. 2'" Fica autorizada a oentreís
Elétricas de Goiás S.A. a promover
a constituição de servidão admirustra,
tíva nas referidas áreas de terra. ria
forma da legislação vigente, onde tal
se fizer necessário, para a passagem
da linha de transmissão referida no
artigo 1°.
Art. 3° Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão
administrativa necessária em favor
da Centrais Elétricas de Goiás Bociedade Anônima, para o fim tndicado, a qual compreende o direito
atribuído à' empresa concesslonárta de
praticar todos os atos de construção,
operação e manutenção da mencionada linha de transmissão e de linhas
telegráficas ou telefônicas auxiliares,
bem como suas possíveis alterações
ou reconstruções. sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde que
não haja outra via praticável.
§ 1'" Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
uso e gozo das mesmas ao que for

ATOS DO

compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em
conseqüência.
mesmas, de
da prática dentro das
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos incluídos entre eles os
de erguer construções ou fazer plantações de elevado porte.
§ 2<:> A Centrais Elétricas de Goiás
Sociedade Anônima poderá promover.
em Juízo, as medidas necessária- à
constituição da servidão admmrstra,
tiva de caráter urgente, utilizando o
processo judicial estabelecido nc. Dede junho
creto-lei nv 3.365, de 21
de 1941, com as modificações mt-o.,
duzídas pela Lei n? 2.786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 4<:> Este Decreto entrara em
vigor na data. da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152.1' da Independência e 85:' da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Benjamin Mano Baptista

DECRETO N° 73.241
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DE 3 D'C

DEZEMBRO DE 1973

Declara de

uuuâaae pública, para
fins de constituição de se'rvicião
administrativa, uma taiaà de terra
aecunaao à passagem de liltha de
transmissão, no Estado do Rio
Grande do Norte.

o Presidente da República, !l38.. lc1ô
da atribuição que lhe confere o arttgc
81. Item III, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151,
letra c, do Código de Aguas, regulamentado pelo Decreto n.c 35.851 de
16 de julho de 1954, e o que consta
do Processso MME n- 700 916-73
decreta:
Art. 11' Ficam declaradas de utilrdade pública, para fins de constitui.
cão de servidão
administrativa ar
áreas de terra situadas na faixa de
.32 (trinta € dois) metros de largura
tendo como eixo a linha de tranemís
são estabelecida entre as subestaçóea
de Santa Cruz e Natal, situadas respectivamente, nos Municipios de
Santa Cruz e Natal, no Estado do
Rio Grande do Norte, cujo Projeto
e Planta de Situação nv 10.;lf57-R1.
foram aprovados por ato do Diretor

da Divisão de Energia Elétrica e
Concessões do Departamento Nacíonal de Aguas e Energta Elétrica. nw
Processo MME n'' 706. 103~ 70.
Art. 2.9 Fica autorizada a Companhia Hidrelétrica do São Francisco
a promover a constrttnção de servi.
dão
administrativa nas refer idae
áreas de terra, na forma da legislação
vigente, onde ta] se fizer necessário
para a passagem da linha de cransmissão referida no artigo 19.
Art. 3.'1 Fica reconneciaa a COnveniêncía da consu tuíçâo de servtdâo
e.onumstrativa necessária
em favor
da Companhia HIdrelétrica do São

Francisco, para o fim
mdlcadc ~
compreende o direito a t-rbufdo
à empresa concessionária .rc pra.. . tear
todos os atos de construção. oneração
e manutenção da mencionada linha
transmissão e de linhas teiegrâ
ficas ou telefônicas auxiliares, bem
como suas possíveis aíteraçces I,U re.
assegurado
construções,
sendo-lhe
ainda, o acesso à área da servidão
através de prédio serviente, desde
que não haja outra via praticável.
qua!

d.e

§ 1° Os proprietários das áreas de
terra atingidas pelo ônus limitarão o
asa e gozo das mesmas ao que for
compatível com a existência da servi.
dão, abstendo-se, em
conseqüência
da prática dentro das mesmas de
quaisquer atos que embaracem ou
causem danos, incluídos entre cres os
de erguer construções ou fazer plantaçôes de elevado porte.
§ 2. Q A Companhia Hidrelétrica do
São Francisco poderá promover, em
Juízo, as medidas necessárias à constituição da servidão administra erva
de caráter urgente, utilizando o pro.
cesso judicial estabelecido no Decreto.Iet n'' 3.365, de 21 de junho de 1'J41,
com as modificações introduzidas
pela Lei ris 2.786, de 21 de maio

de 1956.

Art. 4° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85.<:> da
República.
EMíLIO G.

MÉDIcI

Benjamim Mário Baptista
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DE
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3

DE

DEZEMBRO DE 1973

Exclui cargos do Departamento N(/.~
cíotuü de Obras Contra as 861JaS,
do Ministério do Interior ia declaração de desnecessidade e exclui
servidores do regime de dispo7libit~~
dade.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item III, da consvuuçãc.
e tendo em vista o J ue consta de
Processo nv 3.894-73, do Depart8:'
mente Admlnístrattvo do Pessoal Ctvil (DASP). decreta:
Art. F Ficam excluídos 0<.' reta.
cíonamento constante das portar ias
n.ss 273, de 7 de agosto de 1969, 300,
da 23 de agosto de 1969, e 35~, ~:e 30 de
setembro de 1969, do Minístro do

Interior, Os seguintes cargos do QU3._
dro de pessoal do De parta mente N8.cional de Obras contra as Secas,
considerados d~sn€cessários:
Portaria ns 273, de 1969~
1 Eletricista-Instalador. Código

a)

A-S02.8-A

1 Guarda, código GL-203.8--A
1 Auxiliar de Enfermagem, codigc
E--1701.13-A
b) Portaria n'' 300, de 1960:
1 Auxiliar de Medição, código

P_1206.6

c)

Portaria n'' 355, de 1969:
1 Motorista, código CT-401.,g-A

Art. 2" Ficam excluídos fo regime
de disponibilidade os servidores constantes da Relação anexa ao o-esente
Decreto, pelos motivos nela declara.
dos.
Art. 3° Este Decreto entrará e-r,
vigor na data da sua pubhcaçâv, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1913;
152." da Independência e 85. 0 da
REpública.
EMÍLIO G. MJi;orCI

José Costa Cavalcanti

o anexo mencionado no M't. 2"
foi publicado no D. O. de 4_12_73.

DECRETO

N.? 73.243 - DE 3 DE
DEZEMBRO LI!: 1973

Dispõe sobre a Embaixada do Brasil
no Emirado do Coveite.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, itens IH e IX, da Constituicâc, decreta:
Art. 1.0 :é: revogado o artigo 2.°, do
Decreto n." 62.238. de 8 de fevereiro
de 1968, que estabelece ser a Embaixada do Brasil no Emirado do Ceveite cumulativa com a Embaixada do
Brasil no Cairo.
Art. 2.° A Missão diplomática a que
se refere este Decreto será cumulativa
com a Embaixada do Brasil em Jeddah.
Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

DECRETO N.f:! 73.244 DEZEMBRO DE 1973

DE

3

DE

Autoriza o aterre
pelo
Estado de
Santa Catarina, de áreas de mar
situadas ao longo da Ilha de Santa
Catarina e em faixa fronteira ao
continente, e a cessão, sob o regime de aforamento, dos terrenos
que menciona.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decretolei nv 178, de 16 de fevereiro de 1967,
decreta;
Art. 1.9 E' autorizado o Est..i do de
Santa Catarina a realizar aterros em
áreas de mar fronteiras à atual orla
marítdma da llha de Santa Catarina e
ao continente nas Baías Norte e sul,
no referido Estado, assim definidas,
Area A, com aproximadamente ....
400.000m2, tocalízada entre os terrenos do Olub vereíros da Ilha e do Estaleiro Arataca, junto à ponte Hercília Luz; .érea E. com aproxímadamen-
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te 180. 000m2, localizada entre a ponte da Palhocinha, no Bairro de Coqueiros, e a Agência M. Bastos, nas
proximidades da Ponte Hercílío r.us:
Area C, com aproximadamente ....
5·3.000m2 localizada em Lente à
Praia do Matadouro, entre a cabecelra da Ponte Hercílío Luz e o prolongamento da Rua Santos Saraiva; e
área D, com aproximadamente ....
20.000m2, localizada entre a cabeceira <la Ponte Hercílío Luz e ° inicio
da Avenida Rubens Arruda Ramos,
conforme elementos
constantes do
processo protocolizado no Min'stérto
da Fazenda sob o nv 4.304, de 1973.
Art. 2.9 As obras de aterro a que
se refere o a-nrro anterior se destanam à execução, pelo Estado de Santa
Catarina. no prazo de cinco ~5) anos.
de projeto urbanístico que inclui a
construção da n.iva ponte Continente-Ilha de Santa Catarin-a e de edifícios públicos.
Art. 3.9 Fica o Serviço do Pau'imônío da Unlâo autorizado a ce-íer
ao Estado de Santa Catarina, sob o
regime de aforamento, observadas as
formalidades do art. 100 do Decretolei 9.760, de 5 de setembro de 1946, cs
terrenos formados em decorrência elos
aterros autcrízados no art. 1°, independentemente do pagamento do valor do domínio útil.
§ 19 Da área objeto de cessão serão excluídos os terrenos de interesse
imediato da União. para instalação de
seus serviços.
§ 29 O cessionário Se obrigará a
restituir, sempre que necessário, a.
juizo da cedent.e, terrenos contidos na
área objeto de cessão, para instalação de serviços reoerars, sem qualquer
ônus para a União.
Art. 4Q O cessionário poderá alienar o domínio útil de parte dos terrenos cedidos, para aplicação dos recursos em finalidades vinculadas ao
projeto, e ficará isento do pagamento
do foro, enquanto a área lhe estiver
aforada, bem come- de laudêmios nas
transferências que vier a realizar.
Art. 59 Cabe-á ao Estado de Santa Catarina a resuonsabiuoacte por
danos causados pelas obras de aterro
e por quaisquer indenizações que
eventualmente venham a ser devidas
a terceiros, relativamente à área cedida, bem como pelos demais ônus do
empreendimento autonaado.
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Art. 69 A cessão se tornará nula,
sem direito o cessionário a qualquer
indenização, Inclusive por benfeitorias
realizadas, se ao terreno, no todo ou
em parte, vier a ser dada destinação
diversa, ou 'linda, se ocorrer tnadímplemento de cláusula do contrato a
ser lavrado em hvro próprio do Serviço do Patrimônio da União.
Art. 79 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G . MÉDICI

Adan'erto ae Barros .'"unes
José Flávio Pecara

DECRETO NQ 73.245
DE 4
DEZEMBRO DE 1973

DE

Autoriza a alteração do artigo 99, da
Estatuto da Empresa de Engenha,ria e Construção de Obras Esúecíuis
-

ECEX.

O Presidente da República, no U50
da atribuição que lhe confere o artago 81, item V, da Constituição, oeereta:
Art. 19 ~ autorizada a alteração
do artigo 9Q, do Estatuto da Empresa de Engenharia e Construção de
Obras Especiais - ECEX, aprovado
pelo Decreto nc 73.165, de 19 de novembro de 1973, que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9tJ A sociedade será administrada por uma Diretoria de
6 (seis) membros, sendo um
destes Diretor-Presidente. nomeado pelo Presidente da Repúbüca,
e os demais Diretores, sem destg ..
nação especial, eleitos pela Assembléia Geral".
Art. 20 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Mário David A ndreazza
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DECRETO N° 73.246 -

DE

EXECUTIVO

4

DE DEZEMBRO DE

1973

Redistribui cargo, com o respectivo ocupante, e dá outras providências

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constltuíção, e tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2", do Decreto-lei n" 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Fica redistribuído, com o respectivo ocupante, para o Quadro
de Pessoal - Parte Permanente ~ do Ministério da Aeronáutica, um cargo
de Escriturário, código AF-202.10.B, ocupado por José Maria Antunes 1'0-

Ientíno, de idênticos Quadro e Parte do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2° O disposto neste Decreto não homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento,
venha a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrati vas em vigor.
Art. 3" O ocupante do cargo ora redistrfbuído continuará a perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que o orçamento
do Ministério da Aeronáutica consigne os recursos necessários ao pagamento das despesas resultantes do disposto neste ato.
Art. 4° Os Assentamentos funcionais do servidor mencionado no artigo 1" deverão ser enviados, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, ao órgão de pessoal do Ministério da Aeronáutica.
Art. 5" Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1973; 152.9 da Independência e 85.9 -da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo

José costa Cavalcanti
DECRETO N.« 73.247

~ DE

4

DE DEZEMBRO DE

1973

DiSpOC sobre a taoeta de carços em comissão e funções gratificadas d'JS
órgãos de Direção Regional e de Execução ao Quadro de pessoal do
rnstuuto «acíoniu àe l'rC?;lde1lC1Cl Socuü, e da outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 1:H, Item IH, da Constituição e tendo em vista o artigo 56 da Lei
n.v 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. L" FIcam aprovadas, na forma do Anexo I, as relações dos cargos em comissão e funções gratifícacas dos órgãos de Díreçâo Regional e
de Execução, mtegrantes do Quadro de Pessoal - Parte Permanente .,.... do
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), resultantes da adaptação
à organização adminístratava estaocíe »da pelo Decreto-lei n.v 22!l de ~8 de
tevereíro de 1967, e pelo Regimento Interno do INPS aprovado pela Portarra n.v 3.283, de 18 de setembro de 1973, do Mmistro do Trabalho e Prevtdéncra SOCIal.

Parágrafo único. Para atender às necessidades do Instituto Nacional
de Previcêncía Social, a tabela. de que trata este artigo é aprovada em caratcr provisório, até a implantação, na referida autarquia, do Sistema de
Classificação instituido pela Lei n.« 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 2." Os cargos em comissão, funções gratificadas, cargos e Junções
de confiança. incluídos no Anexo Il, originários dos órgãos unificados na
forma do Decrete-lei n,s 72, de 21 de novembro de 1966, serão suprimidos
automaticamente dentro do prazo de 90 (noventa: dias após a vigência deste
decreto,
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Art. 3.0 A despesa com aexec:lção deste Decreto será atendida com
os recursos próprios do Instituto Nacional de Previdência Social.
Art. 4.9 Este Decreto entrará em V12'''T na data de sua pubhcs.çâo revo,
gadas as disposições em contrário.
. ,
Brasília, 4 de dezembro de 1973; 152. 0 da Independência, e 85.0 da
Repúbüca ,

EMÍLIO G. MÉDICI

JUizo Barata

o anexo mencionado no art. 1? foi publicado no D. O. de 7-12_73
(Suplemento) .
N9 73.248 - DE 4 ')E
DEZEMBRO DE 1973

DECRETO

Autoriza o Ministro da Fazenda a
conceder a garantia da União a
empréstimo externo que eseecr.

nca,

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item TIl, da Constituição, decreta:
Art. 19 É o Ministro da Fazenda
autorizado a conceder a garantia direta da União ao financiamento. no
valor de US$ 54,200,O(l() 00 (cinqüenta e quatro milhões e duzentos mil
dólares norte-americanos) a ser contratado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a
"Centrais Elétricas de São Paulo Sociedade Anonima" (CESP) para a
construção da linha de transmissão
da Usina de Ilha Solteira.
Art. zc A garantia referida no artigo anterior deverá
er coneedída
rr.edíante prestação de contragatantias ao Tesouro Nacional por parte d'a
mutuária ou qualquer de seus acionistas.
Art. tSg Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revoga-tas as disposições em contrario.
Brasília, 4 de dezembro de 1973;
152'" da Independência e 8S.<;> Ida
República.
EMÍLIO G.

José

.J.v.IEnICI

FUzvio recore

DECRETO

N? 73.249 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a importação de cem,
-oonentee para a indústria -te camL

nnoes,

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artj.
se 81, item !II, da Oonstttuicão,
decreta:
Art. 10 Fica o Ministro da. Indústria· e do Comércio autorizado a conceder as isenções instituidas pelo Deereto-lei n'' 1.137, de 7 de dezembro
de 1970, para a importaçã-o de com.
ponentes destinados a complementar
a fabricação de caminhões.
Parágrafo único. O benetícíc de
que trata este artigo será concedido,
em caráter transitório, tendo em vis~a os atuais níveis de dispontbilidade
de materiais.
Art. 20 Somente terão direito aos
beneficios mencionados no artigo 1°,
as empresas que tenham programas
de fabricação de caminhões aprova.
dos pelo Conselho de Desenvolvimento
Industrial.
Art. 3? Este Decreto entrará em
vigor na da ta da sua publicação, T8vogadag as disposições em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1973;
152. 9 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus VtnZCius Pratini de
Moraes
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DECRETO N9 73.250 -

DE

4

DE

DEZEMBRO DE 1973

Retifica a alinea "c", do artigo 19, do
Decreto n9 71.641, de 29 de dezembro de l!;172.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item II!, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho de
1941, modificado pela Lei uc 2.786, de

21 de maio de 1956, e no Decreto numero 24.599, de 6 de julho de 1934,
decretsc:

Art. 19 Fica retificada a alínea
"c", do artigo ív, do Decreto número
71.641. de 29 de dezembro de 1972,

que passa a ter a seguinte redaçao:
"C)

Terreno de propriedade do

Espólio

de Afonso

Reis Domm-

gues. com forma trapezoídal e superneta de mais ou menos .. . ..
5.012,79 m2

(cinco

mil e doze

metros quadrados e setenta e nove decímetros quadrados); medindo 152,50 m (cento e cínquenta e dois metros e cinquenra
centímetros), aproximadamente,
de frente para a avenida Dr.
Pedro Lesse, 142,37 m. (cento e
quarenta e dois metros e r.rtnta
e sete centímetrosj , mais ou menos pelos tundas e sobre a nnha
"Monte Bastos" onde confronta
com a propriedade de Carla
Laier; 37,50 m (trinta e sete metros e cinquenta centímetros) ,
mais ou menos, pelo lado direito
de quem de dentro do terreno
olha para a avenida Dr . Pertrc
Lessa, onde confronta com e. rai.
xa por onde passa :L chamada Iínha férrea do Forte Augusto da
Companhia Docas de Santos '"
42,50 rn (quarenta e dois metros
e cmquenta centunetrosj , aprcxt
madamente, pelo lado esquerdo,
onde confronta com a propnedade de Arltndc e Teixeira".
Art. 2'" Este Decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, -evo.
gadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 973;
1529 da Independência e 859 da
República.
.EJ'4iLIO G.

/11 ano

MÊDICI
p~vta An<lre="

DECRETO

N9 73.251 DE 4 DE
DEZEMBRO DE 1973

Concede
reconhecimento aos cursos
de Letras e de Estudos Sociais da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras do Sagrado Coração de ,Ie~
sus, mantida
pelo
Instituto eta,~
Apóstolas do Sagrado COfa{~ão de
Jesus, com sede na Cidade de Bau.ru, Esta.dode São Paulo.

O Presidente de. República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item ttr, da Constdtulçáo d3
acordo com o artigo 47, de. Lei u 9
5.540, de 28 de novembro de íflG8.
alterado pelo Decreto-lei n» 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federa 1
de Educação nc 1.691-73 conforme
consta dos Processos nv 3.346-73
CFE e nc 226. 08L 72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimen00 aos cursos de Letras (licenciatura
de 19 grau) e de Estudos Sociais (licenciatura de 19 grau) da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras do Sagrado Coração de Jesus. -nantída peic
Instituto das Apóetolas do Sagrado
Coração de Jesus, com sede na cidade
de Bauru, Estado de São Paulo.
Art. 29 l:ol<>te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrárlo .
Brasília, 4 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e
H5'? da
Repúblíca,
EMíLIO G. MtD)CJ
Jarbas G. Passarvnhc

DECRETO

N9 73,252 DEZEMBRO DE 1973

DE

4

0E

Concede reconhecimento ao curso de
Administração, da Escola de eãnonistração do Estado do Iâorannao,
COm sede na Cidade de São Luis,
Estado do Maranhão.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Oonstitulçau ut
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.S4ü, de 28 de novembro de 1968 alterado pelo Decreto-lei n'' 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nO 1.689-73, coníorme

425

ATOS DO PODER EXECUTIVO

consta dos Processos n" 3873-73-CFE
e nv 248.462-72 do Ministério da Educação ~ Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento ao curso de Administr-ação, habí ~
Iítaçâo em Administração Pública. da
Escola de Administração do Estado
do Maranhão, com sede na Cidade de
São Luís, rssteeo do Maranhão.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. evogadas as disposições em contrário.

tigo 81, item III, da Constituição. de
acordo com o artigo 47. da Lei nv .'
5.540, de 28 de novembro -te 1969,
alterado pelo Decreto-lei no 842. de 9
de setembro de 1969. e tendo em vista
o Parecer do Conselho Federal
de
Educação nc 1.750-73 conforme cena,
ta dos Processos nv 3. 803-73-CFE c
nss 240.927-72 e 259.329-72 de Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras Glcencíatura
de 19 grau) e Estudos Sociais (licenciatura de 1Q grau), da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de r'tra;
cicaba, mantida pelo Instituto Educacional Piracicabano, com sede na Cidade de Píraoicaba. Estado de 8:i0
Pr-ulo.
Art. 29 Thte Decreto entrara. em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 4 de dezembro de 1973;
152Q da Independência e 859 da
República.
EM:ÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO NQ 73.253 - DE 4
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede
reconhecimento aos cursos
de Letras e Estudos Sociwis da Fa. culdade de Filosofia, Ciências e Letras de Piracicaba, mantida pelo
Instituto Educacional Pirocicabcno,
com sede na Cidade de Piracicaba,
Estado de São Paulo.

Brasília, 4 de dezembro de H173;
1529 da Independência e 85Q da
'República .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

DECRETO N° 73.254 -

EMÍLIO G.

MÉDICJ

Jarbas G. Passarinho

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria-Geral - Entidades Supervzsionadas, o crédito suplementar de Cr$ 8.0'00.000.00, para
reforço de dotação consignada no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar
tigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n? 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2°, da
Lei n- 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
R

Art. 10 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no vaior
de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros). para reforço de dotação
orçamentária consignada ao subanexo 27.00, a saber:
ces 1,00
27.00 - MINISTl!:RIO DOS TRANSPORTES
27.03 - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas
2703.1604.1904 - Projetos a Cargo do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem
4.3.3.0 - Auxilias para Obras Públicas
.
8.000.000
TOTAL

.

8.000.000
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Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
28.00

~

28.02 Atividade 3.2.6.0 -

Cr$

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800,2029
Reserva de Contingência

.

TOTAL.

8.000.000
8.000.000

Art. 3° O presente crédito no Anexo
curso, obedecerá a seguinte programação:

IH

da Lei Orçamentária em
crs

67.00 -

M1NIST"RIO DOS TRANSPORTES

67.04 -

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

6704.1604.1012 317 -

1.00

Rodovias
BR-317-406 -

Rio Branco-Humaitá

1.00

0'0

8.000.000

.

8.000.000

TOTAL . .

8.000.000

Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de
República.

dezembro

de 1973; 152° da Independência e 85° da

EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécorá
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis velloso

DECRETO N° 73.255 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério da Agricultura, em favor do Departamento do Pess.m.l,
o crédito suplementar de Cr$ 3.609.000,00, para reforço de dotações
consignadas no vigente Orçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°,
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2°, da
Lei n- 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Agricultura, em favor do Departamento do Pessoal, o crédito suplementar no valor de Cr$ 3.609.000,00
(três milhões. seiscentos e nove mil cruzeiros), para reforço de «ereções
orçamentárias consignadas ao subanexo 1300, a saber:
Cr$
1300 -

1339 1339.0101.2013 002 -

MINIST"RIO DA AGRICULTURA

Departamento do Pessoal
Administração de Pessoal
Coordenação Setorial da
Pessoal

Politica

de

1.00

ATOS 00 PODER EXECUTIVO
3.1.1.1 02 3.2.5.0 -

Pessoal Civil
Despesas Variáveis
,
Contribuições de Previdência Social
TOTAL

427

.
.

3.000.000
609.000

.

3.609.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto. decorrerão
da anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
Cr$

2800 2802 -

Atividade -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UN!AO
Recursos sob Supervisão do Ministério do

Planejamento e Coordenação Geral

2802.1800.2029

Reserva de Contingência
3.609.000
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
3.2.6. O -

Brasília, 5 de
República.

dezembro

de 1973; 152° da Independência e 85° da

EMÍLIO G. MtDICI
José Flávio Pécora
Moura Cavalcanti
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N° 73.256 DEZEMBRO DE

DE fi DE

1973

Promulga o Acordo Comercial entre o
Brasil e a República da CORta do
Marfim.

O Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo
ns 47. de 28 de agosto de 1973, o Acordo Comercial concluído entre o Brasil
e a República da Costa do Marfim
em Abídjan. a 27 de outubroiB 1972;
E havendo o referido Acordo. em
conformidade com seu Artigo XI entrado em vigor a 6 de novembro de
1973;

Decreta que o Acordo, apenso por
cópia ao presente Decreto. seja executado e cumprido tão inteiramente
como nele se contém.
Brasília, 5 de dezembro de 1973;
da Independência e 35." .ia
152.
República.
Q

EMíLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

O Acordo menclonadc no presente
decreto foi publicado no D. O. de
6-12 e repuolicado no de 10-12-73.

DECRETO N9 73.257 -

DE 5 DE

DEZEMBRO DE 1973

Concede reconhecimento ao curso
de Licencuitura em Música da Be,
cola de Música e Belas ATtes do
Paraná, com sede na cidade de
Curitiba, Estado do Parasui,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item 111, da Constituição,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n Q 5.540, de 28 de novembro1e 1968,
alterado pelo Decreto-lei n« 842, f,e
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n? 1.722-73, conforme
consta dos Processos n'' 1.890172-CFE
e n-s 262.413-71 e 240.414-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 :é: concedido reconhecimenta ao curso de Licenciatura em
Música da Escola de Música e Be-las
Artes do Paraná, com sede na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná•.
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entrará em

vigor na data de s~a publicação, ~e

voga.das as disposíçôes em contrário.

Brasília, 5 de dezembro de 1973;
152,9 da Independência e 8[i." .ta
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passartnho

DECRETO N." 73.258 -

DE

6

DE

DEZEMBRO DE 1973

Concede

reconhecimento

aos

cursos

de Letras, Ciências, Estudos Sccíats

e Pstcotoçna, da Faculdade de r'zLosono, Ciências e Letras da Federa·
cão das Faculdades "Braz Cubas"
'mannaa pela Soczedade Civil «e
Educaçáo "Braz Cubas", com eeae
na Cidade de Moji das Cruzes, F,s~
tudo de São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o HUgo 81, item IH, da Constituição. de

acordo com a artigo 47, da LeI numero
5.540, de 28 de novembro .le . 968, atterado pelo Decretc.Jeí numero l:H~.2,
de 9 de setembro de 1969, e tenoo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n.v 1.692-73, couforme consta dos Processos número
3.822-73-CFE e n.s 203.221-73 do Ministério da Educação e Cultura, deereta.
Art. L'> E' concedido reconhecimento aos cursos de Letras (licencia-

tura de 1." grau -

DECRETO N.O 73.259 DEZEMBRO DE 1973

DE

6 :)E

Autortza o funcionamento do Curso de
Educação Artística de Florianópolis
da Faculdade de Educação de f'lorianópolis, mantida pela Funaação
Educacional de Santa Catarina, com
sede na cidade de Florianópolis, Es·
tado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Rrtígo 81, item III, da Constituição, -íe
acordo com o artigo 47, da Lei número
novembro de (9118,
alterado pelo Decreto - lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
n.v 260.91l~73 do Mtnístérfo dar soucação e Cultura, decreta:
Art. Lv Fica autorizado o 'lnCIOnamento do Curso de Educação Artística, licenciatura de 1.' grau e licenciatura plena nas habilitações Música e Artes Plásticas, da Faculda te
de Educação de Florianópolis, mantida
pela Fundação Educacional de Santa
Catarina, com sede na cidade de j<'\.lrianópolis, Estado de Santa. Catartna.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
5.540, de 28 de

Brasília, 6 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência 8 85.9 da
República.
EMÍUO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

pclívalente), CIên-

cias (licenciatura de L" grau), Estudos Sociais (licenciatura de 1.0 grau),
Estudos Sociais (licenciatura plena).
Psicologia <bacharelado, Iícenciatura e
formação de psicólogos), da Facuídade de Filosofia, Ciências e Letras a.a
Federação
das
Faculdades
"Braz
Cubas", mantida pela SOCIedade -;Íilil
de Educação "Braz Cubas" com sele
na cidade de Moji das Cruzes, EstJ.Q.Q
de São Paulo.
Art. 2.? Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 6 de dezembro de 1973;
152.'J da
Independência e 85." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO ·N.O 73.260 - DE 6 OE
DEZEMBRO DE 1973
Autorzza o funcionamento do Curso ce
Biblioteconomia, da Faculdade de
Educação de Florianópolis, mantuia
pela Fundação Educacional de santa Catarina, com sede na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Uatarina.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere J arfigo 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540. de 28 de novembro de :968.
alterado pelo Decreto - lei1I.Í.mer<,)
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
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n:" 262.508-73, do Ministério da Edu-

cação e cultura, decreta:
Art. VI Fica autorizado o fU~1CIO
namento do curso de Bíblioteconornta
da Faculdade de Educação de Plortanópolls, mantida pela Fundação Educacional de Santa Catarina, com sede
na cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na deta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1973;
152.9 da Indenendêncía e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 73.261 DEZEMBRO DE 1973

DE

6

DE

Autoriza o funcionamento do Curso de
Estudos Sociais, da Faculdade de
Educação de Florianópolis, mantuia
pela Fundação Educacional de, Sa-ita Catarina, com sede na cidade ele
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

tlgo 81, item IH, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto - lei número
842, de 9 de setembro de 1969, e tendo
em vista o que consta do Processo
n." 260.910-73, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
A.rt. 1.9 Fica autorizado o fundo-

namento do curso de Estudos Sociais
(licenciatura de 1.0 grau), da Facnldade de Educação de Plorlanópoiis,
mentida pela Fundação Educacional
de Santa Catarina, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.

Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1973;
Independência e 85,9 da
República.
152.t? da

EMÍLIO G. MÉDICI

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o arDECRETO

N.O

73.262 -

Jarbas G. Passarinho
DE

6

DE DEZEMBRO DE

1973

Aprova as Tabela.; de Etapas, dos Complementos da Ração Comum e ao
Quantitativo das Rações Operacionais das Forças Armiuias para o i.ri-meiro semestre de 1974 e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
tigo 81 item lII, da Constituição decreta:

{1

ar-

Art. lo" Ficam aprovadas as anexas Tabelas de Etapas dos Complementos da Ração Comum e do Quantitativo das Rações Operacionais das Forças
Armadas, organizadas de Conformidade com o que preceitua o artigo 30 da
Lei número 5.787, de 27 de junho de 1972 (Lei de Remuneração dos Militares) .
Art. 2.° Na execução das referidas Tabelas, obedecer-se-ão, na Mariuua,
no Exército. na AeronáutIca e no Estado-Maior das Forças Armadas, as
Instruções aprovadas pelo artigo 2.°, do Decreto número 65.872, de 15 co
dezembro de 1969.
Art. 3.° O presente Decreto vigorará a partir de 1.0 de janeiro de 1974.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMfLIO G. MÉDICI

AdalbCrt,! de Barros Nunes:
Orlando Geisel
J. Araripe Macêdo
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P R _ ESTADO-l,lAIOIl DAS FORÇAS AR~IADAS
ccerssjo DE ALHIENTAÇÃO DAS FORÇAS AmVúlAS

I

ITAllEIA DE ETAPAS DAS FORÇAS AmlADAS PARA CUSTEIO
IDA RAÇÃO COMUM PARA O 12 SE~lESTnE DE 1974

FIXA

VARIÁVEL

UANTl~~ANTI

ETAPA

REl.'OR_ QUANT~
TIPO
REGIÃO, ZOllA OU LCCALm~ IVO D' TATIVÕ ÇO DE TATIVÕ ço DE
UBSIS _ 00
r..ANCllO DE MN nsxcno
DE
~;{CIA RM:CIlO
CIlO - t.IAJOOA
I
II~j
),l/IJORA I""
-

IlREFOR-

00

(b)
0/3

(o)

01

J:'il.l1A

e
AUAPÁ

~lARAmlÃo,

02

PIAUI e

CEAI1Á
I

03

(d)

_r~

TIPO

IV

II

C

III

(o)

tâ

3 3/ 4 a + d a
a + c
3 1/4
'H:;j'Ü'''''uT'l\mUllI"''UOO'''-r='-+--'-----1r-C----+--'-----1----t~~t_1,89
2,84
4.25 7,56

REA
I

(o)

COMUM

TIPOS

fie NOR1E, PAnAI~ PERNM
DUCO, ALAGOAS e Tc;ll.RITÓ -

4,29

1,43

2,15

4,80

1,60

2,40

6,44 7,51
3,60 6,40

RIO F. lWrWNHA

SERGIPE, BAHIA c
ADIlOillOS

04
I

05

rsemrro

4,50
2,00

2.99 5,32

5,99 6,98

sÃo PAULO

1,35

2,02

3,04 5,40

6,07 7.09

PARANÁ e SANTA CATARINA

1,1,8

3,33

6,66

mNAS GERAIS (Exceto

ANGULQ
10

11
12

6.75 (,SC

1,33

NEmO, GUANABti.RA e TRINI1i"i
DE
-

RIO GRANIE 00 SUL

~

3,38 6,00

SANTO, RIO DE lA

3,99

3,81

1,91

2,86 5,03

5,72 6,67

1,29

1,91,

2,90 5,16

5,81 6, T!

3,81

1,27

1,91

2,86 5,03

5,72 6,67

3,84

1,213

1,92

2,88

5,í6 6,72

?-,12

2,Oft

~lINEIRO)

MATO GRa3S0

TRIANGULO I.1INEIRO
AMAZONAS,

ecre,

TERRITÓ-

ruo DE RONOONIA/RORAIMA

7,T!

1,27

TR.!

DlSTRITO FEDERAL, GO.l1\:> e

5,92

1,,59 8,16

NAVIOS EM VIACE).l NO ESTRANGEIRO _ PARA PAGAMENTO
Quantitativo de Subsistência
Quantitativo de Rancho
cforço de Ranciíorlaj?rado ou Quant. flancho tlajorado
I ncforço de R=cho Majorado

I Cotapa de Ilancho Tipo I
~tapa comum Tipo 11 ou
Etapa comum Tipo IV

rrr

5,12

9,18

nu DOIAR
US" 2.04
USS 0.Q.3US$ 1.02

use 1.53
USs 2.72
use 3.
US$ 3~~

NOV - 73

0,71
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431

J----Fla

1

Icess
TABEIA DOS CO~lPI.EMENTCG DA RAçl0 connr E 00 QUANTITATIVO liAS RA
OPERACIONAIS PARA O ie SEMF.S,rpii-;";"'- 10";/,
I A-COMPLEMENTO
FORÇA
MARINHA
WRCITO
AERONÁUTICA

I

I

l-ESCOLAR

ORGANIZACÕES
MILITARES
1.1 - Escola Naval
- Colégio Naval
- Academia Militar das Aeulhas Neeras
- Escola Preparatória de Cadetes
_. Academia da Força Aérea
- Centro de Formação de Pilotos Militares
- Escola Preparatoria de Cadetes do Ar

I
Cr$

1,53

1.2 - Escolas de Marinha Mer-cante
WlRINHA

~crro
f'lliRONÁUTlCA

-

Esco.l.as de Aprendizes Marinheiros
Centro de Esportes da Marinha
Centro de Recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais
Centro de Instrução Almirante h'andenkolk
Centro de Operações na Selva e Ações de Comando
Escola de Educação Ffsica
Escola de Instrução Especializada
Escola de Material Bélico
Institut? M~litu~ de Engenharia
Centro Tccní.co Aeroespacial

1,28

1.3 - Centro de Instrução e Adestramento Aéro-Naval
fARINHA

~crro

f\mtONÁUfICA

MFA
lARIN11A

~crro
[umONÁUTlCA

-

Centro de Instrução Almirante Marques Leão
Centro de Instrução do Corpo de Fuzileiros Navais
Escola de Guerra Naval
Escola de Artffices
Escola de Especialização para Oficiais
Curso de Aperfeiçoamento para OficiaiS
Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais
Escola de Comt.Ulicações
Escola de Sargento das Armas
Escola de Equitação
Escola de Veterinária
Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
Centro de Estudo de Pessoal
Escola 'de Oficiais Especialistas e de Infantariade Guardas
Escola de Especialistas de Aeronáutica
•
Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronautica
Escola de Aperf$içoamento de Oficiais da Aeronáutica.
Curso de Formaçao de Pilotos de Bombardeio que funciona no
1'1/52 G Av (Somente para alunos)
- Curso de Formação de Pilotos de Caça que funciona no 12/42
G Av (Somente para alunos)
- Escola Superior de Guerra

1 .....7

1.4 -

Escola de Formaç~o de Oficiais da Reserva
- Escola de For-maçrio de Reservistas Navais
- Colégios Militares
- Centros e Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva
_. Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeron~utica

1,04

432

ATOS

s on

ç

s I

DO PODER

EXECUTIVO

ORGANIZAÇ1'lES

I

I

MILITARES

Fln~
«--HOSPITALAR

·C~"-

TAreIA OOS COMPIE/.l8IITCS - COliTlliUAC,ÃO

I

I

W1I1nmA

EXI1ncITO
IAEIWllÁUTICA
E I" F A

I::IOCNTSS

SOB

RECTI>lE

HCSPITAIAR

3-ESPECIAL

~~gjk~TlCA
,!t'úlD!JIA
·!ARINllA

.1 _ Lanche de oordo em aeronave rerrío de 6 ho
de 3 a 6 horas)
3.2 - Lanche de bordo em
3.3 - Posto Oceano áfico da n
d
3.ft - lIavio~ Rebocador-es de alto mar- c. Corveta (quando em viacer.!
especi.fdca de socorro ou CT;1 estado de pronto)

- T=quc~; tr;rul~~cg)Varredores (em viagem)
- SUlilarl.nO

~fHlIA
, 'ReITO
pt,nCITO
.ÍIiRDHIA

em Vl.a em

E 3.5 - Unidades denominadas de Fronteiras, postos de Fronteiras •
Guarnizõcs de Fernando de lIoronha Z Abrolhos
~
- Ba'tn Ihao de Engenharia de Construçao operando nas arcas dos
Estados das Rc~iõcs Norte,Nordeste e Cerrtr-o-Dcstc
- Navios hâdr-cgr-áf'Lcos e faroleiros (Co. viagem, qu.:u<do em ef2,
tivo serviço da, especialidade)
.:. Pessoal embarcado, quando em viaccm, prontidão ou reparo f,2
r-a de sede
- Pessoal envolvido dí rc'tnmenbe em operações aéreas em navios
aer-Sdr-omos (nos dias eo que houver opel'[l.ções)

3.6 - Pessoa L de quarto à noite em vfagcra
- Tripulação das etlbareações de desembarque de viaturas
do
pessoal (quando em missões de transporte ou de inspeção
a
portos ribcirinllOs)
- Tripulação de Lanchas dos navios hidrográficos (quando
ern
fainas de 1evantalrlCnto, afastados dos navios sem possibilidado de utilização das refeições principais)
- Escafandristas c honcns-c-Iiu.
- Pára-quedistas
- Pol:tcia da l.farinha
- Úl'[:Mizações ·com enoangoz de Unidade Escola
~r..CITO
- Pol:tcia d2 Exército
- lQ Batalha0 de Guar-das
- ZQ &talhão_ de . Guar-das
- 19 rlegiDento de Cava Iur-La de Guar-das
- 3~ r:egir.lento de Cavalaria de Guar-das
- &talhão da Guar-da PreSidencial
- Corapanhí.a Especial de Transporte (eET)
- Orgnnizações Componentcu da Brigada Aer-o'tcr-xes tr-e
- l~ Companlrí.a Especial de Transporte)
- Pol:tcia da Aeronáutica (Subunidade)
'.Erlo:lÁUTlCA
- Equipe de Pára-quedista do Serviço de Busca e Sa'lvancrrto
(PAnASAR)
4-rlEGI01IAL
.WUlUl'\
4.1.1 - DepÓsito de Subsistência :;upridores
0,29
4.1.2 - Diretoria de Intendência <1."\ Marinha
0,95
~:fiCITO
4.2.1 - Orcanizações l.iilit<lres
0,23
4.2.2 _ Estabelecimentos de Subsistência
0,30
lf..2.3 - Diretoria de Subsistência
0,71
\ERonÁUTlCA 4.3.1 - Úl'canizações r,1ilit<lrC1; !F. Manut. Rancho)
0,50
If.3.2 - Subdí.r-c tor-í.a de Subsistencia
0,74
l3 _ QUAjI;"TITATIVO DAS RJ\
OPERACIONAIS
Ir.lARDiIlA, EXERCITO E AEROnÁUTICA

1,13
11 25
526
41,7

2,01

1,34

,Vu<'INJIA

0,61

1,24
l,21f

1,24
0,16
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DECRETO N." 73.263
DEZEMBRO DE 1973

DE

6

LlE

Revoga o Decreto ns 62.720, de 17 de
maio de 1968, publicado no Diário
Oficia] de 20 de maio de 1968.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da> Constituição. aeereta:
Art. 1.0 Fica revogado o Decreto
n.s 62.720, de 17 de maio de 1968.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na deta de sua publícaçâo, revogadas as disposições em eon trárto.
Brasilia, 6 de dezembro de 1973~
152" ce Independência e 855' da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.O 73.264 DEZEMBRO DE 1973

DE

6 DE

Autoriza o nmcionamen'o da Faculdade de Administração. mantida aero
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e de Pesquisas Hospitalares,
com eeae na Cidade de São Pauto,
Estado de São Paulo,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81 item IH, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número
5.540. de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo
Decreto-lei numero
842, de 9 de setembro de 1969. e ten.fo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação 0.° 1.734-73. conforme consta dos Processos número
1.848-72-CFE e n s 260.727-72 do M.inistérío da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.<:> Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Administração, com o curso de Administração.
habilitação em Administração Hospltalar, mantida pelo Instituto BriMileiro de Desenvolvimento e de pesqrdsas Hospitalares. com sede na cidade
de São Paulo Estado de São Paulo,
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1973:
15') o "fi. Independência e 85.Q .ra
República.
EMir.ro G. MEDICI
Jarbas G. Passarinho

DECRETO N." 73.265 ~
DEZEMBRO DE 1973

DE

6

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras "Farias Brito", mantida pela AssoczaÇtto
Paulista de Bducação e Cultura, ;;om
sede na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo,

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o 'l-ttigo 81, item III. da Constituição. ie
acordo com o artigo 47, da Lei número
5 540 de 28 de novembro de \968,
alterado pelo Decreto ~ lei número
842, de 9 de setembro de 1969. e tendo
em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação número 1.749-73,
conforme consta dos Processos número
2.880-73-CFE e n v 252.892-72 do rvIinistério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 1° E' concedido reconhecimento fi Faculdade de Filosofia, Ciêncías
e Letras "Farias Brito". com os C"..lr30S
de Estudos Sociais (licenciatura de 1.0
grau), Ciências flicenciatura de 1.0
grau). Letras <licenciatura plena. nas
habilitações de Português - Inglês e
Literatura Inglesa e Norte Americana, Português - Literatura Portuguesa e Literatura Brasileira), Matemática (licenciatura plena) e Pedagogia
(licenciatura plena. nas habtlttacões
de Administração Escolar, Inspeção
Escolar Supervisão Escolar e Orientação Educacional J. mantida pela Associação Paulista de Educação e Cultura, com sede na cida-de de Guarulhos Estado de São Paulo.
l\ rt . 2 ~
Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaçào. cevogadas as disposições em contrário.

Brasltla. 6 de dezembro de 1973;
S" o '''1 Independência e 85.Q da
República.
1

EMíLIO G, MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N° 73.266 UE 6
DEZEMBRO DE 1973

DE

Autonza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de uma
crec de terreno de 160.188,6884 m.2,
locaJtzada nas imediações da cidade
de Manaus, Estado do Amazonas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar,
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tigo 81, item IH. da Constituição, e
de acordo com os artigos 1165 e 1180,
do Código Civil, decreta:
Art.l.° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado ao aceitar
a doação de uma área de terreno de
16ü.188.6884 m2. localizada tas une-

diações da cidade de Manaus, Estado
do Amazonas, à margem esquerda do
Rio Negro, que José Sobreira do Nas-

cimento e sua mulher Lacy Souza do
Nascimento. através de carta de compromisso. de 13 de agosto de 1973. fazem à União, tudo de acordo com os

elementos constantes do processo protocolado no Ministério da Aeronáutica sob o

n.e

REF 06-01;2344-70, onde

se encontram a planta e o memorial
descritivo da referida área.
Art. 2.0 Destina-se a área de ter-

reno a que se refere o artigo antertor
à construção de unidades que integrarão o conjunto de instalações necessárias ao novo Aeroporto Internecíonal de Manaus.
Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publleaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jose Flávio Pécora
J. AraTipe Macédo
DECRETO N9 73.267 DEZKMBRO DE 1973

DE

6

DE

Regulamenta a Lei nO 5.823, de 14 de
novembro de 1972

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artêgo
81, item III, da Constituição, e tendo
em vista o disposto na Lei n- 5.823,
de 14 de novembro de 1972, decreta:
TITULO I
DiSposições Gerais

CAPíTULO

I

Disposições Preliminares

Art. 15' O registro, a. clesstrícacão.
a padronização, o controle, a inspeção
e a fiscalização de bebidas, sob os

EXECUTIVO

aspectos sanitários e tecnológicos,
serão feitos observadas as normas e
neste Deprescrições estabelecidas
creto.
Parágrafo único. Para os efeitos
deste Decreto, bebida é o produto refrescante, aperitivo ou estimulante,
destinado à ingestão humana no esta,
do liquido e sem "ínalídade me-dicamentosa, observadas a classífícação e
a padronização previstas no Capítulo IV.
Art. 2° Ao Ministério da Agricultura compete:
I - o registro de bebidas nacionais;
II - o registro e classificação dos
estabelecimentos de índustrailrzaçãc
ou importação de bebidas;
III - a classificação e a padronização de bebidas, estabelecendo os preceitos de identidade e qualidade;
IV a Inspeção, fiscalização e
controle sanitário dos estabeleclmentos e bebidas, desde a produção até a
comercíaüaeção, exceto quando esta
importar em distribuição ao .consu,
midor;
V - a análise de bebidas nacionais
e estrangeiras;
VI - orientar c.. prestar colaboraçâo à
indústria de bebidas, quanto
aos produtos e estabelecimentos.
Art. 3° O Ministério da Agrícultura poderá celebrar convênios corn os
Estados, Territórios
e Distrito Federal para a execução dos serviços de
controle e fiscalização de bebtdaa.
Art. 4° A fabricação e a venda de
bebidas de qualquer natureza, em
todo o território nacional obedecerão
aos padrões de identidade e qualidade
fixados pelo Ministério da Agricul~
tura.
§ 19 As bebidas
estrangeiras sorr.ente poderão ser objeto de comércio
se forem observados os padrões adotados para as bebidas Iabrfcadas no
pais.
§ 29 Para os efeitos do parágrafo
anterior, será obrigatória a apresentação de certificado oficial de origem
da bebida estrangeira e a sua análise
de controle pelo Ministério da Agrtcultura.
Art. 5° A bebida destinada à exportação poderá ser elaborada de
acordo com a legislação do pais a que
se destina, devendo constar do rótulo
a expressão "SOmente para a exportação" .
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Art. 69 Na propaganda de bebida
é proibido o emprego de dizeres, gravuras ou desenhos que Induzam o
consumidor a erro ou confusão quanto à orrgem, natureza, compcsiçáo e
qualidaoe do produto, e e vedado,
também, atribuir-lhe finalidade medicamentosa ou terapêutica.
Art. 7° A bebida que
contiver
substância imitativa ou substdt.utiva
da matéria-prima natural será conai.,
derada artificial.
Art. 8° Será proibido produzir,
preparar, beneficiar, acondíclonar,
transportar, ter em depósito ou comercializar bebida em desacordo com
as disposições deste Decreto.
CAPíTULO U
Registro de Estabelec1mento
e de Bebida

Art. 99 O estabelecimento de produçâo preparação, manipulação. beneficiamento e acondicionamento de
bebidas nacionais e os Importadores
de bebidas estrangeiras deverão ser
regtstraoos no Ministério da agricultura.
§ 1° O registro será. válido em todo
deverá. ser
o território nacional e
renovado a cada 10 (dez) anos.
§ 2° O pedido de registro deverá
ser Instruído pelos seguintes oo,
cumentos:
1 - plantas baixa e de cortes Jongl,
tudínal e transversal do estabelecrmenta;
II - boletim de informação, da
acordo com modelo oficial, mencíonados a denominação e endereço do
estabelecimento, natureza de SU.:lS
atividades, processo de industrializa.
çâo, especificação de equipamentos e
instalações. produtos elaborados e
outros dados de esclarecimento do
registro.
§ 3° O pedido será acompanhado
de declaração da observância das
disposições sanitárias e tecnológicas.
§ 49 A reconstrução, ampliação ou
remodelação do estabelecimento registrado de acordo com as disposições
deste Capitulo dependerá de prévia
autorização do Ministério da Agrlcultura.
Art. 10. A bebida destinada ao
consumo deverá ser previamente registrada no Ministério da Agricultura.

§ I" O registro será
válido') para
todo o território nacional e deverá
ser renovado a cada 10 (dez) anos.
§ 20 O pedido de registro deverá
ser instruido com os seguintes elementos informativos:
a)
a· firma ou razão social do produtor;
b)
o endereço da sede social e locais de industrialização;
c) o nome, marca, classe. tipo e
natureza do produto;
d)
a composição principal do produto, com a indicação de seus adltlvos;
e)
° memorial descritivo -ío processo de elaboração da bebida;
t) a forma de embalagem e acondicionamento do produto e modele
do rótulo;
gJ número do registro do estabelecimento produtor ou engarrafador ;
h) outros dados previstos em a to
administrativo.
§ 39 O pedido de
registro ser"
acompanhado de declaração da coservêncta das disposições sanitárias e
tecnológicas.
§ 4° O registro deverá ser concedido no prazo máximo de 30(t~lnta)
dias contados da
data da entrega
do pedido, ressalvados OS casos de
desatendimento das exigências deste
Regulamento.
§ 5° Para efeito de registro, a be·
bída será submetida a análise
ne
controle.
§ 69 O produto registrado c;.Jlnent:e
poderá ser alterado na sua cOtr,POS1A
çâc ou rotulagem após ,:Jrévio exame
e autorízação do Ministério da \gl'lcultura.

CAPITULO

m

Rotulagem de Bebidas

Art. 11. A bebida deverá ter rótulo previamente aprovado pelo Mlnístérío da Agricultura. observadas ",,s,
dísposíçôes deste Regulamento.
Parágrafo único. Rótulo será qualquer ídentdfícaçâo impressa ou gravada sobre o recipiente da belIda.
Art. 12. O rótulo deverá meneionur, em cada unidade, sem prejuízo
de outras
disposições de le!, em
caracteres perfeitamente visíveis e
legíveis, os seguintes dizeres:
I - O nome do fabricante. produtor
e engarrafador;
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II -

CAPíTULO IV

O endereço do local de arouu-

ção e acondicionamento;
.
IH - o nome, marca, classe, tipo
e natureza do produto;
IV duto;

o número de registro do pro-

V _. a expressão "Indústria Brasileira",
VI, - o conteúdo liquido;
VII - a graduação alcoólica de
produto, se bebida alcoólica;

VIII - os aditivos empregauos ou
seus codígos indicativos e, por exten.'50, a respectiva classe.
§ 10 Ressalvada a marca e 11 come
consagrado pelo consenso PÚbJiC3, o
rótulo que contiver palavras estrangeiras deverá apresentar a respectiva
tradução, em português, com idêntica
dimensão gráfica.
§ 2° O rótulo de bebida destinada
á exportação poderá ser escrt'o, no

todo ou em parte, no idioma. do país
de destino.

§ 3. As disposições deste artigo não
se' aplicam ao rótulo de bebida estrangeira.
§ 49 A declaração
superlativa de
qualidade do produto deverá observar
a classificação prevista no padrão de
'Identidade e qualidade.
§ 59 O rótulo não poderá conter
denominação, símbolo. figura, desenho ou qualquer indicação que possibilite erro ou equivoco sobre a origem, natureza e composição rir) ;;>1'0duto nem atribuir-lhe fínalldade,
qualidade ou característica nutritiva
que não possua.
Q

§ 60 No rótulo da bebida que resultal' de estandarbízação será dispensa-

da a indicação da sua origem. sendo
obrigatório mencionar o processo de

elaboração.

Art. 13. A bebida artificial deverá
mencionar no seu rótulo a palavra
"arttrtc:ar", de forma legível e visível, com a dimensão mínima tgual a
1/2 (um meio) do maiot termo gráfICO usado para os demais dizeres,
vedada a declaração, designação, figura ou desenho que induza a erro
ou equivoco de Interpretação sobre
.sua origem, natureza ou compvsíção.

Classificação e padronização
de Bebidas

Art. 14. As bebidas serão elassificadas em:
I - não alcoólicas:
a) fermentadas;
b) não fermentadas.
II - alcoólicas:
a)
fermentadas;
b)
por mistura;
c) fermento-destiladas.
§ Iv Por bebida não
alcoólica -ntende-se a que contiver até O.f,c G. L.
(meio grau Gay Lussacj
de álcool
etílico potável, compreender.oo: água
gaseificada, soda. refrigerante, refresco, suco vegetal, xarope e preparado sólido ou liquido para refresco e
refrigerante.
.
§ 2° Por bebida alcoólica entende...
se a que contiver mais de 0,50 G.L.
(meio grau Gay Lussac)
de atcool
etílico potável, compreendendo:
I ~ fermentada:
Cerveja; vinho; jeropíga: vinho de
frutas; outros fermentados.
Il - por mistura:
Licor, amargo e aperitivo; aguardente composta; bebidas mistas.
lU - fermento-destilada:
a)
destítada: aguardente de cana
ou caninha; aguardente de melaço
ou cachaça; rum;
uísque; arao:
conhaque; graspa ou bagar-eiraa;
pisco; aguardente de frutas; tequtla;
tiqurra .

b) destilada
retíftcada ~
vodca:
genebra; gin; steínhaeger ; aquavf t.
§ 3" Alcool etílico potável será o
produto com graduação alcoólica mínima de 809 G.L. (Oitenta graus Gay
Lussac) , obtido por destilo-ret-Jicaçãc
de mosto fermentado ou de destilado
alcoólico simples.
§ 49 A soma e correlação dos comco-entes voláteis
não
alcoól
do

álcool etílico potável serão estabeleci.
dOS em ato administrativo.

*

50 O álcool etílico potáve' receberá o nome da matéria-prima de
sua origem e não deverá conta- adtti vo em desacordo com a Iezíslação
especifica.
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§ 6° Ressalvado o licor, a bebida
alcoólica não poderá ser artificial.
§ 7." Outras bebidas não previstas
neste Regulamento poderão ser dlsciplínadas pelo órgão competente,
observadas as disposições concernentes à sua classificação e atendidas as
características peculiares ao prouuto.
§ 89 As disposições deste Regulamente aplicam-se ao vinagre.

Art. 15. As bebidas obedecerão
aos padrões de identidade e qualídade estabelecidos neste Regulamento,
complementados por atos admitustrativos do Ministério da
Agricultura,
quando for o caso.
Parágrafo única. Os métodos de
análise, OS limites dos valores e as
constantes físicas, químicas.
físicoquímicas e biológicas das bebidas serão estabelecidos em atos admínístrativos.
CAPíTULO V
Controle e Inspeção de Bebidas
SEÇÃO I

Bebidas em Geral
Art. 16. A bebida deverá atender
aos seguintes requisitos:
I - normalidade dos
caracteres
da espécie,
organolépticos próprios
tipo ou classe;
II - qualidade e quanttdaoe ,lOS
componentes próprios da espécie,
tipo ou classe;
III - ausência de detritos, 1ndícios
de alteração e de microorganismos
patogênicos;
IV ,~ ausência de edutccrante Sintético e de sapontnas:
V - ausência de substâncias noci.
vas, observado o disposto neste regulamento sobre aditivo de bebida,

Parágrafo único. Será considera.
da nociva à saúde a bebida que não
atender ao disposto nos itens IV e V
deste artigo.
Art. 17. Será considerada acidentalmente alterada a bebida que tiver
os seus caracteres organolépticos modificados por causas naturais, e propositalmente alterada a que tiver
sido falsificada ou adulterada.
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Parágrafo umco. Entende-se corno
propositalmente alterada a bebida:
a)
que tiver sido adicionada
substância modificativa de csua com,
posição, natureza e qualidade ou que
provoque a sua deterioração;
o) que contiver aditivo não previato na legislação específica;
C)
que tiver seus componentes to,
tal ou parcialmente substitui "os;
d)
que tiver sido aromatizada, ('0Iorida ou adicionada de substâncía
estranha destinada a ocultar alteraça.' ou aparentar qualidade xuperlor
à real;
e)
.rue induzir a erro ou contusão
quanto à sua origem, natureza qualidade, composição
e caracte-rísticas
próprias de sua, espécie, ttoo ou
classe'
t v 'que tiver a composlçâo e demais especificações diferentes das
mencionadas no rótulo.
Art.
18. Nos
estabelecbv entos
abrangidos por este Regulamento,
será proibido manter substâncias que
possam ser empregadas na alteração
proposital do produto.
Parágrafo único. M,
substâncias
toxtcas necessàr-tas ou Indispensáveis
às atividades do estabelecimento deverão' ser mantidas sob controre, em
Iooat isolado e apropriado.
Art. 19. O material empregado na:
produção, preparação,
manipulação,
beneficiamento, acondícíonamentc e
transporte de bebida deverá observar
as exigências sanitárias e de higiene.
Parágrafo único. O veículo empregado no transporte a granel de
elaboração
bebida acabada ou em
deverá atender aos requisitos tecmcos
destinados a impedir a alteração do
produto.
Art. 20. No envasühamento e re,
chamento de bebidas somente
poderao ser usados materiais que atenuam aos requisitos sanitários e de
higiene e não alterem os caracteres
organolépticos nem transmitam substâncias nocivas ao produto.
Parágrafo único. O vasilhame de
tradicionalmente
empregado
vidro
para bebida não poderá ser ,) .zsado
no acondicionamento de detergente e
outros produtos químicos.
Art. 21.

A água potável destinada

à produção de bebida deverá ser lim-

pa, inodora, incolor e não conter ger.,
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Art. 27. A pericia de contra-prova
mes patogênicos ou do grupo coliforserá realizada em laboratório oficial,
me nem substância química preju,
por perito do interessado e da repardieia! à saúde.
tição, com a presença do técnico resParágrafo único.
Na produção de
ponsável pela análise anterior.
gelo somente será permitido o em§ 1" A perícia de contra-prova não
prego de água potável.
excederá o prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 22. Para efeito
de análise
contados da data do requerimento,
fiscal será realizada a colheita de
salvo se as condições técnicas do
amostra da bebida destinada ao coproduto demandarem
a sua prormércio e consumo.
rogação.
§ 10 A colheita de amostra será de
§ 20 Não será realizada a perícia
3 (três) unidades não inferiores a 1
de contra-prova se a amostra em po,
(um) nem superiores a. 10 (dez) uder do interessado apresentar lnditros, por produto.
cios da sua violação,
§ 29 A amostra deverá ser auten§ 39 Na hipótese do parâgrato anticada e tornada inviolável na preterior será lavrado auto de torração.
sença do interessado e, na ausência
§ 40 Ao perito do ínteressadc será
ou recusa deste, de duas testemuconhecimento da análise COnnhas.
I dado
denatória, prestadas as tnrormaçôes
§ 39 Uma das unidades será utflíza,
que solicitar e exibidos os documenda na análise pelo laboratório oficial,
tos necessários ao
desempenho de
outra permanecerá no laboratório
sua tarefa.
onerai guardada em condições de
§ 59 Da perícia de
contra-prova
conservação e inviolável, e a última
serão lavrados laudo e ata assinados
ficará em poder do interessado pera
pelos peritos e arquivados os origta perícia de contra-prova.
nais no laboratório oficial, após a
Art. 23. O resultado da análise
entrega de cópias à autoridade fis..
fiscal deverá ser conhecido no prazo
calízadora e ao perito do interessado.
máximo de 30 (trinta) dias contadas
§ 69 Se os peritos
apresentarem
da data da colheita do produto.
laudos divergentes. o desempate será
Art. 24. Realizada a análise, o
feito por um terceiro perito eleita de
laboratório oficial remeterá o respeccomum acordo ou, em caso negativo,
tivo laudo, em 3 <três) vias, no mínidesignado pela autoridade competenmo, à autoridade fiscalizadora. '~ue.
te. realízarxío-se nova anause sobre a
no prazo de 5 (cinco) dias enviara
amostra em poder do laboratório
uma via ao fabricante outra ao rt>',soficial. com a assistência dos peritos
ponsável pelo produto, mantendo a
anteriormente nomeados.
terceira em seu poder.
§ 79 Será responsabilizado o funArt. 25. O interessado
que -iãc
cionário que tiver agido com má-fé
aceitar o resultado da análise coneeou abuso de poder, quando a perícia
nat6ria poderá solicitar
perícia de
de desempate não ratificar o resulcontra-prova.
tado da análise condenatória.
§ 1" A perícia de contra-prova de"
§ 80 Qualquer que seja o resultado
verá ser requerida dentro do prazo
da perícia de desempate não será
de 10 (dez) dias, contados do recebi"
permitida a sua repetição.
menta da análise condenatória, sub
Art. 28. As disposições dos artigos
pena de instauração de processo
administrativo.
22 e seguintes serão aplicadas às be§ 2" No requerimento
de contrabidas estrangeiras.
prova,
o interessado mencionará o
seu perito dentro do prazo de f (cinSEÇÃo n
co) dias, devendo o indicado satisfazer os requisitos técnicos e legais
Vinhos e Derivados
pertinentes à perícia, sob pena de
recusa liminar.
Art. 29. O controle da produção
e circulação da uva, dos vinhos, dos
Art. 26. Os métodos
oficiais de
derivados
da uva e dos vinhos será
análise serão aplicados à contrarealizado
de conformidade cem as
prova.
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normas previstas neste Regulamento
e atos administrativos.
Parágrafo único. O Ministério da
Agricultura deverá estabelecer as
providências destinadas à observância do disposto neste artigo.
Art. 30. A elaboração de vinhos
para o comércio será privativa de
cantinas registradas.
Parágrafo único. O vinho e os
derivados da uva e do vinho somence
poderão ter saída do estabelecimento
produtor desde que
acompanhados
de guia de livre trânsito.
Art. 31. Os vinhos, os cerrvados de
uva e do vinho de procedência estrangeira somente poderão entrar no
certartceeoa
país acompanhados de
oficiais de origem e após análise
realizada pelo Ministério
da Agricultura.
Parágrafo único. Os produtos referidos neste artigo serão comercializados em seu recipiente original> de
capacidade máxima de 1 (um) .ítro,
vedada qualquer alteração de marca,
classe ou tipo.
Art. 32. O recipiente ou vasilhame de vinho deverá conter a declaração de sua classe, tipo, marca e procedência.
§ lONa rótulo
do vinho será
proibida a indicação de origem
geográfica que não corresponda à
verdadeira procedência das uvas e
dos vinhos.
§ 2° Somente poderá ter a denominação de determinada uva, o linho que contiver um mínimo de 60%
(sessenta por cento) dessa variedade,
sendo o restante de
variedade da
mesma espécie.

Art. 33. Os viticultores, vitivinicultores e vinlcultores serão obrigados a apresentar à autoridade competente, anualmente, dentro
de 30
(trinta) dias após a vindima, aeclaração das áreas cultivadas, quantddade total de safra de uva e do vinho, suas variedades e produção.
§ 1'" Os que forem somente produtores de vinho e derivados deverão
declarar o montante de sua produção
anual, com a especificação da qualificação. do vinho
e dos totais das
partidas de uva e suas variedades,
adquiridas de ,cada vlticultor .
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§ 2° Os que forem viticultores e
produtores de vinho deverão cspecr,
ficar as quantidades, por variedades
da uva colhida, comprovada e vendi,
da, a origem, quantidade e qualíff ca,
ção dos vinhos adquiridos e o total
do vinho produzido. com os teapectí.,
vos comprovantes.
§ 3Q OS propríetarios ae cantinas
e adegas farão
simultaneamente a
declaração da quantidade e qualificação dos vinhos das safras anteriores ainda em depósito.
§ 49 As características
originais
ser RI~
do vinho somente poderão
teradas após prévia comunicação ao
Ministério da Agricultura.
§ 5'" Os vinicultores e vitrvlnlcultores deverão ter o seu vinho estocado em vasilhame adequado, de
numeração corrida, proibida a sua:
alteração sem prévio consentimento
da fiscalização.
§ 6° Declarada a
quantidade e
qualificação do vinho produzido, o
vlnícultor e o vítdvinlcultor não po...
derão dispor da quantidade superior
a ela, adotandocse apenas nos centros de produção, a margem de 5%
(cinco por cento) para variação de
cálculo.
â
7° No prazo de 90
(noventa)
dias, contados do término da vindima, será efetuado, .>ela autoridade
competente, um levantamento qualítatívo e quantitativo da produção.
§ 8° Os engarrafadores serão abrigados a declarar mensalmente, em
relação a cada
estabelecímenco, as
quantidades
e qualificação dos vinhos, suas entradas, saídas e respectivos estoques do mês.
§ 9'" :Él proibida a vinificação da
uva e do mosto de procedência estrangeira.
§ 10. No tratamento do vinho somente será permitida a -olagem
azul, quando efetuada por técnico
previamente qualificado pelo .VIinistérto da Agricultura.

§ 11. Os vlnícultores
e vtttvíní.,
cultores deverão comunicar ás autoridades competentes cada entrada
de álcool etílico. assim como manter
um livro próprio de registro das entradas e emprego do produto.

Art.

34.

Ressalvado o destinado

à deetilaçào, o vinho somente poderá
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ser entregue à comercialização e
consumo após a sua liberação pelo
Ministério da Agricultura, respeitado
o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias

contados da declaração de sua produção.
Art. 35.

As

disposições dos artd-

gos 30 e seguintes aplicam-se também à champanha
e vinho espumante, vinho Iícoroso.
vinho com..
posto, [eropíga, vinho de frutas, ...idra, conhaque, grespa ou bagaceira,
pisco e vinagres.
SEÇÃO In

Destilado Alcoólico
Art. 36.

O controle de produção

e circulação do destilado

alcoólico

simples e sua matéria-prima será
realizado de conformidade
com as
normas estabelecidas neste Regula;

mento e atos administrativos.

}O O controle do
destilado alcoólico simples e suas variedades
será efetuado em função do teor
alcoólico expresso em álcool arudro e
pelo volume da matéria-prima empregada.
§ 21' A elaboração do
destilado
alcoólico simples será privativa de
destilaria registrada.
§ 3 9 A destilaria será obrigada a
apresentar, anualmente,
declaração
das áreas cultivadas
de
matériaprima. da quantidade total da colheita, das matérias-primas adquírt,
das, da produção de desttladc ,,-1coólico simples e suas variedades e
do saldo em estoque de safras anteriores.
§ 4° O destilado alcoólico simples
deverá ser estocado
em recipiente
apropriado, com numeração ou iden..
tificação para controle,
proibida a
sua alteração sem consentimento da
fiscalização.
ê

§ 5° A destilaria será obrigada a
declarar, mensalmente,
em relação
a cada estabelecimento, as quanttdades de produção, saída e estoque do
mês, do destilado alcoólico simples e
suas variedades.
§ 6° A importação de
destilado
alcoólico simples somente poderá ser
efetuada mediante prévia autorização
do Ministério da Agricultura o: apôs
análise de controle.

§ 79 As disposições deste
artigo
aplicam-se à aguardente de cana ou
caninha, aguardente de
melaço cu
cachaça, rum, uísque, arac, aguardente de frutas, tequíla. üquíra e às
bebidas alcoólicas destilo-retificadas.

CAPíTULO VI
Classijicaçâo, Controle e Inspeçâo
de Estabelecimentos

Art. 37. Os estabelecimentos de
produção, preparação, beneficiamento, acondicionamento e outros que
manipulam bebidas deverão
sans,
fazer às exigências básicas seguintes:
I - localização e áreas específicas
adequadas à natureza das attvídades:
II - edificaçâo com iluminação e
aeração apropriadas; Instalações sanitárias e de higiene; revestimento
de pisos e paredes; altura mínima
d pé direito e outros requisitos fixa,
dos em normas técnicas de obras;
IH - máquinas
e equipamentos
mínimos exigidos para cada ~.i po de
estabelecimento. conforme a linha de
produção industrial;
IV - água em quantidade € qualí.,
dade correspondente às necessidades
tecnológicas operacionais.
§ 1° As exigências previstas -ieste
artigo poderão ser acrescidas de
outras específicas, na conformidade
da natureza das .atívídades do estabelecimento .
§ 29 Os estabelecimentos rereneoneste artigo Observarão ainda, no
que couber os preceitos relativos a03
gêneros alímentíclos em geral constantes da respectiva legislação,
§ 31' Na execução deste
Regulamento será adotada a seguinte elassificaçâo sistemática dos estabelecimentos, sem prejuízo de outras ade,
quadas para esse fim:
I - localização em zona rural ou
zona urbana;
II - localização do estabelccimen,
to em zona urbana de alta ou baixa
densidade demográfica;
IH - estabelecimento produtor de
bebida alcoólica ou não alcoóllca ;
IV - estabelecimento que tranaforma produtos prtmártos da .avoura
e pecuária em produtos industrializados ou semi-industrializados;
V - estabelecimento que Jabrtca
bebida a partir de produtos indus..
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trtalízados ou
semi-industrializados
adquiridos de outra fonte;
VI - volume de produção.
Art. 38. Na classificação dos es..
tabeleclmentos a que se refere o
artigo anterior, quanto aos vinhos e
derivados da uva e do vinho, serão
obedecidas as seguintes definições:
I - Cantina central - é (l esta..
belecímento de produção, ou de produção e padronização, no qual se
executam todas as práticas enológtcas e enotécnlcas permitidas pela
legislação vigente;
II - Posto de vtrüttcação - é o
estabelecimento auxiliar de produção
da Oantína Central no qual se realizam as operações de vtníncacáo:
III - Cantina Rural - é () estabelecimento de produção individual,
exístente nas propriedades avnc- "15
dos vttívintcultores, onde estes efetuam a vinificação de sua produção;
IV - Cantina Isolada - é o esta..
belectmento de produção autônoma,
no qual se realizam as operações
normais de vtntrícacêc;
V - Adega Regional
de vinhos
Finos - é O estabelecimento destina..
do à produção de vinhos elaborados
exclusivamente com uvas viniferas;
VI - Engarrafador - é o estabelecimento que se destina ao engarrafamenta de bebida recebida em barris
ou outros grandes recipientes no
qual poderão ser efetuadas a trtzonücacão, filtração, trasfega, pasreuri..
zaçâo, colagem e clarificação dos
produtos;
VII - Vinagraria - é O estabelecimento que se destina à produção
de vinagre referido nos artigos 123 a
126, deste Regulamento.
Parágrafo
umco , A
vínagrarfa
deverá estar situada em local dístante e isolado do estabelecimento produtor de bebidas.
Art. 39. A denominação destilaria será reservada ao estabeler-tmento
produtor de bebida alcoólica uestneda, ou álcool retificado, que possuir
equipamento de destilação de uso
autorizado.
Art. 40. Na execução deste Reguiamento serão fixados, em atos
administrativos, os equipamentos mitípo de
nimos exigidos para cada
estabelecimento e a linha de produção da unidade industrial.
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CAP!TULO VIl
Fiscalização de Bebidas

Art. 41. A fiscalização será efe,
tuada nos estabelecimentos de pro,
dução, preparação. manipulação, beneficiamento, acondíclonamentc, deexposição
e
pósito,
distribuição,
comercialização de bebidas sobre
matérias-primas. produtos, equipamentes, instalações, recipientes A
veículos.

A fiscalização terá Iivre aces.
aos estabelecimentos, podendo
solicitar o auxilio da autoridade poll.,
ctal nos casos de recusa ou embaraço
à sua ação.
g 2° As empresas
de transporte
serão obrigadas a prestar Informações e esclarecímen tos à flscanzaçâc
sobre os produtos
depositados em
seus armazéns ou em trânsito, e facilitar a colheita de amostras.
§ 1"

S(,

CAPíTULO VIII
In/rações e penalidades

Art. 42. As infrações ao .ttsoosto
neste Regulamento serão apuradas
em processo adrrumstrat.ívo, truciado
com a lavratura do auto de tntração
e punidas com a aplicação. isolada
ou cumulativa, das seguintes penas:
I
advertência;
II - multa;
UI - apreensão
ou
condenação
das matérias-primas e produtos.
IV - suspensão, ímpedlmentc ou
interdição temporária ou defímtlva:
V - denegação, cassação Ou cancelamento de registro
ou hcencia.,
monto:
VI - intervenção.
A.rt. 43. As penas serão apticadae
levando-se em conta a natureza da
infração, as circunstâncias agravan..
te" e atenuantes e os antec edeates
ele infrator.
§ 1° A aplicação das
pena" nao
prejudicará a ação crvll OU -c.mlnal
cabível.
§ 2" Quando a infração constituir
crime ou <contravenção, a autoridade
fiscalizadora deverá representar ao
órgão policial, para a instauração oe
'nquéríto.
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Art. 44.

Para

os

efeitos

deste

Regulamento responde pela infração;
I - quem produzir ou engarrafar
bebida;

II

~

quem transportar ou guarda-r

em armazém ou depósito bebida de

outrem;
In - quem praticar qualquer ato
de intermediação entre o produto! e
o vendedor, quando desconhecida a
procedência da bebíde;

IV - quem, de qualquer modo,
concorrer para a prática da infração
ou dela obtiver vantagem.
Parágrafo umco. A responsablltdade do produtor e do engarratador
prevalecerá quando a bebida permanecer em vasilhame fechado e
inviolável.
Art. 45.

Nos casos de Infrações de

natureza leve, relacionadas com l:ll
inobservância de disposições sobre
rótulo, condições do estabelecimento,
ou de equipamento, veiculos ele
transporte a granel, e em outras
hipóteses previstas em atos adrninlstrativos, a penalidade só será aplicada se o
interessado, intimado a
'suprir a irregularidade, nàc o fizer
no prazo que lhe for fixado:
§ 10;> A intimação
deverá
mencionar expressamente a providência
exigida ou, no caso de obras, a indicação do serviço a ser realizado.
§ 20 O prazo fixado na intimação
será no máximo de 90 (noventa)
dias, prorrogável mediante pedido
fundamentado do interessado.
Art. 46. A multa será de até :0
(dez) vezes o maior salárlo-mmtmo
mensal vigente no pais, à data «a
lavratura do auto de infração.
§ 10;> No caso de reincidência. a
multa será aplicada em dobro.
§ 29 Considera-se
reincidência a
repetição de idêntica infração. quan,
do seja irrecorrível a decisão que
aplicou a pena correspondente à infração anterior.
Art. 47. Caberá a apreensão (.U
condenação das matérias. primas e
produtos nos casos de fraude e falsificação, hipóteses em que a autoridade poderá determinar, também.
sua in utilização.
§ 19 Se a alteração for acidental
e os bens não puderem ser aproveitados, a juízo da fiscalização, será o

seu
tor
de
do

proprietária, possuidor ou deten.
intimado a recolhê-los no prazo
10 (dez) dias, contados da
data
recebimento da intimaçào .
§ 20 Desatendida a intimação, lavrar-se-á o auto de infração.
§ 30 Tratando-se
de fraude e
falsificação. será ordenada, de ímc.
diato, a tnterdiçâo das matér-ias .prt,
mas e produtos. lavrando-se termo
de interdição, assinado pela auccridade fiscalizadora, pelo propnetário,
possuidor ou detentor da mercadoria
ou, na sua ausência, por duas testemunhas, e colhendo.se amostra
para análise, na forma dos artigos
23 a 26.
§ 40 Do termo de lnterdíção cone,
tarão a natureza, tipo, marca E' procedência da mercadoria, e o nome do
seu fabricante, proprietário, possuídor ou detentor.
§ 59 Os bens interditados ficarão
sob a guarda do proprtetérto ru r-esponsável proibida
sua substituição
ou subtração, total ou parcial.
§ 60 O prazo de interdição e Improrrogável e não
poderá exceder
de 30 (trinta) dias. a contar da data
oc recebimento da amostra.
Art. 48. Nos casos ue
natureza
grave, a autoridade
poderá deter,
minar a suspensão, Impedimer-to Ou
interdição, temporária ou ri"l~initiva.,
a cassação ou cancelamento do re,
gtstro do produto ou do estabelecimento, bem com decretar a intervenção.
Parágrafo única. As penas de interdição definitiva de
equipamento
ou do estabelecimento serão aplicadas quanno estes forem tnaocq ....ados
aos fins a que se destinam ~ o SeU
propnetàrto ou
responsável não
suprir a deficiência, depois d+ íntt,
mado a fazê-lo em prazo razoável.
Art. 49. O auto de tntracáo deverá mencionar:
I ~ a data e local em que ror
tavradc,
Il - o nome do lntrator E' o Local
em que for estabelecido;
IH - a atividade do mnator:
IV - o fato ou ato constrtut'vo c-a
lnrraçào,
V ~ a dísposiçac legal tnrnngtda:
Vl - os meios e prazos de defesa..;
VII - a ausência ou presença do
infrator ou seu representant- legnl,
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-ou a recusa de qualquer deles em
.asalnar o auto;
VIII - a assinatura da autortdade.
do infrator ou, no caso de recusa
deste, de duas testemunhas. com a
indicação de suas residências.
§ 19 O auto descreverá a Infração
com clareza e precisão,
sem entrelinhas. borrões emendas ou ressalvas
e será lavrado em 3 (três) vias, uma
das quais entregue ao
tntr-atcr ou,
na SUa ausência. a ele remetiua por
via postal, com aviso de recebimento,
ou por outros meios, sempre contra
recibo pessoal.
§ 2.0 Quando forem varias as infrações, o auto mencionará cada uma
delas, discriminadamente.
Art. 50. Lavrado o auto de infração terá o autuado o prazo de 15
(quinze) dias para a apresentação de
defesa.
Art. 51. Expirado o prazo de
defesa e instruido o processo será
este concluso para julgamento.
Art. 52. Da decisão que aplicar
penalidade caberá recurso com ~felto
suspensivo para a autorl dade au.,
perror. mediante prévio depósito do
valor da multa, se for o caso.

°

§ 1.0 Não provido
recurso, o valor do depósito será recolhtco na forma do parágrafo único do artigo 4.0
da Lei n." 5.160, de 1971.
§ 20 A multa que
não for paga
dentro de 30 (trinta) dias, a contar
da ciência da decisão
irrecorrível
que a aplicou. será inscrita e cobrada.
executivamente.

TíTULO 11
PADROES DE IDENTIDADE E
QUALIDADE
CAPíTULO
Beauias não

I

Alco6tleas

Art. 53. Agua gaseificada é a
água potável supersaturada de dióxido de carbono industrialmente puro,
com uma pressão de 0,5 onerar (i 1
(uma) atmosfera a 20° C (vinte graus
centígrados) .

Parâgrafc único. Soda é a água
potável gaseificada com
dióxido:le
carbono, com uma pressão superior a
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2 (duas) atmosferas a 200 C (vinte
graus centígrados), podendo ser adicionada de sais de cálcio, Iitto, nódio
ou magnésio.
Art. 54. Refrigerante é a bebida
obtida pela dissolução, em água potável, do suco de vegetal e açúcar,
obrigatoriamente saturada de dióxido
de carbono industrialmente puro.
Parágrafo único. O suco de vege_
tal poderá ser substituido
ou edt,
cionado, total Ou
parcialmente. de
óleo essencial, essência natural, extrato ou destilado do vegetal de sua
origem, podendo conter corante e
acldulante naturais.
Art. 55. Os refrigerantes que
apresentarem características erganolépticas proprtas de frutas deverão
conter, obrigatoriamente, suco natural, concentrado ou liofilizado, ce
respectiva fruta, na quantidade mínima estabelecida neste Decreto,
§ F As disposições deste
artigo
aplicam-se aos refrigerantes cujo
nome se assemelhe <LO da fruta.
§ 2" Os refrigerantes que apresentarem caractertsticas organoléptácas
de laranja, tangerina e 'rva. deverão,
conter um mínimo de 10% (dez por
cento) em volume, do suco natural
ou o equivalente em concentrado ou
liofilizado da respectiva fruta.
§ 3? SOda limonada
é I) refrigerante que contiver de 2.5 (dois e
meio) a 3% (três por cento) er« 'I01'}me do suco natural de llmâo ou o
equivalente em concentrado OlI üofíüzado, podendo ser adicionado de óleo
essencial ou essência da fruta de sua
origem.
§ 40 O refrigerante de
guaraná
deverá conter, obrigatoriamente. uma
quantidade mínima de 0.02 (dois
centésimos) e máxima de 0.2 (dais
décimos) de grama da semente ue
guaraná (Gênero Paulllnia) ou seu
equivalente em extrato, por 100 ml
(cem mililitros) da bedlda ,

§ 50 A quantidade mínima referida no parágrafo anterior será aumentada, a critério do órgão técnico,
decorridos 6 (seis) anos a contar da
vígencía deste Reguíamento .
§ 6" A bebida referida no § 49 deverá apresentar as reações caracterts.,
ticas dos componentes secundários do
guaraná, proibida a adição de cafeína
artificial e a de outros vegetais.
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7° As disposições deste artigo e
seu parágrafo 1° aplicam.se aOS "8-

frescos. xaropes e preparados s6li dos
e líquidos para refrescos e rerrtzeran-

teso

Art. 56.

Agua tônica de =t uínlno
que contiver, obrlgatorfamente, de 3 (três) a 5 (cinco)
miligramas de quinina ou seus sais
expressos em quinina anídro. por

é o refrigerante

100ml (cem mililitros) da bebida.
Art. 57. Refresco é a bebida não
gaseificada obtida pela
dissolução,
em água potável, de suco de vegetar

e açúcar.
§' 19 O suco de vegetal poderá. ser
total ou parcialmente, substituído
por óleo essencial, essência natural,
éktrato ou destilado vegetal de sua
origem, ou a ele poderão ser adícíonados esses elementos.
§ 29 O refresco
de laranja ou
laranjada, de tangerina e de uva
deverá conter um

mínimo fe 30%

(trinta por cento), em volume da
bebida, do suco de laranja, de tan,
gerina, ou de uva.
§ 3 Q O refresco que tiver o nome
de guaraná deverá conter uma quantidade mínima de 0,02 (dois centéslmos) e máxima de 0,2 (dois décimos)
de grama da semente de guaraná ou
seu equivalente em extrato. por
(cem mililitros) da bebida, devendo
apresentar as reações caracteristicas
dos componentes secundários do guaraná, proibida a adição de cafeína
artificial e a de outros vegetais,
Art. 58. Suco ou sumo é a bebida
não fermentada, não concentrada e
não diluída, obtida da fruta madura
e sã, ou parte do vegetal.
§ 10 O suco não poderá
conter
substâncias estranhas à fruta Ou
parte do vegetal de sua origem. excetuadas as previstas na legtslaçãc
específica, proibida a gaseificação.
§ 20 No rótulo do suco será rr.encionado o nome da fruta, ou parte
do vegetal, de sua origem.
§ 3.° O suco que ror parcialmente
desidratado deverá mencionar no
rótulo o percentual de sua concentração, podendo ser denominado "suco
concentrado" .
§ 40 Ao suco poderá ser adicionado açúcar na quantidade máxima de
10% (dez por cento) em peso, deven-
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do constar no rótulo a decia ração
"suco adoçado" ~
Art. 59. Xarope é a bebida não
gaseificada, obtida
pela crssoluçâo,
em água potável, do SUCQ oc vegetal
e açúcar, numa concentração mínima
de 62% (sessenta e dois por eentoj
de açúcar em peso a 200 0 (vinte
graus centdgradoaj .
§ 10 O suco de vegetal poderá. ser,
total ou
parcialmente, substdtuido
por óleo essencial, essência natural,
extrato ou destilado vegetal di; sua
origem, ou a ele poderão ser adicionados esses elementos.
S' 2Q Quando
não for usada a
sacarose, o rótulo de, xarope deve-á
mencionar a natureza do açúcar .
§ 3Q Será permitido o emprego da
expressão "xarope de suco" t squash]
na bebida que contiver o mínimo de
40% (quarenta por cento)
do suco
de fruta, ou parte do vegetal, em
relação ao seu volume. numa -oncentração mínima de 50%
(ctt.qüenta
por cento) de açúcar, em peso. 3.
Q
20 C (vinte graus centígrado,,;;).
§ 4° Os xaropes de vegetais e as
orchatas poderão apresentar aspecto
turvo resultante do próprio vegetal.
Art. 60. Capilé é ,o xarope pre,
parado com suco de avenca, aromatizado com essencía natu-al de Irutas cítricas e colorido com caramelo.
Art. 61. Orchata é o xarope obtido pela trituração de amêndoas com
açúcar, adicionado de extrato de
flores de laranjeira.
Art. 62. Xarope de guaraná é a
bebida com teor mínimo de 0,1 (um
décimo) e máximo de 1 (um) grama
de semente de guaraná \Gênero
Paulltníaj ou seu equívalen'e em
extrato por 100 ml
(cem mtdlitros)
do produto.
§ 10 A cafeína
(trímetilxantlna)
do xarope de guaraná somente poderá provir da semente de guaraná,
proibida a adição de cafeína artificial
e a de outros vegetais.

§ 29 Extrato de guaraná é o 'Produto resultante do esmagamento total
da semente de guaraná : Gênero
Paulliniaj torrada, com ou sem Lasca,
observados os limites de sua .oncentração previstos em ato administrativo, devendo constar do rotulo o
percentual da concentração.
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Art. 63.

Preparado sólido ou 11-

quído para refrigerante ou refresco é
a bebida que contiver suco de vegetal

e açúcar, adicionado unícame.ite de
água potável para o seu consuma.
§ 1" O suco de vegetal poderá ser
substituído, total ou
parcialmente.
por óleo essencial, essência natural,
extrato do vegetal de sua origem, ou
a ele poderão ser adicionados esses
elementos bem como sais, corante e
acidulante naturais.
§ 2° O preparado sólido para refrigerante deverá liberar, obrigatoriamente, dióxido
de carbc..ao na
adição de água potável para o seu
consumo.

Art. 64. A bebida não alcoólica
deverá ser conservada por meles previstos em ato admímstrativo.
Art. 65. A bebida não
atcoóllca
qUE: contiver cafema ttrtmetdlxanti-

na) natural ou obtida por processamento de substância vegetal, não deverá exceder o limite de 20 mg (vinte
miligramas) por 100 ml
(cem mililitros) do produto.
Art. 66. O refrigerante, o refresco,
o xarope e o preparado sólido ou liquido para o refresco e refrigerante,
que contiver corante, aromatízante e
flavortzante artificiais, em -onjunto
ou separadamente, serão considerados bebidas artificiais, devendo nbser..
var o disposto no artigo 14 deste Regulamento.
CAPíTULO II
Bebidas Alcoólicas Fermentadas
SEÇÃO I

Cerveja
Art. 67; Cerveja é a bebida obtida'
pela fermentação alcoólica do mosto
de malte de cevada e água potável,
por açâo da levedura cervejeira, com
adição de lúpulo ou seu extrato, po.,
dendo parte do malte ser substttuítío
por cereais maltados ou não, ou por
carbohidratos de origem vegetal.
§ 10 Os
cereais referidos neste
artigo serão a cevada, o arroz, o trigo,

o centeio. o milho e o sorgo integrais
em flocos ou triturados ou a sua

parte amílácea .
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§ 29 Mosto de malte é a solução
em água potável de açúcares e dextrtnas, -resultante da degradação enaímática do amido de malte e de outros
cereais maltados ou não.
§ 3 9 Mosto de malte concentrado
é f) resultante da desidratação parcial de mosto não "ermentado.
§ 4° Mosto
de malte cozido ou
xarope de maltose é o resultante era
concenr ração do mosto. sendo
produto final sensivelmente caramelizado, sem poder dias tático e contendo
um mínimo de maltose previsto -em
ato administrativo.
§ 5° Extrato de malte é o resultante da desidratação do mosto de
malte até o estado .iólldo, devendo
apresentar as propriedades do extrato
de malte.
§ 69 Mosto de malte lu pulado é o
mosto fervido com lúpulo ou seu
extrato. dele apresentando os princípios aromáticos e amargos.
§ 7,Q Malte é o produto obtido pela
germinação parcial da
cevada, sob
controle da umidade e temperatura,
secada em estufa, devendo o malte
de outros cereais ter a sua designação
acrescida do nome do cereal de sua
origem.
§ 8° Farinha de malte é o malte
triturado, com poder dlastático previsto em ato admíntstrat.vo .
§ 9° Malte torrado é a cevada germinada submetida à torrefação.
§ 10. Malte caramelizado é a cevada germinada. secada após parcial
sacartrícacãc e caramellzação, a remperatura elevada.
§ 11. Lúpulo são cones de "humulus Iupulus", secos e prensados. podendo ser apresentado em pó enriquecido ou não de lupulína ,
§ 12. Extrato de lúpulo é o resultante da extração. por solvente- adequados. dos princípios aromáf'cos e
amargos do lúpulo, devendo:} produto final estar isento dos solventes.
§ 13. Extrato primitivo é o extrato do mosto de malte de origem da.
cerveja.
Art. 68. A cerveja poderá ser
colorida por caramelo, malte torrado
ou caramelizado, em conjunto OU
separadamente.

°
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Art. 69. A água potável empregada na produção de cerveja poderá ser
tratada por substâncias corretlvaa.
Art. 70. A quantidade de açúcar
empregada na elaboração da cerveja.
em relação ao extrato primitivo, não
poderá ser superior a 15% (quinze
por cento) na cerveja clara OU a 50%

(cinqüenta por cento) na cerveja
escura.
Parágrafo umco. Na cerveja extra, o referido teor de açúcar -ião
poderá

exceder

a

10%

(dez por

cento) .
Art. 71. A cerveja será
obrig-a...
toriamente pasteurizada, excetuados
o chope vendido em barril e a cerveja
de alta fermentação.
Art. 72. A cerveja deverá apresen..
tar a 209 C (vinte graus centígrados)
uma pressão

mínima de 1,0 (uma)

atmosfera, sendo permitida a correção por dióxido de carbono,
Art. 73. As cervejas serão elas.
sificadas:
I - Quanto à fermentação:
a} cerveja de alta fermentação, a
obtida pela ação do levedo qUE" emerge à superfície na fermentação tumultuosa;
b) cerveja de baixa'
fermentação,
a obtida pela ação do levedo que se
deposita no fundo da cuba, durante
ou após a fermentação tumultuosa;
II - Quanto ao extrato primitivo:
a) cerveja fraca, a que apresentar
extrato primitivo de 7 (sete) até 11%
(onze por cento) em peso;
b) cerveja comum, a que apresentar extrato primitivo superior a 11
(onze) até 12,5% (doze e meio por
cento) em peso;
c) cerveja extra, ..L que apresentar
extrato primitivo superior a. 12,5
(doze e meio) até 14% (quatorze por
cento) em peso:
d)
cerveja forte, a que apresentar
extrato primitivo superior a 14%
(quatorze por cento) em peso.
III - Quanto à cor:
a) cerveja clara, a que tiver co:
correspondente a menos de 15 (qulnze) unidades EBC (European Brewary
Oonventíon) ;
b' cerveja escura, a que tiver cor
correspondente a 15 quinze) ou mais
unidades EBC (European Brewary
Conventdon ) .

IV - Quanto ao teor alcoólico:
cerveja sem álcool, a q<10 tivermenos de 0,5% (meio cor cento) de
álcool em peso;
b) cerveja de baixo teor alcoólico,
a que tiver mais de 0,5 (meio) até
2% (dois por cento)
de âlccol em
a)

peso;

c) cerveja de médio teor alcoólícc,
a que tiver mais de 2 (dois) até 4,5%
(quatro e meio por cento) de álcool
em peso;
d} cerveja' de alto
teor aleoóllco,
a que tiver mais de 4,5 (quatro e
meio) a 7% (sete por cento) de álcool
em peso.
V - Quanto ao teor de extrato:
a) cerveja de baixo
teor. a que
tiver até 2% (dois por cento) de
extrato em relação ao peso;
b) cerveja de médio teor
a que
tiver mais de 2 (dais) até 7% (sete
por cento) de extrato em relação ao
peso;

c} cerveja de alto teor, a que
tiver mais de 7% (sete por cento) de
extrato em relação ao peso.
Parágrafo único. No rótulo da.
cerveja não será Obrigatória a indicação:
a) de cerveja comum;
b) de cor clara;
c) do teor de extrato referido no
item V deste artigo.
Art. 74. De acordo com o seu tipo
internacionalmente reconhecido, a
cerveja poderá ser denominada Pllsen,
Export, Lager, Dortmunder, München
Bock, Malzbier, Ale, stout, Porter e

weíssoíer.

SEÇÃO

n

Vinho

Art. 75. Vinho é a bebida obtida,
da fermentação alcoólica do mosto
da uva sã, fresca e madura
Parágrafo única. A denornlnaçâo
vinho, isoladamente, será
privativa,
do produto a que se refere este
artigo.
Art. 76. Mosto de uva é o produto
obtido pelo esmagamento da uva fresca e madura, com a presença ou não
do seu bagaço.
§ 1ÇI Ao mosto em
fermentação
poderão ser adicionados álcool víni,
co, mosto concentrado e sacarose,
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dentro dos limites e regras anológicas, não podendo o vinho resultante
apresentar graduação alcoólica superior a 12,5° G.L. (doze e meio
graus Gay Lussac) .
§ 2° Mosto concentrado é o resultente da desidratação parcial do
mosto não fermentado.
§ 39 Mosto sulfítado é o estabiliza,
do pela adição de anidrido sulfuroso
ou seus sais.
§ 4° Mosto cozido é o resultante da
concentração avançada de mostos,
sensivelmente caramelizado, com um
mínimo de 500 (quinhentos) gramas
de açúcar por litro.
§ 5° Filtrado doce é o mosto par.,
clalmente fermentado, cuja fermentação tenha sido sustada por meios
Iísícos antes que o teor alcoólico
ultrapasse 5° G.L. (cinco graus Gay
Lussacj •
§ 69 Mistela é o mosto não fer.,
mentado e adicionado de âlcocl etílico potável até o limite máximo de
18° G.L. (dezoito graus Gay Lussac)
e com teor de açúcar não inferior a
12 (doze) gramas
por 100 ml (cem
mililitros) .
§ 79 Mistela composta é o produto
com a graduação alcoólica de 15
(quinze) a 209 G.L. (vinte graus Gay
Lussac) , que contiver o mínimo de
70% (setenta POr cento) de mrstela,
adicionado de substâncias amargas.
Art. 77. O vinho será:
I - Quanto à classe:
a) de mesa;
b) champanha e espumante;
c) licoroso;
d) composto.
11 - Quanto ao tipo ~
a) tinto;
b) rosado;
c) branco.
Art. 78. Vinho de mesa e o vinho
com a graduação alcoólica de 10 (dez)
a 13° G.L. (treze graus Gay Lussacl.
Parágrafo único. Vinho frisante
ou vinho gaseificado é o vinho de
mesa de sabor seco ou adocicado, com
uma gaseificação máxima de 1,5 (uma
e meia) atmosfera a 10° C (dez graus
centígrados) e graduação
alcoólica
não superior a 12,59 G.L. (doze e
meio graus Gay Lussac) .

Art. 79.

Champanha (champagnej

é o vinho espumante cujo

arrídrtdo

carbônico seja resultante unicamente
de uma segunda fermentação alcoólica do vinho. em garrafa ou grande
recipiente, com graduação alccólíca
de 10 (dez) a 13° G. L. (treze graus
Gay Lussac) .
§ 1° Os diversos tipos de
champanha bruto, extra-seco ou seco, meio
seco ou meio doce e doce serão obtidos
pela adição de um licor denominado
licor de expedição, elaborado unícamente de substâncias e edulcorantes
naturais.
§ 2° A fermentação
alcoólica tt
que se refere este artigo poderá ser
obtida por adição de açúcar natural
de uva ou de sacarose.
§ 31' O produto acabado
deverá
apresentar, a 10° C (dez graus centígrados), uma pressão mínima de 3
(três)
atmosferas resultantes do
dióxido de carbono desenvolvido na
fermentação, proibido o seu emprego
em qualquer fase de elaboração e
engarrafamento.
Art. 80. Vinho moscatel espumante (processo Asti) , é a bebida com a
graduação alcoólica de 7 (sete) a
109 G.L. (dez graus Gay Lussaci,
resultante de uma única ferm-.... rtaçâo
alcoólica do mosto de UVa da variedade moscatel, em garrafa ou autoclave,
devendo apresentar a 109 C (dez graus
centígrados) uma pressão mínima de
2 (duas) atmosferas.
Art. 81. Vinho espumante gaseificado é o resultante de introdução de
anidrido carbônico puro, por qualquer
processo, devendo apresentai graduação alcoólica de 10 (dez) a
12,5° G.L. (dOze e meio graus Gay
Lussac) e pressão máxima de 3 (três)
atmosferas a 10° C (dez graus oentígrados) .
Parágrafo único. A declaração
"gaseificada" deverá ter a dimensão
mínima igual à metade do maior termo gráfico usado para os demais
dizeres do rótulo.
Art. 82. Vinho Jlcorosn é o vluho
doce ou seco, com a graduação alcoólica de 14 (quatorze) a 18" G.L.
(dezoito graus Gay Lussac) , adiciona,
do ou não de álcool etílico potável,
mosto concentrado, caramelo a sacarose .
Parágrafo único. A adição de álCOOl enríco potável não poderá ser
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superior a 10% (dez por cento) do
volume total do produto.

SEÇÃO IV

Art. 83 Vinho composto é o vinho
aromatizado pela adição de macerados o»
- 0.5 dp o.antas amarcas

Vinho de Frutas

ou

aromáticas,

com

a

graduacâo

alcoólica de lt> tqumze) a 2U' ,i.L.

(vinte graus Gay Lussac] .

deverá
rsetenta
por cento) de vinho de mesa.
§ 2° A adição de álcool
e-tílico
potável expresso em
álcool anídro
não poderá ser superior a 600/" (ses,
senta por cento) da graduação al.,
coóhca do vinho composto.
§ 3(> O vinho composto será elasstf'ícado em:
a) vermute, o que contiver a losna
§ 10

O vinho

composto

conter um mínimo de 70%

(Artemisia Absinthium, L.).

predc,

minante entre os seus constituintes
aromáticos;
b) quínado, o que contiver quina
(Chmchona e seus híbridos);
c) gemada, o que contiver gema
de ovo.
§ 4° O vinho quínado deverá f.OSsuir um teor mímmo de 6 mg seis
miligramas) de quínmo
por 100 ml
(cem mililitros), calculados em sulfato de quíntno.
§ 5" Observados os limites previstos em ato administrativo, o 'linho
composto denominado vermute será
quanto ao teor em
açúcares elasslficado em;
a) seco;
b) melo-doce;
c) doce.
SEÇÃO

rrr

Jeropiga
Art.
borada'
mente
álcool

.Jeropiga é a bebida elaCOm mosto da uva, parcial;
fermentado, adicionado de
etílico potável.
84.

Parágrafo

único.

A

graduação

alccolíca da jeropiga não deverá ultrapassar de 18° G. L_ (dezoito graus

Gay Lussacj e o seu teor mínimo de
açúcar será de 7 <sete) gramas por
100 ml (cem mililitros) do produto.

Art. 85. Vinho de frutas é -s bebida com a graduação alcoólica de lO
(dez i a 13° G.L. (treze graus Gay
Lussacj, obtida pela fermentação alcoólica do mosto de frutas frescas e
sãs, podendo ser adicionada de sa,
carose em quantidade não superior
aos açúcares da fruta.
§ 1.0 Quando adicionado de dióxido de carbono, o vinho de Iruteu será
denominado vinho de fruta gaseiflcado,
§ 29 A denominação do vinho de
frutas deverá ser constituída da uala.,
vra Vinho, acrescida do
nome dafruta de sua origem, mencionados no
rótulo em caracteres gráficos de Igual
dimensão.
§ 3° Vinho de frutas licoroso e o
vinho doce ou seco com graduação
alcoólica de 13 (treze)
a 18" G. L.
(dezoito graus Gay Lussaci. adicionado ou não de álcool etílico potável,
caramelo e sacarose.
SEÇÃO

v

Outros Fermentados
Art. 86. Hidromel é a bebida com
a graduação alcoólica máxima de
14" G.L.
(quatorze graus Gay
Lussac), obtida da fermentação alcoólica de uma solução de mel de
abelhas, sais minerais e água potável.
Art 87. Saque (sake) , é a beolda.
com . a graduação alcoólica de 14
(quatorze) a 269 G.L. (vinte e seis
graus Gay t.ussaci. obtida pela termentação alcoólica de um mesto de
arroz sacariflcado pelo "Aspergtllus
oryzae", podendo ser adicionado de
álcool etílico peta velo
Parágrafo único. O saquê elassrnca-se em seco ou .Icoroso. conforme o teor de sacarose adicionada.
A.rt. 8B. Fermentado de cana é a
bebida com a graduação a'ooóhca
máxima de 14'-' G.L. t quatorze graus
Gay Lussac) , obtida do mosto de caldo de cana-de-açúcar fermentado.
Art. 89. Fermentado de frutas é
a bebida com a graduação -J,,!c')llliJa
máxima de 149 G.L. (quatorze graus
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Gay Lussac), obtida da fermentação
do mosto de frutas
adicionado de
sacarose e água potável.
Art. 90. Sidra é a bebida com a
graduação alcoólica de 4 <quatro) a
9
8 G.L. (oito graus
Gay Lusaac] ,
obtida pela fermentação alcoórlca do
mosto de maçãs frescas e sãs, podendo ser adicionado suco de pera em
proporção máxima
de 30% (trinta
por cento) e sacaeose em quantidade
não superior aos açúcares de fruta.
Parágrafo "mico. A sidra poderá
ser gaseificada, sendo proibida a
denominação sidra-champanha ou
expressão semelhante.
CAPíTULO III
Bebidas Alcoólicas por Mistura
SEÇÃO I

Licor
Art. 91. Licor é a bebida com a
graduação alcoólica de 18 (dezoito)
.aS40 G.L. (cinqüenta e quatro graus
G.'I.} Lussacj , obtida pela mistura ou
redestüecãc do álcool etílico potável
ou aguardente simples desodorizada,
com substância de origem vegetal ou
.anímal. adicionada de saoarose, glícose, melou xarope de ghcose.
§ 1° O licor poderá ser colorido
por substância prevista em ato adml-

nístratívo,

§ 2 9 Quanto ao conteúdo de açúcar
calculado em sacarose, o licor será
.classificado em:
a) seco, o que contiver de 6 (seis)
a 10 (dez gramas por 100 rol (cem
mililitros) ;
b) doce, o que contiver de 10 (dez)
-a 20 (vinte) gramas por 100 m1 (cem
mtlihtros) ;
c) fino, o que contiver de 20 (viu..
te) a 35 (trinta e cinco) gramas por
100 ml (cem mililitros);
d) creme, o que contiver acima de
:35 (trinta e cinco) gramas por 100 ml
(cem mililitros).
§ 3° Licor. eecarchado ou
licor
cristalizado é o produto supersatura.do de açúcar que
parcialmente se
-crístalíza..
§ 4° Somente poderá ser denomi-

nado:

licor Cherry Brandy, o que ti'ver par base a cereja;
a)
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b) licor curaçau, o que tiver Dor
base a casca de laranja amarga;
c) licor Kumel, o
que tiver por
base a semente de alcarávia;
d) licor Marasquino ou Maraschino, o que tiver por base o destilado
de cereja;
e)
licor de Ouro, o que tiver por
base a casca de cítricos, adicionado
de folha de ouro puro;
f) licor Peppermint ou Pipermínt,
o que tiver por base a menta (Menta

píperítaj ;

g) licor Ratafia o que tiver por baSe frutas frescas maceradas.

§ 5.° O licor que tiver o nome de
substância de origem animal ou ve..
getal deverá conter essa substância
obrigatoriamente, proibida a sua
substituição.
§ 6.9 O licor referido nos §§ 4.° e 59
poderá ser adicionado de vanilina.
§ 79 O licor artificial deverá obser..
var ao disposto no artigo 14 deste Regulamento.
SEÇÃO II

Bebida Alcoólica Mista
Art. 92. Bebida alcoólica mista é o
produto de graduação alcoólica de 20
(vinte) a 38° G. L. (trinta e oito
graus Gay Lussac) obtido pela mistura de duas ou mais bebidas alccóücaso
SEÇÃO

m

Amargo e Aperitivo
Art. 93. Amargo é a bebida com a
graduação alcoólica de 25 (vinte e
cinco) a 50° G. L. (cinqüenta graus
Gay Lussacj obtida pela infusão, ma,
ceração ou destilação
alcoólica de
vegetais amargos.
§- 1.9 O amargo que contiver vegetais de características predorr-Inante...
mente . aperitivas e aromáticas será
denominado aperitivo.
§ 2.° O amargo e o aperitivo pode...
rão ser adicionados de sacarose e ".0lortdos por caramelo ou corante previsto em ato administrativo.
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§ 3.0 O aperitivo poderá ter o r-iáximc de 20 (vinte) gramas de açúcar,
expresso em sacarose por lOOrr.l (cem

mililitros) do produto ea graduação
alcoólica de 20 (vinte) a 500 G. L.
(cinqüenta graus Gay Lussacj .
§ 4.? Quanto à gr iduação alccóllca,
o amargo poderá ser denominado de:
a) bttter, 'J de 25 (vinte e clnoo) a
400 G. L. (quarenta graus Gay Lus-

sac);
b)

Ierroquina, o de 25 (vinte e cín-

CO) a 409 G. L. (quarenta graus Gay

Lussac) ;
c) fernet, o de 40 (quarenta) a 50'"

G. L. (cinqüenta graus Gay Lussact .
§ 5.0 O teor de açúcar calculado em
sacarose e do amargo será:
a) para o bitter, de 6 (seis, a 30
(trinta) gramas por 100ml te-m mtIllitrosj ;
b; para ferroquína e o fernet até 5
(cinco) gramas por 100m! (cem .níü,

litros) .
§ 6.° Será denominado bítter-soda
o amargo referido na letra a CO § 4.9
deste artago que, adicionado de água.
gaseificada tívei a graduação alcoólica de 12 (doze) a 16° G. L. (dezesseis graus Gay Lussacj .

§ 7.° O amargo denominado ferro.
quina deverá ter um mínimo de 120
mg (cento e vinte miligramas) de -:itrato de ferro amoníacal e 5 -na (cínco miligramas) de quinina calculado
em sulfeto de quinina por 100rnl (cem
mililitros) •
SEÇÃo IV

Aguardente Composta
Art. 94. Aguardente composta é a
bebida com graduação alcoólica de 38
(trinta e oito) a 54° G. L. (cinqüenta e quatro graus Gay Lussac l resultante da adição na aguardente de
substâncias vegetais previstas em ato
administrativo.
§ 1.9 O rótulo da aguardente composta deverá mencionar o nome do
principal vegetal adicionado.
§ 2.° A aguardente composta poderá
ser colorida por caramelo ou oor eontato com madeira e ter o máximo de
3 (três) gramas de açúcar por 100ml
(cem mililitros) do produto.

EXECUTIVO

CAPíTULO IV
Bebidas Alcoólicas
Fermento-Desiüaâas

ssçêo

I

Destilado Alcoólico Simples
Art. 95. Destilado alcoólico simples
é o produto com a graduação de 55(cinqüenta e cinco) a 80.9 G L. (oi.
tenta graus Gay Lussacj obtido da
destilação de mostos fermentados.
§ 1.9 Mosto fermentável é i:l. substância de origem vegetal ou arrímal
que contém elemento amílácen Ou
açucarado suscetível de transformarse, principalmente, em álcool etillco
pela ação de leveduras.
§ 2.° Ao mosto fermentável poderão
ser adicionadas substâncias destinar
das a favorecer o ,processo de fernlentação desde que ausentes do destilado,
proibido o emprego de álcool de qual.
quer natureza.
§ 3.9 No destilado alcoólico simples,
o teor de furfurol não deverá ser euperior ao 5 mg (cinco miligramas), O·
rio álcool etílico a 1 ml (um mililitro) e o do ácido cianídrico a
mg
(cinco miligramas) por 100m toem
mililitros) de álcool anidro.
§ 4.° O destilado alcoólico elmpíes,
terá a denominação da matéria-prima de sua origem e não deverá conter aditivo em desacordo com a legislação específica.
§ 5.° Destilado alcoólico simples envelhecido e o que for mantido em to.
nets de carvalho ou de outras madeiras apropriadas, com capacidade e
por período fixados em ato admin's.,
trativo.
§ 6.° O destilado alcoólico simples.
classifica-se em:
a) de cana;
b) de melaço;
C) de cereais;
d) de vinho;
e) de bagaço de uva;
f) de frutas;
gl de tubérculos;
h) de outras partes de vegetais.
â

§ 7.9 O destilado alcoólico simples
é uma aguardente de elevado teor alcoólico, não potável, destinada a elaboração de bebidas.
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Art. 96. Destilado alcoólico simples
de cana de açúcar é o produto obtido
pela destilação do mosto fermentado
da cana de açúcar.
Art. 97. Destilado alcoólico -dmples
de melaço é o produto obtido da destilação do mosto fermentado de melaço resultante da produção de açúcar
de cana.
Art. 98. Destilado alcoólico simples
de cereais é o produto obtido da des;
tilação do mosto fermentado de -nilho, trigo, aveia. centeio, arroz cevada e outros cereais maltados ou não.
§ L" O destilado alcoólico simples
velho obtido de cereais, maltados OU
não, terá a soma dos componentes "0Iáteís não álcool e suas cor-elações
previstas em ato administrativo.
§ 2.9 Denomina-se destilado alccólt.,
co simples de malte (malt whtsky) o
produto proveniente unicamente
do
mosto de cevada maltado, obtido pelo
processo de destilação em alambique
(post-stfll) e envelhecido em -ecípt,
ente de carvalho ou de madeira equivalente.
§ 3." Denomina-se destilado alcoólico simples de cereais (cereal whísky,
graín whisky) o produto de gradua,
ção alcoólica até 80." G. L. (cltenta
graus Gay Lussac). obtido pela destilação do mosto fermentado de cere.,
ais, adicionado ou não de
cevada
maltada.
Art. 99. Destilado alcoólico simples
de vinho é o produto obtido da destilação do vinho de mesa.
Art. 100. Destilado alcoólk-o eímples de bagaço de uva é o produto
obtido da destilação do bagaço e borra resultante da produção de vinho.
Art. 101. Destilado alcoólico simples de frutas é o produto obtido da
destilação do mosto fermentado de
frutas.
Art. 102. Destilado alcoólico sim,
ples de tubérculos é o produto obtido
da destilação do mosto fermentado de
beterraba, batata e outros tubérculos,
bem como de raiz de mandioca.
Art. 103. Destilado alcoólico stmples de vegetal é o produto obtido 'ia
destilaç-ão do mosto fermentado de
caules, folhas e outras partes do vegetal.
Art. 104. A soma e as correlações
dos componentes voláteis não álcool

do destilado alcoólico simples e suas

variedades serão previstas em :'tto administrativo.
SEÇÃO 11

Aguardente de Cana ou Caninha

Art. 105. Aguardente de cana ou
caninha é a bebida com a graduação
alcoólica de 38 (trinta e oito} a 54;9
G. L. (cinqüenta e quatro graus Gay
Lussac) , obtida do destilado atcoólíco
simples de cana de açúcar C,'] pela
destilação do mosto Iermentaco de
cana de açúcar, podendo ser adícíonada de açúcar até O,6g <seis dectgramas) por 100ml (cem miliütrcar .
§ L" Será denominada aguardente
<te cana envelhecida ou caninha envelhecida a que contiver um mínimo r.e
20% (vinte por cento) do destilado
alcoólico simples envelhecido de cana,
podendo ser adicionado de caramelo
para correção ~a -cor.
§ 2.° O produto que contive: açúcar em quantidade superior a 0,6g
(seis decigramas) por 100m! (cem mílilitros) terá a sua denominação
acrescida da expressão "adoçada;"
SEÇÃo UI

Aguardente de Melaço ou Cachaça

Art. 106. Aguardente de melaço ou
cachaça é a bebida com a graauação
alcoólica de 38 (trinta e oito) a 54."
G. L. (cinqüenta e qutaro graus Gu,y
Lussac), obtida do destilado alcoólico simples de melaço 'JU pela cesttlnção do mosto fermentado de nelaço
resultante da produção do açúcar de
cana, podendo ser adicionada de ~çú
car até O,6g (seis decigramas) por J 00
ml (cem mililitros).
Parágrafo único. J produto
que
contiver açúcar em quantidade suparior a O,6g (seis decigramas) por tüüml
(cem mililitros) terá a sua denomina,
ção acrescida da expressão acoçada. "
SEÇÃo IV

Rum

Art. 107. Rum (rhum ou con) f a
bebida com a graduação alcoólica de
38 (trinta e oito) a 54."" G. r.... t cínqüenta e quatro graus Gay Lussac}

452

ATOS DO PODER ExEcUTIVO

o1::tida do destilado alcoólico simples
de melaço ou do caldo de cana de
açúcar e melaço, envelhecido em recipiente de carvalho ou madeira equívalente.
§ 1. O rum poderá ser adicionado
de açúcar até ·O,6g (seis decigramas)
por 100m! (cem mililitros) e colorido
por caramelo para a correção da cor.
§ 2." O rum denominado extra, extra velho ou designado por expressão
semelhante. deverá ser envelhecido
em recipiente de madeira adequada,
por período não inferior a '2 (dois)
Q

anos.
§ 3.'" O rum que tiver a graduação
alcoólica mínima de 75.9 G. L. (se-

tenta e cinco graus Gay Lussao) deverá mencionar no rótulo, em caracteres Iegtveís e visíveis. com dimensão
gráfica não inferior à metade do nome do produtor. a sua graduação alco6lica e destinação culinária.
SEÇÃO

do.
§ 6.0 A soma dos componentes voláteis .não álcool do uísque avaliados
em grama por 100ml (cem mililitros)
de álcool anídro não deve ser inre..
rtor a 0,20 (vinte centésimos).
SEÇÃO VI

Arac

Art. 109. Arac (arrack) é a bebida
com a graduação alcoólica de 38 (trinta e oito) a 54.0 G. L. (cinqüenta e
quatro graus Gay Lussac] , obtida de
destilado alcoólico simples e redestd ..
lado em presença de anis, aromatizada ou não por suco de palma. extra..
tos ou essências naturais.
SEÇÃO

v

Uisque

o

§ 5.9 O álcool etílico potável adtcio...
nado ao uísque poderá ser envelheci-

Art. 108. Uísque (stralght whisky)
é a bebida de graduação alcoólica de
38 (trinta e OIto) a 540 G. L. (cinqüenta e quatro graus Gay Ll.lSS8.C).
obtida de destilado alcoólico simples
de cereais, parcial ou totalmente
maltados, envelhecido em recipiente
de carvalho ou madeira equívetcnte.
§ V' Ao uísque poderá ser adlcíonado caramelo para a correção de cor
e de honíflcador, observadas as normas previstas em ato administrativo.
§ 2.0 A denominação uísque malte
puro (malt whisky), (straight malt
whlskyj será
privativa do produto
envelhecido e elaborado unicamente
com cevada maltada, podendo ser adl;
cíonado de água potável.
§ 30 Denomina-se uísque cortado tí.,
pc escocês (blended scoth type whtsky r a bebida obtida pela mistura de
um mínimo de 30% (trinta por cento)
de malte uísque, proveniente do mosto
de cevada maltada, parcial ou totalmente turfada, com destilado alcoólico simples de cereais envelhecido e
ou álcool etílico potável.
,§ 49 Denomina-se UÍSque tipo borbon (straight Bourbon whisky) a be ..
bida obtida de um mínimo de 50%
(cinqüenta por cento) de destilado alcoólico simples envelhecido. de milho
e álcool etílico .potável.

vn

Conhaque
Art. 110. conhaque (cognac) é ,81
bebida de graduação alcoólica: de 38
(trinta e oito) a 54.'" G. L. (cinqüenta e quatro graus Gay Lussacj , obtida do destilado alcoólico simples en..
velhecido de vinho OU de aguardente
de vinho envelhecida.
§ 1.9 A denominação "Brandy", sem
outro qualificativo, será prtvattva da.
bebida obtida do destilado alcoólico
envelhecido do vinho.
§ 2.0 Ao conhaque poderá ser adicionado caramelo para correção da
cor e de açúcar em quantidade não
superior a 1 (um) grama por 100ml
(cem mililitros) do produto e de bo..
nificador previsto em a to administra...
tivo.
§ 3.9 O destilado alcoólico simples
de vinho e a aguardente de vinho po..
doerão ser submetidos a envelhecimento em recipiente de capacidade e :lOr
período fixados em ato admlnístratdvo.
SEÇÃO

vm

Graspa ou naçaceira
Art. 111. orasoa ou bagacelra é a
bebida com a graduação alcoólica de
38 (trinta e oito) a 54.0 G. L. (cln..
qüenta e quatro graus Gay Lussac),
obtida do destilado alcoólico simples
de bagaço de uva fermentada ou pela
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destilação do bagaço e bôrra da produção do vinho, podendo ser adíclo...
nado de a-çúcar em quantidade não
superior a 1 (um) grama por 100m!
(cem mililitros).
SEÇÃO IX

Pisco

Art. 112. Pisco é a bebida obtida.
da destilação dos mostos de uvas fermentadas, adicionadas ou não de resíduos da fermentação.
SEÇÃO

x

Aguardente de Fruta

Art. 113. Aguardente envelhecida
de fruta ou "brandy" acrescida do
nome da matéria-prima, é a bebida de
graduação alcoólica de 38 (trinta e
oito) a 54.0 G. L. (cinqüenta e quatrograus Gay Lussac) , obtida do
destilado alcoólico simples envelhecido de frutas.
§ 1.0 A bebida referida neste artteo
que não for envelhecida será denon~L
nada: aguardente simples, seguida do
nome da matéria prima que lhe der
origem.
§ 2.9 A aguardente de ameixas poderá ser denominada de "Sllvowicz"
"Mirabella" ou "Questch'; a de cere:
jas, "Kírchs" ou "xrtschwasserv; a'
de maçã ou sidra, "Oalvadoa", e de
"Raky Brandy" ou aguardente de frutas, a resultante da mistura de rru,
tas.
SEÇÃO XI

Tequila
Art. 114. 'I'equíla é a bebida com a
graduação alcoólica de 38 (trinta e
oito) a 54.0 G. L. (cinqüenta e quatro graus Gay Lussac) , obtida do destilado alcoólico simples de agave ou
pela destilação do mosto de suco fer'"
mentado de agave,
sEÇÃo xn

Tiquira
Art. 115. Tiquira é a bebida com a
graduação alcoólica de 38 (trinta e oito) a 54.0 G. L. (cinqüenta e quatro
graus Gay Lussac), obtida do destilado alcoólico simples de mosto de man..
dioca fermentada.
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CAPíTULO V
Bebidas Alcoólicas

Deetilo-Betitiesuias

Art. 116. Vodca (vodka ou wodka)
é a bebida obtida pela retificação do
destilado alcoólico simples de cereais
ou de tubérculos ou, ainda, do álcool
etílico potável.
§ 1,'i' Na sua elaboração, o vodca deverá ser submetido a tratamento pelo
carvão ativo.
§ 2.9 O vodca poderá ser aromatízado.
Art. 117. Genebra é a bebida obtlda pela redestilação e retificação do
destilado alcoólico simples 'de cereais,
Ou pela redestüaçâo de uma mistura,
de um mínimo de 30% (trinta por cento) do destilado alcoólico simples de
cereais cem álcool etílico potável, em
ambos os casos na presença de ba.,
gas de zlmbro, com ou sem outras
substâncias vegetais aromáticas. podendo ser adicionado de açúcar na
proporção máxima de 2 (dois) gramas
por 100ml (cem mililitros) 10 pro:
duto.
Art. 118. Gin é a bebida obtida pela
redestilação do álcool etilico potável
na presença: de bagas de zímbto e outras substâncias vegetais arométd-

cas.

Parágrafo único. Denomina-se gin
doce (Old Ton Gin ou Gin Cordial)
a bebida que contiver de 0,6 (seis dé-'
cimos) a 1,5 (um e meio) grama de
açúcar por 100m! (cem mililitros) e
gin seco (Dry Gín) a que contiver até
0,6 (seis décimos) de grama de açú,
car por 100m! (cem mililitros) do produto.
Art. 119. Corn (Korn) é a bebida
obtida pela retificação do destilado
alcoólico simples de cereais ou pela.
retificação de uma mistura de um
mínimo de 30% (trinta por cento) de
destilado alcoólico simples de cereais
com álcool etílico potável, podendo:
ser aromatizado.
Art. 120. Steínhaeger é a bebida
obtida pela redestdlaçãc do destilado
alcoólico simples de cereais ou pela
redestdlaçâo e retificação do álcool
etílico potável, em ambos os casos na
presença do mosto fermentado contendo bagas de aímbro.
Art. 121. Aquavi (akuavit ou acquavitae) é a bebida obtida pela ôeetne-

454

ATOS

no

PODER

ção e retificação do álcool etílico po.
tável na presença de sementes de alcarávla e outras substâncias vegetais
aromáticas, pooendo ser adicionada
de açúcares na proporção de 3 (três)
gramas por 100m] (cem milfllbrosj do
produto.

Art. 122. As bebidas alcoólicas fer ,

menta-destiladas e desttlc.retirtcadas
terão a soma e as correlações doa seus
componentes voláteis não álcool previstas em ato administrativo.
CAPíTULO VI

EXECUTIVO

Parágrafo único. O produto de que
trata este artigo deverá obedecer ao
disposto nos parágrafos 1. 9, 2. 9 3° e 49
do artigo 130.
Art. 126. O ácido acétícn do vinagre somente poderá provir da fermentação acétíca de líquidos alcoólicos.
Parágrafo único. E' vedada a produção de vinagre artificial para uso
alimentar,
CAPíTULO VII

Aditivo de Bebida

Vinagre

Art. 123. Vinagre, isoladamente, ou
vinagre de vinho é o produto obtido

da fermentação acética do vinho.
§ 1.0 Ao vinagre não poderá S:=T adicionado caramelo.
§ 29 O vinagre deverá conter uma
acidez volátil mínima de 4 (quatro)

gramas em 100ml
(cem mililitros),
expressa em ácido acétíco e sua graduação alcoólica nã., poderá exceder
a 1° G. L. (um grau Gay Lussae) .
§ 3.° O vinagre poderá ser subn.etido a filtração, colagem, clarificação,
aeração, descaramento pelo carvão
ativo e envelhecimento, sendo obrigat6ria a sua pasteurização.
§ 4.° Observado o disposto neste artigo, o teor do extrato seco e outras
características do vinagre serão previstos em ato administrativo.
Art. 124. O vinagre que r-ontlver
acidez volátil superior ao dobro da
prevista no § 2.9 do artigo anterior,
será denominado concentrado de vinagre, destinando-se unicamente ao
desdobramento"
§ 1.0 O grau de sua con -entração
deverá constar, obrtgatorfamente, do
rótulo ou do envoltório do produto
não envasado e, no caso de transporte
a granel, do respectivo documento fiscal.
§ 2.° As características analíticas
deste produto serão previstas em ato
administrativo.
Art . 125. O vinagre resultante da
fermentação acétdca de outros líquidos alcoólicos deverá ter a denomina,
ção vinagre acrescida do nome da matéria-prima de sua origem, em caracteres gráficos de dimensão e cor igual
à da palavra vinagre.

Art. 127.
Aditivo de bebida é a
substância propositalmente adicionada à bebida, Inclusive durante a sua
elaboração, com o objetivo de conservar, intensificar ou aprimorar as suas
características .
§ 1° O disposto neste artigo não se
aplica aos elementos constitutivos da
bebida.
§ 2.° Compreende-se como aditivo:
I - acidulante: a; substân-va que
comunica ou identifica o gosto acídulo;
II - antioxidante: a substância que
retarda ou impede a alteração oxidaUva;
III - antlumectante: a substância
que reduz a característica hlgroscópí,
ca :
iv - conservador: a substância que
impede ou retarda a alteração por mio
crorganísmog ou enzima;
V - corante: a substância que
atribui ou intensifica a cor ;
VI - espumífero: a substância que
intensifica ou estabiliza a espuma;
VII - estabilizante: a substância
que mantém e favorece a caractertstí.
ca física e físico-química da emulsão
e suspensão;
VIII - aromatízante e flavorlzante: a substância que confere ou intensifica o aroma e sabor;
IX - clartficante: a substânc'a que
clarifica a bebida e dela deve ser re,
movida antes da sua entrega ao consumo;
X - enzima: a substância que tacilita a ültrabllídade OU a estabiüdade física;
XI - gases: as substâncias que tavorecem a fermentação ou sabor do
produto e sua conservação;
XII - sais: as substâncias que alimentam a levedura ou aprimoram o
sabor.
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§ 3.° O aditivo corante classmca.,
se em:
I - natural, o extraído de sobstâncía vegetal ou animal;
11 - artificial, o de
composiçao
química definida obtida por processe
de síntese.

§ 4.1' Denomina-se caramelo o corante natural obtido pelo aqueclmento de açucares a temperatura supe.ríor ao ponto de sua fusão.
Art. 128. O aditivo aromatlzante e
flavorizante classifica-se em:
I - Essência natural ou simples,
mente essência, óleo essencial ou óleo
etéreo: o produto oleaginoso, dramático, sápido e volátil, extraído de vegetal;
II - Essência artificial: o produto
constituíd., por substância artdfíci al
aromática, contendo ou não eubstânela extraída de vegetal;
III - Extrato vegetal aromático: o
produto aromático e sápido obtido de
vegetal.
Parágrafo único. Denomina-se flavorizante ou aromatizante, qulmícamente definido, o princípio ativo aromático e sápido natural ou smtétdco,
quimicamente definido.
Art. 129. A bebida que ccntíver
aditivo deverá declarar no 'rótulo a
substância
empregada ou o côdigc
correspondente e, por extenso, a respectiva classe.
§ 1.0 Ressalvados os casos previstos
neste Regulamento, será isento dessa
declaração o emprego de caramelo,
sais, enzimas, gases e clarttícantes,
desde que de USo auto-izado ,
§ 2.° A bebida que contiver Isolada
ou conjuntamente, corante. aroma ou
flavorizante artaríctaís. será considerada artificial, devendo obedecer ao
disposto no artigo 14 deste Regulamenta.
Art. 130. Os limites máximos dos
aditivos e os seus índices de pureza
serão previstos em ato administrativo.
Art. 131. A quantidade máxima do
aditivo empregado com funções diferentes não poderá exceder o limite
fixado para cada uma de suas finalidades.
.
Parágrafo único. Quando dois ou
mais aditivos forem empregados para.
igual função, a sorna não _poderá ex-

ceder o maior limite de um deles nem
a participação de cada um ser supe,
rior ao seu respectivo limite.
Art. 132. Aditivo acidental é a
substância residual ou migrada, presente na bebida como decorrência da
sua produção, preperaçâo, manipulação, beneficiamento, acondicíonamen.
to, depósito ou transporte ou das seus
elementos constitutivos.
§ 1.0 O aditivo acidental não deverá
ter efeito sobre as caracterís'acas da.
bebida.
§ 21' Os aditivos acldentala e 0:5 seus
limites de tolerância na bebida serão
previstos em ato administrativo.
ArL 133. Os aditivos de bebida não
deverão:
I - ocultar alteração da bebida cu
de seus elementos constitutivos;
II - induzir a erro ou confusão SOA
bre a bebida e suas característrcae ou
dos seus componentes;
111 - produzir efeitos prejudiciais
à bebida ou nocivos à saúde do consumidor.
Parágrafo único. Os aditivos de be,
bida deverão ser mantidos sob controle em local isolado e apropriado.
Art, 134. A infração das disposições
sobre aditivos de bebidas, será pu-rida com multa, Independentemente da
tnterdíção, apreensão e Inutihzação do
produto e o cancelamento do teu re,
gistro, assim como da tnterdlçâo do
estabelecimento e o cancelamento de
seu registro, a juizo da autoridade
competente.
TíTULO

m

Dzspos-ições Finazs e Transitórias
Art. 135, Na execução deste Decreto, o Ministério da Agricultura Jtxa.,
rã, em atos administrativos, prazos
para:
I - registro de bebidas e ce estabelecimentos;
11 - alteração do rótulo de bebi,
das'
rir - adaptação dos estabetecimentos às exigências tecnológicas e samtàrtas ;
IV ~- adequação das bebidas aos
seus padrões de identidade e qualí.,
dade;
V - modificação da denominação
"conhaque de alcatrão ou gengibre",
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na aguardente composta elaborada de
destilada alcoólico simples de cana
de açúcar.
Art. 136. ;,)5 serviços prestados pelo
Ministério da A~ricultura na execução
deste Decreto serão remunerados pele

regime de preços públicos, de conformidade com o artigo 4.1' e seu parágrafo única da Lei n.« 5.760, C1e 3 de
dezembro de 1971.
Parágrafo único. M Ministro de
Estado compete fixar os valores de
custeio e regular o seu recolhimento.
Art. 137. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Agrlcultura ,
Art. 138. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de dezembro de 1973;
152.° da "Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. Mâorcr
Moura Cavalcanti
Mário Lemos

DECRETO N.o 73.2Õ8
DEZEMBRO DE

DE

7

DE.

1973

Dispõe sobre o restabetecímenio de
um cargo de Tesoureiro Auxiliar
de V· catcçoria do QuadTo de pessoal Parte Suplementar do
ex-Departamento
dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e reieoratoe.

O Presidente da Republtca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constíbuíção,
e em cumprimento ao Acórdão 40
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, proferido na Ação Ordinária
n.« 1.363-70-A, do Estado de Minas
Gerais, decreta:
Art. 1.0 Fica restabetectdc no Qua~
dro de Pessoal - Parta Suplementar
- do ex - Departamento cios Correios
e Telégrafos um cargo de Tesoureiro
Auxiliar de 1\\ categoria, extinto por
força do Decreto-lei n." 146, de 3 de
fevereiro de 1967.
Art. 2.° Fica reintegrado co cargo
restabelecido no artigo 1." deste Decreto, oíeno Soares Wande-rley, demitido de acordo com o artigo 207, item
VIII, combinado com o artigo 209,
da Lei n." 1.711, de 28 de outubro de

1952, pelo Decreto de 18 de abril de
1968, publicado no Diário DfZCial de:
19 seguinte.
Art. 3.° Este Decreto entrará em,
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 8"5° da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N.O 73.269
DEZEMBR-')

D~

DE

7

DE

1972

Concede reconhecimento à Universi~
dade Estadual 'le Ponta
Grossa.
com sede na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

O Presidente da t1.~pu~-,!ica, usando:
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constrtulçâo,'
de acordo com o iUtig'J 47, da Lei
n,» 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n.e 842, de
9 de setembro de .• 969, e tendo em.
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.v 2 ..175-73, conforme
consta dos Processos n 9s 1.450-72-CFE
e 214.640-72 do Miruste-to da Educação e Cultura, decreta:
Art. Lo E' concedido reconhecimento à Universidade Estadual
de
Ponta Grossa, com sede na Cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de dezemnro de 1973;
1529 da Independência e 859 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Paesarírh.o

DECRETO N.O 73.270 DEZEMBRO DE 1973

DE

7

DE

Promulga o ACOrdo de cooperação
Técnica e Científica e o .4cordO
Cultural e Educaetonal entre o
Brasil e a República da Costa do
Marfim.

o Presidente da República
Havendo o Congresso Nacional
aprovado, pelo Decreto Legíslatdvo
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ns 44, de 24 de agosto de 1973, o
Acorda de Cooperação Técnica e
Científica e o Acordo Cultural e Educacional concluídos entre o Brasil e
a República da Costa do Marfim, em
Abidjan, a 27 de outubro de 1972.
E havendo 'os referidos Acordos, em
conformidade com seus Artigos XI,
entrado em vigor a 6 de novembro
de 1973.

Decreta que os Acordos, apensos
por cópia ec presente Decreto. sejam
executados e cumpridos tão Inteiramente como neles se contêm.
Brasília, 7 de dezembro de 1973;
152.'" da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MtDIex

Márta GZbs(Jn Barboza

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de
10-12,73.

DECRETO N° 73.271 -- DE 10
DEZEMBRO DE 1973

DE

Promulga o Acordo de Intercâmbio
Cultural e o Acordo de Cooperação
Técnica entre o Brasil e o Quênia,

O Presidente da República

Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legíslatdvo n- 54,
de 12 de setembro de 1973, o Acordo
de Intercâmbio Cultural e o Acorda
de Cooperação Técnica, concluídos
entre a República Federativa dI.
Brasil e a República do Quênia, em
Nairobí, a 2 de fevereiro de 1973;
E havendo. os referidos Acordos, em
conformidade, respectivamente, com
seus Artigos XII e X, entrado em vigor a 15 de outubro de 1912;
Decreta que OS Acordos, apensos
por cópia ao presente Decreto, sejam
(li<)

DECREI'O N.9 72.273 -

executados e cumpridos tão inteiramente como neles se contêm.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° de
República.
EMíLIO G . .MtnICI

Mário GZbson Barboza

o Acordo mencionado no presente
decreto foi publicado no D. O. de

11_12_73.

DECRETO N° 73.272 -

DE 10 DE

DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a competéroaa para a
processamento e o pagamento da
pensão militar devida a beneficiários dos integrantes da Polícia Mili...
tar e do Corpo de Bombeiros do
antigo DisfJrito Federal,
íranstertdos para o Estado da Guanabara
ou neste reincíuiaoe,

o Presidente da Repúbllea, no uso
das atribuições que lhe confere o
artigo 81, itens IH e V, da Constituição, decretar
Art. 10 O processo e o pagamento
da pensão militar devida a beneficiários doi integrantes da Potícía
Militar e do Corpo de Bombeiros do
antigo Distrito Federal, transferidos
para o Estado da Guanabara ou neste reíncluídos, por força da. Lei número 3.752, de 14 de abril de 1J60, e dos
Decretos-rete nss 10, de 28 de junhc
de 1966, e 149, de 8 de fevereiro de
1967, Inclusiva os casos de transferêe
ela. reversão e melhot-la, passam à
rompetêncía do Ministério da Fazen..
da.

Art. 2'" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubücacão, revogadas as dísposíções erc contrário,
Brasília, 10 de dezembro' de 1973;
152.° da Independência e 85.'" de
República.
EMÍLIO G. MEDICI

José Fuuno Pécorá
João P'eusc dos Reis

vezosc

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Abre em favor de diversos 6rgú.o$ o crédito suplementar de Cr$
12.216.500,00, para reforço de dotações consignadas no vigente
menta.

.
Orgx-

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III. da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°, da
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Lei n.s 5.84'7. de 6 de dezembro de l!:l72, combinado COm o artigo 2.", da Lei
n." 5.936. de 12 de novembro de 1.973, decreta:
Arr _ 1." Fica aberto <J credito suplementar no valor d.e Cr$ ...........•
12.216.500,OU (doze milhões, dUZ€'11Ul;:, f. dezesseis mil e quinhentos cruzeirosi,

para reforço de dotações orçament árras consignadas no vigente Orçamento;
conforme a seguinte drscrrmmação:

crs
11.00 -

Pn,ESIDl!:NCIA DA REPOBLICA

11.03 -

Presídêncía. da República -

.

1.00

10.520.000

Entidades Su-

pervisionadas
1103.0402.1801 -

Projetos a, Cargo do Conselho

Nacional de

4,3,3.0 -

Pesquisas
Auxilias para. Obras Públicas

4.3.4.0 -

Auxihos para Equipamentos

4.3.5.0 4.3.7.1 -

Auxillos para Material Permanente
.
Entidades Federais
Outras Contribuições
.
Ativínades a Cargo do Conselho Nacional

04 1103.0402.2801 3.2. '"I . 2 08 -

_.

Diversas . .
MINISTERIO DA JUSTIÇA

20.05 -

Procuradoria Gerar da Justiça MIlitar'

-"

2.607.201)

de Pesqutsas
Entidades k'ecerais

20.00 -

2005.0104.206J
001
3.1.1.1
01
20.07

4.876.000
484.000
140.00G

e Instataçoes

Defesa dOS Interesses da Umâo
Junto a dustaça Militar

em

.

2.912 800

..

1.696.500

Juízo

Pessoal CIvil

Vencimentos e vantagens Fixas

.

20'l.000

Mímstérto Púbhco Junto a Justiça do Trabalho

2:007.0104.2062 003 -

Defesa dos Interesses da União em Juízo
Junto à JuSUç',-, do Trabalho

3.1.1.1 -

Pessoal Civil

01 3.1.2.0 -

Material oe Consumo

3.1.3.2 4.1.3.0 20.09 -

Vencimentos

f'

vantagens Fixas

.

450.000

.

44 fjl.lO

Outras Serviços de Terceiros
.
Equipamentos e Instaraçóes
.
Conselho Admtmstratívo de Defesa Econô-

135.000

96 9UO

mica
2009 0101.2051 -

3.1.1.1 -

Repressão ao Abuse do Poder Econômico
Pessoal Civil

02 - Despesas Va'nà vets

20,14 2014.0812.Z20B
3.1.5. O

.

~o

ouO

Departamento de Polícia Federal
Cootdenaçáo e . Manutenção do
mente Federal
Despesas de Exerctcíos Anteriores

Poncra-

.

750.00U

TOTAL ................•................

12.21G.5l'1l

Art. 2. OS recursos necessàríos a execução deste Decreto decor retao de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente OrçaQ

mento ao su banexo 2l:l.00, a saber:
28.00 ~8.01 -

ENCARGOS GERAlf· DA UNIAO
Recursos Sob Supervisão do Míntstérro
Fazenda

da
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Cr$ 1,nO

Atividade - 2HOl.1800. 2366
4.3.2.0 - Diferença !le Câmbio .•...................
28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Pranejamento e Coordenação Geral
Atividade - 28(l2.!800.2029
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.
TOTAL

5.000.000

7.216.500

.

12.216.500

Art. ~.o O valor constante no artigo 1.0, consignado à Presidência da República - Entidades Supervisfonadas no anexo IH da LeI Orçamentária em
curso, obedecerá à seguinte programação:
crs 1,00
51.00 -

PRESlDENCIA DA REPúBLICA

51.01 -

Conselho Nacacna' de Pesquisas
Centros de Pesq u-sas
M-e-lhoramentos e Obras Diversas
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Pesquisas 'I'écntcas e Cientificas
Oíentíficas e 'I'ecnox.gtcas
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciats .

7.607.20C

TOTAL .....•..........•..............•

10.520.nOG

5101.0402.1128
006
02
5101.0402.2025

-

006· -

01 -

2.912.800

Art. 4.° Este Decreto entrará em vígor na data de sua pubücação, !€VOgadas as disposições em contrárro,
Brasília. 10 de dezembro de 1973; 152.° ua Independência e 85.° da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Jose Flávio Pêc0T'~
soao Paulo dos Reis Velloso

DFCRETO N." 73.274 _. DF 10 DE DEZEMBRO DE 1973
Abre ao MinisUrZo dos Transportes em tooor da Secretaria Gertü - Entzàades Supervisionada.s . o creâito suplementar de Cr$ 1.000.000,00, pala
retorço de dOtação consíçmaao: no vigente Orçamento.
o Presidente da Repúbnca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item In da Constrtutçâo e da autorização contida no artigo 6.° da
LeI n." 5.847, de 6 de oeeemnro de 1972, combinado com o artigo 2.° da Lei
n.' 5.933, de 1:.': de novembro de 1973. decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério dos Transportes, em favor da SecretaTia Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor. de
Cr$ 1.000.ooo,ao (hum milhão de cruzeiros), para reforço de dotação orçamentáría consignada ao subanexo 27.00. a saber:

Cr$ 1,00

2700 2703 .:2703.1608.1905 3.2.7.2 -

011 -

MINISTERIQ DOS TRANSPORTES
Secret.aris Gerai - Entidades Supervisionadas

Projetos a Cargo do Departamento Nacional

de Portos e Vias Navegáveis
Entidades Federais
Diversas . .
T 0'1' A L;;

.
..

1. 000 000
1. :'.lOO

uco
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Art. 2.° Os recursos necessáetos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçament.áría consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
2800 2802 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade - 2802.1800.202[;
3.2.6. O -- Reserva de Contingência

TOTAl,

.

1.000.UGO

.

1.000.000

Art. 3.° O presente crédito no Anexo lI! da Lei Orçamentáeía em curso,
obedecerá à seguinte programação:
6700 - MINISTf:'Hlü rx.s TRANSPORTES
6705 -- Departamento Nacional de Portos e

Vias

Navegáveis

6705.1608.1022 -- Púrtos
009 -- ~tudQ~ e PTojetos •••.........•••........••
'J:·OTAL

..

1.000.000
1.000.flOO

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 1(1 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da República.
EMíLIO G. MEDICI

Jose 1?lâl;io Pecora
Mario David Andreazza
João Pauto dos Reis tzencsc

DECRETO N° 73.275 -

DE

10

DE DEZE1'4BRO DE

1973

Retijtca o Decrete n" 72.88~, ce 9 de outubro de 1973, que abre ao MinistériO
dos Transportes. em javor aa Secretaria Geral - Entidades Superoieionadas, o credito ~uple1nentar c.e Cr$ 30.800.000,00.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o ar-

trgo 81, item In. de Constituição decreta:

Art. 1° Fica rettrcacío, na forma abaixo, o artigo 3°, do Decreto número
72.889 de 9 doe outubro de 1973, que abre ao Ministério dos Transportes, em
favor da êecretarta-Geml - Entidades Supervísíonadas, o crédito suplementar no valor de Cr$ 30.800.000,00 (trinta milhões e oitocentos mil cruzeiros);

6703 1605.1020 001 -

01 6703.1605.1020 -

Onde se lê:
Suplementando
Trechos. vartantes, Ligações e Acessos Ferroviávios ..••. , •.••..........................
Construção e Instalação

crs

1,00

30.800.000

..

30.800.000

Trecho Itapeva-Ponta Grossa
.
Leia-se:
Suplementando
Tre.chç>s, Variantes. Ligações e Acessos FerrOVIárIOS .........•••.......................

30.800.000

30.800.000
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001 - - construção e Instalação •.......••..........
01 -

Projeto -

Trecno Itapeva-Ponta Grossa ...........•..
Cancelando

30.800.000

670~.1605.1020

30.800.000

••••••••••••...•••.••.••..•••

001 02 -

crs 1,00
30.800.000

30.800.000
•.•....••.......••.•..•••••...••••••.....

30.800.000

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação re.vogadas as disposições em contrário.
' .
Brasílla. 10 de dezembro de 1973; 152.0 da Independência e 85.° da
República.
EMíLIo G. MEDICI
Jose FULVio
M afio David anaseazea
João Paulo dos Reis venoso

eeoora

DECRETO N° '13.276 -

DE

10 DE

DEZEMBRO DE

1973

Abre ao Mínietét to da JuStiça em favor do Iâinistério Público da União o
créasto suptemenun de Cr$ 619.100,00, para reforço de dotaçõe$ consignadas no oiçeate Orçamento.

O Presidente da República, _usando da . atribuição que lhe confere o artigo 81, itero IH. da Constituição, e da autorização contida no artigo 60 , da
Lei n.« 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2.0 da Lei
n'' 5.935, de 12 de novembro de 1973. decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor do Ministério
Público da União, o erêdlto suplementar no valor de Cr$ 619.100,00 (seiscentos e dezenove mil e cem cruzelrcsj , para reforça de dotações orçamentancs ccnstgnadas ao -subanexo 20.00, a saber:
20.00
20.04
2004.0104.2062
3.1.1.'.
01

-- MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
- Ministério Público da União
- Defesa dos Interesses da União

crs

1,00

em Juízo
-Pessoa.l Civil
- Vencimentos e Vantagens Fixas..
619.100
Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ai) subanexc 28.00, a saber:
28.00 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

crs

1,00

28.02 -- Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
619.100
Art. 3.0 Este Decreto entrarà em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
JOsé Flávio Pecara
João ·Paulo dos Reis Veltoso
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DECRETO N' 73.277

~-

DE

10

DE DEZEM::>Rü DE

1973

Retifica o Decreto n» 73.012, de ~9 de outubro de 1973 que abre ao MinZste~
rio da lnüustrui e do Comércio, em tooor cte diversas Unidades Orçamenumas, o credit:J suple'J7l.e"fltm de crs 3.779.900,00.

o

Presidente da República

usando da atribuição que lhe confere.

o

artigo 81, item IH, da Oonstítuiçãc, decreta:
Art. 1." Fica reitfícano. na forma abaixo, o artigo 1.0', do Decreto número

73.012, de :l9 de outubro de 19n, que abre ao Ministério da Indústria e do

Ciomércio, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito SU~
plementar no valor de Crê 3. í79. 900,00 (três milhões, setecentos e setenta.

e nove mil e novecentos cruzeiros).

Onde se lê:
Administração de Pessoal
Leia-se:
1812.0101.201.3 -- Administração de Pessoal
Art 2" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, la de dezembrc.. de 19'73; 152." da Independência e 85." da
República.

1812.0102.2013

EMíLIO G. MÉDICI

Jose Ftavw Pecora
Marcus IIZ-niCUn Pratmi ae Moraes
João Pauto aos ReM Velloso

DECRETO

N"

'n .278

-

DE

10 DEZEMBRO DE 1973

Abre Q/.) Ministerio da Eaucação e Cultura em favor do Departamento de
Assuntos UniverSil.ciriO:; o crédito suplementar de Cr$ 2.000.000,00, para.
retorço de dVtação cOnSlgnaarr no vigente Orçamento.

o Presidente da Repúbüca, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Constttu'ção, e da autorização contida no artigo 6",
da Lei n'' 5.847, de 6 d ~ dezembro de 1972, combinado com o artigo 2", da
Lei rr 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, em favor do
Departamento de Assuntos Universitários, o crédito suplementar no valor
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para reforço de dotação
orçamentária consignada ao suba.nexo 15.00, a saber:
crs 1,00
15.0(1 - MINISTli:Rlú DA EDUCAÇãO E CULTURA
15.18 - Departamento de Assuntos Universitários
1518.09')6.2106 _. Assistência Finnnceíra a Entidades
005 - Instituições Umversttárias Não Federais
4.1. 2. O - Serviços em Regime de Programação Especía, . .•..................................
2.000.000
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamentu ao suba.nexo 28.00, a saber:
Cr$ 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 -- Recursos Sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atlvldauc -- 2802.1800.2029
2.000.000
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
.
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Alt. 3<- !!;si..<.- Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoas disposíçócs E"Pl contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973; 152'.° da Independência e 85.° da.
República.
EMiLro G. MÉDICi

gactas

Jose Fuuno PécOra
Jarbas G. l'a ssaTinho
JOão rrnuo aoe Reis vcu-eo

-----

DECR.ETO N° 73.279 -

DE 10 DE DEZEMBRO DE 1973

Retifica o Decreto n." 72.875. de 8 de outubro de 1973, que abre ao Ministério
das Mina - :3 l:!:nerg'la, em lavor de diversas Unidades Orçamentárias. o
crédito eSJ..ecial de Cr$ 85.449.000,00.

o Presideu e da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, ítem IIl, da Constituição, decreta:
Art. l° Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 1°, do Decreto número 72.875, de 3· de outubro de 1973, -que abre ao Ministério das Minas e
Energia, em favor de diversas Unidades Orçamentárias, o crédito especial
no valor de crs 85.449.000,00 (oitenta e cinco milhões, quatrocentos e quarente e nove mil cruzeiros) .

2203.0401.2893
3.2.7.2
03
4.3.7.1
03
2203.0402.2893

Onde, se lê:
- Atívldades a Cargo da Comissão Nacional
de Energta Nuclear
- Entidades Federais
- Outros Cu..steíos
.
- Entidades Federais
- vinculações Tributárias ..........•........
- Atrvídades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear

4.3.7.1 04 2203.0401.1893 -

Cr$ 1,00

12.240.000
12.160.000

Entidades Federais

Outras Contribuições
.
Leia-se:
Projetos a Cargo da Comissão Nacional de
Energia Nuclear
de Energia Nuclear

3.2.7.2
03
4.3.7.1
03
2203.0402.2893

- Entidades Federais
- Outros Custeios
.
- Entidades Federais
- vtnculações Tributárias
.
- Atividades a Cargo da Comissão Nacional
de Energia Nuclear
4.3.7.1 - Entidades F'ecerals
03 - Vinculações Tributárias

14.427.000

12.240.000
12.160.000

14.427.000

Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçóes em contrário.
Brasítía, 10 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G

MÉDIGI

JOSé Fiávio Pecora
Anl:õnzo Dtas Leite Júnior
JOão Paulo d.os Ueis v euosc
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DECRETO N° 73.280 -

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério das Relações ExterioreSD crédito suplementar de
Cr$ 2.500.000,00. para reforço de dotação consignada no vigente Or-

çamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6"
da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1" Fica aberto ao Mlnístérlo das Relações Exteriores, o crédito

suplementar no valor de Cr$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil
cruzeiros). para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
2400, a saber:

crs
2400 -

MINISTERIO DAS RELAJÇõES
RIORES
2400.131)4.2285 -- Execução da Política Exterior

3.1.4.0 -

Encargos Diversos

1,00

EXTE-

••....•..•....•...••••••

2.600.000

Art. 2" Os recursos necessários à. execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800, a saber:
Cr$
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2801 -

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda

Atividade -

1,00

2801.1800.2366

4.3.2.0 - .Díferença de Câmbio

2.600.000

Art. 30 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,lO de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza
José F'lávio Pécora
João Paulo dos Reis Velloso

---

DECRETO N° 73.281 -

DE

10

DE DEZEMBRO. DE

1973

Abre ao Ministério da Educação e Cutlura e ao sunomexo Encargos Gerais
da União, o crédito suplementar de Cr$ 4.300.000,00, para retorço de
dotações consignadas no vigente Orçamento.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item rtr, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6°
da Lei nv 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2° da
Lei n" 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 10 Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura e ao Subanexo Encargos Gerais da União, o crédito suplementar no valor de •......•
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465

PODER EXECUTIVO

Cr$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil cruzeiros), para reforço de
dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

o-s
15.00 -

1,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E
CULTURA

Departamento de Assuntos Universitários Entidades Supervisionadas
- Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense
- Entidades Federais
- Outros Custeios
.
- Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense
- Entidades Federais
- Outros Custeios
.

15.19 1519.0906.2830
3.2.7.2
03
1519 1505.2830

3.2.7.2
03
2800 2801 -

2801.0104.1171 4.3.1.1 02 -

750.000

750.000

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério da
Fazenda
Amortização, Resgate e Encargos de Financiamento
Amortização da Dívida Pública
Fundada Externa o ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2.800.000

----

TOTAL

4.300.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas na vigente Orçamento, a saber:
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral

Projeto - 2802.1800.1054
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial
.
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6. O - Reserva de Contingência
.

2.800.000

..........................

4.300.000

TOTAL

1. 500.000

--Art. 3" O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária em curso,
obedecerá a seguinte programação:
55.00 -

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO E CULTURA

crs

1,00

Universidade Federal Fluminense
Administração e Manutenção do Ensino
750.000
Manutenção de Serviços Hospitalares......
750.000
Art. 4" Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.

55.22 5522.0906.2009 .5522.1505.2010 -

EMíLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Jarbas G. Passarinho
João Paulo dos Reis Velloso
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DECRETO N.<> 72.282 Abre ao Senado
espectfica.

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1973

reaerai o credito especial de Cr$ 6.270.000,00, para o fim que

o Presidente da República, usando da atribuiçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constít.uíção, e da autorização contida no artigo 1.0 da
Lei n." 5.957. de 4 de deaembro d·~ 1973, decreta:

Art. 1.° Pica aberto ao Senado Federal. o crédito especial de C'r$

,.

6. Z'70. 000,00 (seis milhões, duzentos e setenta mil cruzeiros), para atender
despesas a seguir discriminadas:
'
crs 1,00
0200 ~ SENADO FEDERAL
0200.0105.2114 3.1.1.1 02 -

Atívídades Legtslatrvas - Colégio EleitdraI
Pessoal Civil
Despesas Variáveis •................••.••...

3.1.3.2 _. Outros Servicos de Terceiros

.

3.1.4.0 -

Encargos DiYeTSOS

.

5,520,000
250,000
500,000

TOTAL

.

6.270.UOO

Art. 2.° Os recursos necessanos à execução deste Decreto decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 2800, a saber:

Cr$ 1.00

2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral

Atividade 3.Z'.6.G -

do

2802.1800.2029

Reserva de Contingência

.

6,270.000

Art. 3." Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastl!a, 10 de dezembro de 1973; 152.° da

Independência e 85.° da

República.
EMÍLIO G. MEDICI

Jose Flávio Pecora
João Paulo dos Reis Venoso

DECRE'!'C N.'\> 73.283 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1973
Autoriza o Serviço do patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Es"
tado de Goiás.
O Presidente da Repúblif'a usando
':'a atríbuíçâo que lhe confere o arbigc 81, item lII, da Constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 1° Fica o serviço do Patri..
môníc da União autorizado a aceitar

a doação que o espólio de Mlchele
Santinoni Quer fazer à União de um
terreno medindo 1 (um) hectare em
forma de polígono de quatro lados,
abrangendo o manancial do Córrego
Lava-pés, de abastecimento d'água do
Quartel do 6° Batalhão de Ca-çadores,
0.1,,; Município de Ipamert. Estado de
GOiás, de acordo com os elementos
constantes do Processo protocolizado
no Ministério da Fazenda sob o númer 46.917, de 1971.
Àrt. 2° O terreno a que se refere
c artigo 1", se destina à utiJzação do
Ministério do Exército.
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Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85.º dai
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Ge1,sel
José Flávio Pécora

DECRETO N°, 73.284 - DE 10
DEZEMBRO DE 1973

DE

Aprova o Plano Nacional de Informações.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
de acordo com
artigo 2° da Lei número 4.341, de 13 de junho de 1964,
decreta:
Art. 1° E' aprovado o anexo Plano
Nacional de Informações, assinado
pelo Chefe do Serviço Nacional de
rnrorrnáçôea.

°

Parágrafo único.

de acordo com os artigos 1.165 e 1.180
•
Art. I'} Fica o Serviço do Patrr..
mônío da União autorizado a aceitar
a doação qcc nos termos da Lei Muníoípa.l n-, 6.597, de 18 de setembro de
19'73, a Prefeitura de Santarêm, EsLado do Pará, fez à União, de um
terreno medindo 9.247m2 (nove mil.
duzentos e quarenta e sete
metros
quadrados), situado na Avenida Marechal Deodoro com a 'I'ravesea Senador Magalhães Barata, antiga 2 de
Junho, naquela cidade.
Art. 2º O terreno a que se refere
o artigo anterior destina-se ao Ministério da Marinha, para sede da
Agência da Capitania dos Portos do
Pará e Amapá em Santarém.
Art. 3'} Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publlcaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.'1 da'
República.

do Código Civil, decreta:

EMÍLIO G. MÉDICI

Aaoioerto de Barros Nunes
José Fláv1,o Pécora

O Plano de que

trata este artigo entrará em vigor a
1° de janeiro de 1974, e a ele se aplica o disposto no parágrafo 2°, do artigo 4°, da Lei nv 4.341, de 13 de junho de 1964.
Art. 2° Este Decreto entrará, em
vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto n? 66.732, de 16 ele
junho de 1970 e demais disposições
em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

DECRETO N° 73.285 - DE 10
DEZEMBRO DE 1973

DE

Autoriza o Serv1,ço do patrimônio da
União a aceitar a doação do ter~
reao que menciona, situado ao
Municipio de santarém., Estado do
Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
ar ti ..
go 81, item In, da Constdtuição, e

°

DECRETO N.Q 73.286 DEZEMBRO

DE

DE

11

DE

1973

AprOva o Regulamento da Diretoria
tie Armamento e Mumiçao, do De,:"
partamenio de Mater!al Bélico ao
Mimetérío do Exército, e dá outras

prcouiéncuie.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o item
In, do artigo 81, da Oonstitutção, e
de acordo com o artigo 46, do Decreto-lei n.s 200, de 25 .íe fevereiro
de 1967, decreta:
Art. L" Fica aprovaoo o Regulamento da Diretoria de Armamento e
Munição, do Departamento do Material Bélico do Ministério do Exército, que com esta baixa.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra.silia, 11 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 85Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
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REGULAMENTO DA DIRETORIA
DE ARMAMENTO E
MUNIÇAO (R-9)

/inaliaa.de~

Art. l,Q A Diretoria de Armamento

e Munição é o órgão ce Apoio do
Departamento de Material Bélico incumbido de superintender as atividades relativas a suprimento e manutenção de armamento e muníçâo.
Art.

2.° Para o

rr

Art. 39 A DAM compreende:
Direção;
Gabinete;
3) 1.~ Seção (8-1) - Técn1ca;
4) 2.a Seção (8-2) -- a-memento:
5) 3a Seção (8-3) - Munição.
Art. 4.° A Direção compreende o
Diretor e demais elementos neeeasários à execução de seus encargos.
1)
2)

CAPÍTULo I

Da Diretoria e suas

CAPÍTULO

Da Organização Geral

cumprrmento de

suas finalidades, compete à DAM:
1) orientar, coordenar e controlar
as atividades relacionadas com:
a) suprimento e manutenção
de
armamento e do equipamento de observação e direção de tu-);
b) suprimento e manutenção
de
munição, explosivos e material de
guerra química;
2) baixar normas técnicas pertinentes às atividades de sua competência;
3) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas, í-.struções e
normas de competência superior, relativos a armamento e munição;
b) aperfeiçoamento da jx.lítíca, da
Iegrslação, da adminístração e das
normas em vigor no campo de suas
.atívidades:
C)
programação das necessidades
-de recursos financeiros para e-xecução
de suas atividades;
d) visitas e inspeções;
4) promover:
a) estudos e pesquisas para definição dos tipos de armamento e muniçàc
a adotar pelo Exér!~l:,n dentro
das diretrizes do Estado-Maior
do
Exército e do Chefe do D.MB;
b) estudos, anánsea e pesquisas tendo em vista o aprimoramento e a racionalização de suas ativtoades:
c) contatos com Instdttnçôes, públicas ou privadas, relatavcs às atividades de sua competêncre.;
5) participar de estunos doutrinários, normativos e ae podtca admi. nistrativa determinado pelo Chefe do
Departamento de Material Belícc;
6) tratar de assunt..l S de eetatast.ca
referentes a suas ativ~da.-jes.

CAPÍTULO IH

Das Atribuições

Art. 5.° O Diretor de Armamento
e Munição é o responsável perante
o Chefe do DMB pelo cu.nprlmento
das finalidades da Dlretcría..
Art. 6.° Ao Diretor de Armamento
e Munição compete:
1) Dirigir as atividades da Diretoria;
2) praticar os atos admi-rístratívos
que lhe forem atribuídos pela lp.gisIaçâo em vigor;
3) orientar e assistir G~ Serviços
Regionais e as Organizações Militares
quanto às atividades de competência
da Diretoria;
4) propor ao Chefe do Departamcrsto de Material Bélico:
a) a expedição dos atos administrativos de interesse da Diretoria que
não sejam de sua co'npetêncía:
b) a realização ele vis-tas e inspeções.
Art. 7." Ao Gabinete compete:
1) encarregar-se d'JS assuntos referentes a Pessoal, informações, relações
públicas, material, serviços gerais I:;
transportes de interesse da Diretoria,
observadas as normas da UMB;
2) executar os serviços de expediente, correspondência, protocolo € arquivo;
3) organizar e manter atualizada o
Histórico da Diretoria;
4) organizar, publicar e dístrtbuír
os boletins da Díretorra.
Art. 8.° AJ5 Seções, generrcamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções e elaborar os expedientes retativos
aos
processos que lhes Jorem presentes
pelo Diretor;
2) estudar e elaborar propostas de:
a) planos, programas e normas;
b) publícaçõea técnicas;
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c) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
à) intercâmbio cultural e técntcc
com órgãos públicos e privados;
e) padrões para avaliação do desempenho em seu setor;
3) acompanhar a evruuçáo doutrinária dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e interpretar os
dados estatísticos relativos a suas
atividades.
Art. 9Q A la Seção (8-1)
Técnica - compete tratar .re:
1) assuntos tecnícos referentes aos
encargos da Diretorta,
2) especificação técnica, termínologta, nomenclatura, padron -eçêo, catalogação, classificação, attlizaçâo e
n.speçâo do material de atríou.çeo da
Diretoria.
Art. 10. A 2.a Seçáo (8 2) - Armamento - compete tratar dos assuntos relativos à execuçác do suprimento e manutenção de armamento, equipamento de observação e díreçáo de tiro.
Art. 11. - A 3." secão (8-3) Mundçâo - compete tratar dos as,
suntos relativos a execução do suprimento e manutenção de munições.
explosivos e material de guerra química.

DECRETO N.o 73.287 DEZEMBRO DE

DE 11 DE

1973

Aprova O Regulamento do Centro de
Documentação do Exército, da Secretaria-Geral do Exército do Ministério do EXérc2to, e dá orums
providências.

...) Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Arbigo
81, item IH, da Constituição, e ce
acordo com o Artigo 46. do Decreto-lei
n,s 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta:
~ Art. 1.0 Fica aprovado o Regulamento do centro de Documentação do
Exército, que com este baixa.
Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
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REGULAMENTO DO CENTRO DE
DOCUMENTAÇAO DO EXl1:RCITO
(R -

19)

CAPíTULO I

Do Centro e suas finalidades
Art. 1.0 O Centro de Documentação
do Exército (C Doe Ex) é o órgão subordinado à Secretaria Geral do Exército incumbido de realizar as atívidades referentes a Documentação, História e Patrimônio Histórico-Cultural
do Exército.
Art. 2.0 No cumprimento de suas finalidades, compete ao C Doe Ex:
1) coletar, analisar, arquiva'! e preservar os documentos de interesse
do Exército, assim como recuperar e
difundir as informações e dados neles
contidos;
2) preservar as principais fontes escritas, livros, periódicos, regulamentos, etc., onde se acha contida a esoIuçâo do pensamento militar brasileiro'

:n

elaborar e publicar a Revista Militar Brasileira e outros periódicos de
interesse do Exército;
4) realizar e coordena'!' as atividades relacionadas com a preservação do
patrimônio histórico-cultural do Exército;
5) elaborar e disseminar subsídios
gráficos e audiovisuais sobre assuntos
relativos às suas atividades;
6) realizar atividades referentes a
registro histórico denominação histórica, insígnias, distintivos e estandartes de Organizações Militares;
7) superintender a execução dos
trabalhos gráficos e fotográficos do
Ministério do Exército:
8) realizar e coordenar as atdvidad , _ de microfilmagem no Exército;
9) colaborar coro a iniciativa privada e íncentdvá-la na pesquisa e divulgação de assuntes de interesse elo
Exército;
10) manter intercâmbio com outros
órgãos do Governo e entidades culturais nos assuntos de suas atribuições.
CAPíTULO II

Da Organização Geral

Art. 3.0 O C Doe Ex compreende:
1) Chefe;
2) Gabinete;
3) Comissão Consultiva de Patrímônio Histórico-Cultural do Exército;
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4)
5)
6)
7)
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Divisãc
Divisão
Divisão
Divisão

de Informática;
Gráfica;
Cultural e Histórica;
de Microfilmagem.
CAPÍTULO

m

Das Atribuições
Art. 4.° O Chefe do centro é o rcsponsável perante o Secretário-Geral

do Exército pelo cumprimento das fjnalidades do C Doe Ex.
Art. 5.° Ao Chefe do centro compe-

te:
1) dirigir as atividades du C Doe Ex:
2) praticar as atos administrativos
que lhe forem atribuídos pela Iegrslação em vigor;
3) orientar e assistir as Organiza-

ções Mtlltares quanto as atividades de
competência do Centro.
4) propor ao Secretário-Geral do
Exército;
a) a expedição dos atos admíntstrativos de interesse do Centro qUe não
sejam de sua competência;
b) a realização de visitas e inspeções;
5) ligar-se a órgãos militares e ewrs
nos assuntos de interesse do Centro.
Art. 6.° Ao Gabinete compete:
1) planejar e coordenar as atdvidades das Divisões;
2) tratar dos assuntos referentes ao
pessoal militar e civil, às ínformaçoes,
segurança e relações públicas, ao material e serviços gerais de Interesse do
Centro, observadas as normas da Becretarta-Geral ;
3) executar os serviços de expediente, correspondência e arquivo;
4. organizar e manter atualizado o
:Histórico do Centro:
5) controlar a carga do material eis'telbuido ao Centro;
6) organizar, publicar e distribuir os
boletins do Centro;
7) elaborar relatórios e planas ele
coleta de dados estatisticos pertinentes
às atividades do Centro.
Art. 7.° A Comissão Consultiva de
Patrimônio
Histórico-Cultural
do
Exército. integrada por militares e civis de notórios conhecimentos sobre o
assunto, tem por finalidade assessorar
tecnicamente a Chefia do Centro no
que se relacione com o Patrimómo
Histórico-Cultural do Exército.
Parágrafo único. A constituição da
Comissão e as normas para o seu funcionamento serão fixadas pelo Secretário-Geral do Exército.

EXECUTIVO

Art. 8.° As Divisões, genericamente,
compete:
1) estudar, propor as soluções a.dminístratlvas e elaborar os expedientes
respectivos nos processos que lhes torem presentes;
2) estudar e elaborar proposta de:
a) planos, programas. instruções e
relatórios ;
b) normas e publicações técnicas;
c) aperfeiçoamento da legislação e
das normas e procedimentos em vigor;
.
d) intercâmbio cultural e
técnico
com órgãos públicos e privados congêneres;
3) acompanhai" a evolução doutrinária dos assuntos de sua competência;
4) coletar, estudar e interpretar os
dados estatísticos relativos às suas
a ti vídades ,
Art. 9.° A Divisão de Informática
compete:
1) coletar, analisar, recuperar e difundir informações de interesse do
Exército, no que se refere a:
a) legislação que rege as atividades
do Exército;
b) documentos oficiais que regt.lam
as atividades do Exército;
c) Arte e Ciência Militar e História
das Forças Terrestres Brasileiras, nos
aspectos que possam contribuir para o
desenvolvimento da Doutrma do
Exército;
2) manter um Banco de DadOS resultante da análise da documentação
de interesse do Exército,
Art. 10. A Divisão Gráfica compete
coordenar e controlar a execução de
trabalhos gráficos e fotográficos do
Ministério do Exército.
Art. 11. A Divisão Cultural e Histórica compete:
1) elaborar e difundir subsídios gr
ficos e audiovisuais sobre Arte e Cíêncía Militar e História das Forças Terrestres Brasileiras;
2) ter a seu cargo e coordenar a edição de periódicos militares, ou de edições avulsas, gráficas ou audío-vísuats
de interesse do Exército;
3) tratar dos assuntos relativos ~ registro histórico, denominações. insígnias, estandartes e distintivos de organizações Militares;
4) apoiar com documentação iconográfica específica trabalhos de outros
órgãos do Exército, instituições governamentais e privadas e pessoas credenciadas;
á-
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5) elaborar e propor planos e Instruções relativos ao patrimônio históricocultural das forças terrestres brasllei'í'as;

6) colaborar com outros órgãos do
governo e entidades culturais em assuntos do patrimônio cultural do
rexércítc:
7) superintender
a administração
dos museus, casas, parques e locais
históricos da responsabilidade do centro.
Art. 12. A Divisão de Mícrofilmagem compete:
1) elaborar e propor planos, ófretrízes e instruções relativas à atividade
de microfilmagem;
2) realizar trabalhos de microfilmagem;
3) manter o arquivo de microntmagem de interesse do Centro.

DECRETO N° 73.288 -

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1973
COncede indulto a eentenctoaoe primários e dá Outras pr()vidênczas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, n.v XXII, da Constituição da
República Federativa do Brasil, e o
artigo 734, in fine, do Código de Processo Penal, e, ainda
Considerando que é da tradição comemorativa do Natal de Nosso Senhor
Jesus Cristo conceder perdão aos condenados em condições de merecê-lo e
proporcionar novas oportunidades aos
que se mostrarem recuperados para o
convívio social, decreta:
Art. 1° Consideram-se indultados os
sentenciados primários definitivamente condenados a penas privativas de
liberdade até três (3) anos e um CU
dia e que tenham efetivamente cumprido, com boa conduta prisional, até
o dia vinte e cinco (25) de dezembro
do corrente ano, no mínimo um terço da pena imposta.
~ 1.0 O benefício previsto neste artigo se estende à pena pecuniária,
cumulativamente imposta na .sentença, não abrangendo, contudo, as penas acessórias.
§ 2° Aplicada a medida de segurança, a concessão do indulto ficará
subordinada à verificação da cessação da periculosidade.
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Art. 2° São comutadas as penas
privativas de liberdade definitivamente impostas aos sentenciados primários, que tenham cumprido até o dia
vinte e cinco (25) de dezembro do
corrente ano, mais de um terço da
condenação, com boa conduta prisional
na seguinte proporção:
I um terço, aos condenados a
mais de três (3) anos e um (1) dia
e até seis anos;
II - em um quarto, aos condenados a mais de seis e até quinze anos;
III - em um quinto, aos condenados a mais de quinze anos.
Art. 3° Este decreto não abrange
os condenados pela prática de crime;
I - contra a segurança nacional;
II - definido no artigo 281 e seus
parágrafos, do Código Penal, COm a
nova redação dada pelos artigos 22 E:)
23, da Lei n.s 5.726, de 29 de outubro
de 1971, quando referido na sentença
a sua condição de traficante.
Art. 4° Caberá aos Conselhos Penitenciários, de ofício ou por provocação de qualquer interessado, verificar quais são os sentenciados abrangidos por este decreto, emitindo desde logo parecer, de que trata o artigo 736, do Código de Processo Penal,
que será remetido ao Juiz da Execução, para os fins previstos nó artigo 738 do mesmo Código.
Parágrafo único. Os dirIgentes dos
estabelecimentos prisionais
encaminharão aos Conselhos Penitenciários
relação dos sentenciados abrangidos
pelo presente decreto, prestando, desde logo, informações circunstanciadas
sobre o comportamento de cada um.
Art. 5° Quando se tratar de condenados pela Justiça Militar, que não
estejam cumprindo pena em estabelecimento penal civil, o parecer do Conselho Penitenciário será substituído
pela informação da autoridade sob
cuja custódia estiver o preso.
Art. 6° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
da Independência e 85° da
República.

152°

EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
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DECRETO

N° 73.289 DE
DEZEMBRO DE 1973

11

DE

Cancela autorização para [ummonamenta no Brasil da The Yasuda
Fíre and Marine lnsurance comiany Limited.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artago 81, item lII, da Constituição,

decreta:
Art. l° Ficam canceladas a autorização para funcionamento no Brasil e a respectiva Carta. Patente,
concedidas a The Yasuda Fire and
Martne Insurance Company Límíted,
eorr, sede em Tóquio, Japão, a partir
da data da publicação, no Diário Oficial da União, da certidão de arquivamento. no órgão de Registro do
C...mércío, dos atos relativos à incorporação do patrimônio líquido de
sua Representação no Brasil à Companhia de Seguros América do Sul
Yasuda, sua sucessora em tortos os
direitos e obrigações.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1973;
152° da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Prattni de Moraes

DECRETO

N° 73.290 DE
DEZEMBRO DE. 1973

11

DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a
contratar operações externas que
especifica.

O Presidente da República, us cndo- da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item lII, da Constttuicâo,

decreta:
Art. 1° E' o Ministro da. Fazenda
autorizado a contratar, em nome da
União, para utilização pc-lo Míntsterio da Educação e Cultura. ~. s 5-8guíntes operações externas:
I
empréstimo, no valor de
US$ 40,000 UOO.OO (quarenta milhões
de dólares) ou seu equivalente em
outras moedas, com grupo de bancos
coordenados por "Loeb Rhoadcr &
Co. ", para custos locais do Ptogra-.
ma de Expansão de Universidades;

11 ~ financiamento. 110 valor de
US$ 10.000,000.00 (dez milhões de dólares), para aquisição de equlpamento dentro do referido Programa;
In - importação. em operação casada com exportação de café, no valor de US$RDA 10,000,000.00 (dez milhões de dólares em valores da República Democrática Alemà) , de peças de reposição e equipamentos adicional para unidades universitárias.
Art. 2° Os orçamentos futuros do
Ministério da Educação e Cultura incluirão os recursos necessários ao pagamento do serviço dessas dividas e
amortização dos principais.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152° da Independência e 850 da
República.
EMíLIo G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N.o

73.291 - DE
1973

11 DE

DEZEMBRO DE

Altera o enquadramento ao pessoal
da extinta Comissão Feâemi
de
Abastecimento e Preços e retifica o
Quadro de pessoal da Sumerínten;
âência Nactotuü do Abaetectmento,

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item ]lI, da Constttuíção, e tenda
em vista: o disposto no artigo 56. da
Lei n.'i' 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 1.° Fica alterado o enquadramento definitivo do pessoal da extinta Comissão Federal de Abasteermen__
to e Pr eços aprovado pelo Decrete
n.v 52.316, de 1 de agoato de 1963, para o fim de incluir 11IT' cargo de Escrevente-Datilógrafo, AF··204.7, com
o respectivo ocupante: José do Nascimento Júnior, matrícula n.v 1.770.747
admitido em 11 de setembro de 1957
e atualmente em exercício na Delegacia da Superintendência Nacional
do Abastecimento Do Estado do Ceará.

Art. 2.' O cargo de Escrevente-Datilógrafo, AF~204.7. e seu ocupante.
de que trata o artigo l,Q, ficam incluidos no Quadro de Pessoal da Supe-
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rfntendêncía Nacional do Abastecimento (SUNAB) apr-ovado pelo Decreto n'' 69.802 de 15 de desemoro de
1971.
Art. 3.' De acordo com O disposto
no Decreto-lei n.v 673, de 7 de juiho
de 1969, e assegurada ao funcionário
a que se refere o artigo 1° a percep..
çâo da -íiferença de vencimentos sntre os valores dos níveis 8 e 7. em decorrência do decesso resultante do enquadramento definitivo, até que seja
absorvida pelos aumentos. subseqüentes de vencimentos do cargo de Escre,
vente.traulógraro, AF-204.7, inclusive
oriundos de promoção cu acesso.
Art. 1.' O órgão -te Pessoal competente apostilará o título do funcionário abrangido por este Decreto ou,
se for o caso, expedirá o ato declaratório cabível.
Art. 5.e A despesa com a execução
do díspostc neste Decrete correrá à
conta dos recursos financeiros próprios da Superintendência Nacional
do Abastecimento.
Art. 6.' Este Decreto entrará em
vigor na data da sua punlicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

47:>

forma Agrária - mCRA, nos termos.
da legislação pertinente.
Art. 3.° Fica autorizada a cessão,
sob a forma de utilização gratuita, à.
Prefeitura Municipal de Francisco'
Beltrão, Estado do Paraná, das seguintes benfeitorias, construídas em
terreno do referido Município, destinadas ao campo de pouso para aeronaves:
a) 1 (uma) casa de alvenaria de ...
20 x 8,5m;
b) 1 (uma) casa de madeira, medindo 8 -x 9,00m.
Art. 4.° Os arquivos pertencentesao GETSOP, na data da sua extinção, passam à responsabilidade do,
Ministério da Agricultura.
Art. 5. O Ministério da Agricultura fica autorizado a expedir os atos.
necessários à execução deste decreto.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de J973~
152.0 da Independência e 85.° da
República.
Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

Moura Cavalcanti

DECRETO N9 73.292 - DE 11
DEZEMBRO DE 1973

DECRETO N° 73.293 - DE 12
DEZEMBRO DE 1973
DE

Extingue o Grupo Executiuo Para as
Terras do Sudoeste do Paraná GETSOP - e dá outras prOVidências.

o

DE

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item UI, da Constituição, decreca.:
Art. 1.0 Fica extinto, por conclusão
de encargos, a partir de 31 de janeiro
de 1974, o Grupo Executivo Para as
Terras do Sudoeste do Paraná - ...
GETSOP - órgão Místo União Estado do Paraná, instituído pelo Deereto n.s 51.514, de 25 de junho de
1962.
Art. 2.° Os processos de titulação
de terras, passíveis de decisão administrativa, serão ultimados pelo Instituto Nacional de Colonização e Re-

Regula a isenção e a suspensão de
tributos para bens e equipamentos
de construção importados para uti..
lização em obras a cargo de coa;
cessionárias de serviço pública, mas'
condições que especifica e dá outras

iaooiaénciae,

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o artigo 81, ítem lU, da Constítuíção, deereta:
Art. 1° Para os efeitos dos artigos
14, 17 e 75, do Decreto-lei n" 37, de
18 de novembro de 1966, considera-se
que não há similar nacional, em ccndições de substituir o importado, quando, em obras a cargo de concessíonárias de serviço público, não exie-t-cm
bens e equipamentos de construçãoem quantidade que permita o seu fornecimento nos prazos requeridos pelo
interesse nacional para a conclusãoda obra.
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Art. 2° Na hipótese do artigo an-

terior, o Míntssro da Fazenda poderá, conforme o caso, conceder ísen-

ção para a importação de bens €'. equipamentos ou suspensão dos tributos
devidos, desde que esses ú.trmoe, bens

e equipamentos

sejam

reexportados

dentro de 1 (um) ano após a con-

clusão da obra.
Art. 3° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
1520 da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júniur

DECRETO N.O 73.294
DEZEMBRO DE

DE 12 DE

1973

Concede à empresa Société Anonyme
de Télécommunications autorização
para funcionar na República Fe ..
derativa do Brasil.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constituição, e nos
termas do Decreto-Ieí n.s 2.627, de
26 de setembro de 1940, decreta:
Art. 1.0 E'
concedida à empresa
Soclété Anonyme de 'I'élêcommunícatíons, com sede na cidade de Parte,
França, cujo objetivo social é o estudo, a rebrlcação, a instalação é
venda de aparelhos de medição eletro-mecânicase, em geral. de tudo
quanto se relacione, direta ou indiretamente, com a indústr.a
elétrica,
rádío-elétrtca e eletrônk a, autorização para funcionar no Brasil, com o
capital de Cr$ 30 . liCO.OO (trinta mil
cruzeiros), mediante as cláusulas que
a este acompanham, assinadas pelo
Ministro de Estado da Indústria e do
Comércio, obrigando-se a mesma sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sobre o objeto da
presente autorização.
Art. 2.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
R'Bpública.
EMÍLIO G. MÉDICI

taarcus VinZCius pratZni de Moraes

EXECUTIVO

DECRETO N.O 73.1.95
DEZEMBRO DE

DE

12

DE

1973

Dispõe sobre o Quadro V·urce de Pessoal da Universidade reaerat Rural
do RZo de Janeiro.

o Presidente da' República usando
da atribuição que lhe contere o artigo
81, item III, da Constdtuiçâo e tendo
em vista o disposto no artigo 56, da
Lei n.v 3.780, de 12 de ju.ho de 1960,
e o que consta do Processo n.v 3.423,
de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal .jivil, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado o Decreto
TI.
71.706, de 16 de janeiro de 1973,
retificador do Decreto n.' 61. 583, de
20 de outubro de 1967. que aprovou
o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal Rural de Rio de
Janeiro, para efeito de ser restabelecido 1 (um) cargo de Professor de
Ensino Agrícola I'ccmco, código "
EC.505.19, ocupado po- Walfrido
Pinto Coelho, omítído quando
da
elaboração do expediente ce que resultou o citado Decreto n." 7:.706, de
O

1973.

Parágrafo único. Em decorrêncía
do disposto neste artigo fica tevísto o
quantitativo da classe abrangida, re .
gfstrada r.o anexo aprovado pelo decreto mencionado.
Art. 2.0 Ao servidor de que trata
este Decreto aplicam-se. TlC que couber, as dísposicôes (\0 Dec-eto nú .
mero 71.706, de 16 de janerrc de
1973.

Art. 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua ouoltcacão. re..
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 12 de dezembro de 19 /3;
152
da Independência e 850
da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Jarbas G. PassarInho.
Q

DECRETO

N.o 73.295
DEZEMBRO DE

DE 1'2 DE

1973

Retifica reiaçiio anexa ao
Decreto
n.s 71.208, de 5 de outubro de 1972.
e dá outras prO""üi'lênGills.

O Presidente da Repúblir-a, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
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'tendo em vista o que consta do Pro-cesso r..,o 1.935-72, CO Departamento
Administrativo
do
Pessoa.
Civil
(DA8P), decreta:
Art. 1.9 Fica retificada a relação
-constante do Anexo ao Decreto numero 71.208, de 5 de outubro de 1972,
publicado no Diârio O/lciaZ do d'a 10
.seguínte, para considerar como sendo
de Auxiliar, código .\.501.5, os cargos
-em que foram encuad-aoos defttuti.
vamente as servido-as Cellna !VJaria.
.de Jesus e Edite ~)1j\l(>_ra. e Guarda.
código GL.2ü3.8.A, o servidor Anst'l'mo Rodrigues de Souza, e nêo corno
.constou daquela relação.
Art. 2.° F'icam excluídos da rela-.
.ção a que se refere ") ar-tigo anterioc
-os nomes de João Peret-a dos Baracs.
Trabalhador, código GL-402.1, Pedro
Ferreira Lima, Oavou.jue.ro
Código
A.104.3, Raimundo Gomes da Silva,
Trabalhador, código GL.402.1, e José
Antônio da Silva, oe-treíro
código
A.~01.8.A, visto aio terem sofrido
.alteração no enquadramento defir.í-tivo, prevalecendo, entretanto, em relação ao último, a exetusà..) do regime
da disponibilidade, efetivada
pelo
"Decreto n." 71.863. de 23 de março
.de 1973, publicado no Diário Oficüa
-do dia 26 seguinte.
Brasília, 12 de -tczcrnbro de 1973;
152° da Independêocía e 85'" da
República.

do artigo 23, da Lei n'' 1. 069, de 11 de
junho de 1962, um cargo na classe de
Eletricista Operador, A-803. 8. A, e [IE'~
Je considerado enquadrado, a partir
de 15 de junho de 1962, Francisco César Primo.
Art. 2.9 Fica excluído das respectivas tabela numérica e relação nomi,
nal anexas ao Decreto n.c 54.135, de
17 de agosto de 1964, que aprovou o
enquadramento do pessoal do antigo
Ministério da Viação e Obras Públicas, um cargc da classe de Eletricista-Operador, A.803.8.A. com seu
ocupante, em que foi enquadrado
Francisco César Primo.
Art. 3° Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n." 66.210, de 16 de
fevereiro de 1970.
Art. 4.° Este Decreto entrará em ví.,
gor na data de sua publicação, re.,
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência
85.' da.
República,
EMÍLIO

G.

MÉDICI

José Costa Cavalcanti

DECRETO N.Q 73.298 - DE 12
DEZEMBRO DE 1973

EMÍLIO G, MÉr:IC,
José Costa Ccuntlcardi

DECRETO N.o 73.297 -- DE 12
DEZEMBRO DE 1973

dramento do pessoal do Departamen-

to Nacional de Obras Contra as Se,
cas, amparado pelo parágrafo uníco

DE

Dispõe sobre o enquadramento de
servidor do Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas e dá ou.
iras proivdências.

o

presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti.go 81, item IlI, da Constituição, tendo em vista o disposto no parágrafo
único do artigo 23, da Lei n.v 4.069,
de 11 de junho de 1962, e o que consta do Processo n." 6.382, de 1973, do
Departamento Administrativo do Pes-soal Civil, decreta:
Art , 1.0 Fica incluído na tabela nu~
mértca e na relação nominal anexas
ao Decreto TI.O 66,210, de 15 de te,
vereíro de 1970, que aprovou o enqua-

DE

Fixa os preços minimos básicos pala
financiamento ou aqulsição de cera de carnaúba da safra de 1973-74
orcaueiao nos Estados de Alagoas,
Bahia, Ceará, Maranhão. Porasba,
Pernumõuco, pzuui. Rio Grande do
Norte e Serçtpe.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe COnfere o artigo 81, item lI, da Constituição, e
de acordo com o disposto no Decretolei n.v 79, de 19 de dezembro de 1966.
decreta:
Art. 15' Fíca assegurada à cera de
carnaúba "de origem". da safra de
1973-74, produzida nos Estados de
Alagoas, Bahia, Ceará,
Marannâo.
Paraíba, Pernambuco, Piaui, Rio
Grande do Norte e Sergipe, a garantia de preços mínimos de que trata.
o referido
Decreto-lei,
desde qU8
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atendidas as condições previstas na
presente Decreto.
§ 1.9 Fica entendido por safra de
1973-74, para efeito das operações pre-

vistas neste Decreto, o período com...
preendtdo entre 1. 9 de dezembro de
1973 a 1.9 de dezembro de 1974.
§

2.9 Os preços mínimos liquidas

para o produto, estabelecidos em função dos tipos, segundo as zonas geoeconômicas, são aqueles que deverão
ser efetivamente pagos aos produtores, ou às cooperativas de produtores,
livres de quaisquer deduções Inclusive
do Imposto de Circulação de Mercadorias (IeM) e da contrtbuiçào

ar}

Fundo de Assistência ao Trabalhador
(FUNRURAL) desde que atendidas as

especificações de acondicionamento e
classificação oficial vigente ou outras
que vierem a ser fixadas, conforme
as disposições do artigo 2.9 deste Deereto.
Art. 2.Q OS preços minlmos constantes da tabela anexa a este Decreto,
aplicáveis às operações de aquiaíçáo e
financiamento; referem-se 00 produto
acondicionado em sacaria nova de
juta. ou similar, do tipo 4, de acordo com as especificações constantes
da Resolução n.c 57, de 9 de março de
1970, do Conselho Nacional do Comércio Exterior <CONCEX), ou cu,
tras equivalentes que vierem a ser
oficialmente estabelecidas.
Parágrafo único. Os níveis de preços correspondentes aos tipos 1, 2 e 3
serão estabelecidos em instruções a
DECRETO

N.C'

73.299 -

serem baixadas pela Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 3.Q As operações a que se !'e~·
fere o artigo precedente serão realizadas de preferência com produtores
OL cooperativas dl- produtores, podendo, no entanto, as de fínancíamentoser estendidas, em caráter excepcional, a terceiros.
Parágrafo único. Para a. extensãoa terceiros das operações em questão.
será necessário que estes comprovem
ter pago aos produtores ou às cooperativas de produtores, preços nunca
inferiores aos mínimos líquidos estabelecidos neste Decreto e nas instruções da Comissão de Financiamento
da Produção, conforme o disposto no
§ 2.Q do artigo 1.Q deste Decreto.
Art. 4.Q A Comissão de Financía,
mento da Produção baíxarâ instruções,
necessárias para a execução deste
Decreto.
Art. 5.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85. 9 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

o anexo mencionado no art. 29 fot
publicado no D. O. de 13-12-73.
DE 12 DE DEZEMBRO DE

1973

Fixa os 'Preços mínimos líquidos básicos para tínamciamento ou aquisição
de algodão em pluma, amendoim em casca, arroz, torínna de m.andioca, feijão, gergelim, girassol, milho, soja e eorço da safra. de 1974-1975.
produzidos nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Perrunnouco, Alagoas, Sergipe, parte do
Estado da Bahia e nos rerrtumoe do Amapá e Roraima.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o'
artigo 81, item IH, da Constituição, e de acordo com o disposto no Decreto-lei número 79. de 19 de dezembro de 1966, decreta:
Art. 1." Fica assegurada ao algodão em pluma, amendoim em casca,
arroz, farinha de mandioca, feijão, gergelim, girassol, milho, soja e sorgo,
da safra de 1974-75 produzidos nos Estados do Amazonas, Pará, Maranhão,
Piauí, Ceará, Rir: Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Ser..
gtpe, parte do Estado da. Bahia e nos Territórios do Amapá e Roraima, a
garantia de preços mínimos de que trata o Decreto-lei número 79, de 19 de
dezembro de 1966, atendidas as condições deste Decreto.
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§ 1.0 A parte do Estado da Bahia referida neste artigo será delimitada
pela Comissão de Financiamento da Produção.
§ 2.° Os preços mínimos líquidos para os produtos, estabelecidos em
função de grupos, subgrupos. classes, tipos e subtipos, segundo as zonas
geo-econômicas, são aqueles que deverão ser efetivamente pagos aos produtores ou às cooperativas de produtores, livres de quaisquer deduções,
inclusive d.. Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM) e da contrfbu'çâo
ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), desde queatendidas as especificações de acondicionamento e classificação oficial
vigente ou outras que vierem a ser fixadas, conforme as disposições do
"artigo 2.° deste Decreto.
§ 3.° Fica entendido por safra de 1974-75, para efeito das operações
previstas neste Decreto, o período compreendido entre 2 de maio de 1974 a
'3D de [unhe. ele 1975.
Art. 2.° Os preços rmmmos constantes das tabelas anexas a este
"Decreto, aplicáveis às operações de aquisição e financiamento, referem-se
aos produtos mencionados no e.rtigc 1.0 nas seguintes condições:
Parágraf 1 único. Os níveis de preços correspondentes aos demais
grupos, subgrupos. classes. tipcs, subtipos ou padrões não especificados no
presente artigo, serão estabelecícoe em instruções a serem baixadas peja
Comissão de Financiamento da Produção.
Art. 3.° As operações a que se refere o artigo 2.° deste decreto serão
realizadas de preferência com produtores ou cooperativas de produtores,
podendo, no entanto, as de jtnancíamento ser estendidas, em caráter
excepcional, a terceiros.
§ 1.0 Para a extensão a terceiros das operações em questão, será r-ecessárto que esses comprovem ter pago aos produtores ou às cooperativas
de 'Produtores, pt ecos nunca infertores aos mínimos líquidos estabelecidos
neste decreto e nas instruções de Comissão de Financiamento da Produção,
conforme o disposto no § 2.°, erttgo 1.0 deste decreto.
~ 2.'
Os beneficiadores de algodão e os fabricantes de farinha de
mandioca, poderão ser incluídos nFS operações de financiamento, desde que
comprovem ter pago aos 'produtores ou às cooperativas de produtores, no
mínimo, cs preços para esse rim estabelecidos para o algodão em caroço e
para raiz de mandioca constantes deste decreto e das instruções da Comissão de Financiamento da Procução, segundo zonas geo-econômicas, sem
quaisquer deduções inclusive ICl\1. e FUNRURAL.
Art. 4.° Fica a Comissão de Financiamento da Produção autorizada
a estender as operações de que trata o artigo 2.° deste Decreto ao atroz
beneficiado, mediante aprovação co Conselho Monetário Nacional.
Art. 5.° A Comissão de Irlnanciamento da Produção baixará as mstruções necessárias à execução deste Decreto.
Art 6.° Este Decrete entrara em vigor na data da sua publicaoâc,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85:' da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delji~n Netto
.Mama Cavalca.nti

Os anexos mencionados no art. 29 roram publicados no D. O.

14-12-73.

de
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DECRETO No" 73.300 - DE 12
DEZEM:BRO DE 1973

DE

Publica os coeficientes de atuaueaçtia
monetária dos salários dos últimos
24 (vinte e quatro) meses, na for..
ma estabelecida na Lei n.O 5,451, de
12 de junho de 1968, e dá outras 'P1'O-

uiâências,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no § 2.°, do artigo
1.°, da Lei TI,O 5.451, de 12 de junho de
196d, decreta:
Art. 15' Para reconstituição dos salários reais médios dos últimos 24
(vinte e quatro) meses, conforme .stabelecldo no § 2.°, do artigo 1,0, «a L-ei
n.v 5.451, de 12 de junho de 1968, serão utilizados os seguintes coeficientes, aplicáveis aos salários dos meses
correspondentes, para os acordos coletivos de trabalho ou decisões da Justiça do Trabalho, cuja vigência termine no mês de dezembro de 1973.
Mês
Dezembro de 1971
Janeiro de 1972
Fevereiro de 1972
Março de 1972
Abril de 1972
Maio de 1972'
Junho de 1972
Julho de 1972
Agosto de 1972
Setembro de 1972
Outubro de 1972
Novembro de 1972
Dezembro de 1972
Janeiro de 1973
Fevereiro de 1973
Março de 1973
Abril de 1973
Maio de 1973
Junho de 1973
Julho de 1973
Agosto de 1973
Setembro de 1973
Outubro de 1973
Novembro de 1973

Coeficiente
1,34
1,33
1,30
1,27
1,25
1,24
1,23
1,22
1,20
1,19
1,16
1,15
1.14
1,13
1,12
1;11
1,10
1,09
1,08
1,06
1,04
1,03
1,01
1,01

Parágrafo único. O salário real médio a ser reconstituído será a 'nédia

aritmética dos valores obtidos celas
salários dos meses correspondentes.
Art. 2.° Este Decreto entrará em v!gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da,
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N." 73.301 - DE 12
DEZ~BRO DE 1973

DE

Altera o Decreto n» 65.518, de ~1 áe
outubro de 1969, que autorizou a
constituição de uma sociedade de
economia mista para construção e'
exploração de terminal salineiro.

O Presidente da República, usandoda atribuição que lhe confere o artigo
81, item IIL da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O § 5.°. do artigo 3.°, do Decreto n.s 65.518, de 21 de outubro de
1969, passa a vigorar com a .iegumteredação:
"ê 5.° O Capital da nova empresa será constituido, em cada oportunidade, por aportes da União e
de cada um dos Grupos de sa.linei'i"OS das regiões de Macau e Areia
Branca, na proporção de, no mínimo, 51% (cínquenta e um corcento) para a primeira e os restantes 49% (quarenta-e nove por
cento) para os dois Grupos de saIíneiros das mesmas regiões".
Art. 2.° E' acrescentado o seguinte
§ 7.° ao artigo 3.°, do Decreto número,
65.518. de 2'1 de outubro den 1969;
"ã 7.° No caso de qualquer dos
grupos de salinedros de Macau ou
Areia Branca. não exercer direito de que trata o § 5'" deste arügo, a respectiva parcela do capital
poderá ser subscrita pela União ou
pelo outro Grupo de salíneíros ou,
ainda, por ambos na proporção da
participação de cada um no Capital da Empresa".
Art. 3.° O Capital autorizado da
'Termisa - Terminais Salmeiros do
Rio Grande do Norte S. A., Jassa a
ser de Cr$ 205.000.000,00 (duzentos ecinco milhões de cruzeiros)" sujeito a
elevações posteriores, na forma da lei.

°
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Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

Mário David Andreazza

DECRETO
DECRETO N.o 73.302 - DE 12
DEZE~iBB0 DE 1973

DE

Encampa os bens e instalações vinculados às concessões dos serviços
públicos de energia elétrica nos municipios de Virgolândia e São Sebastião do Maranhão no Estado de
Minas Gerais.
.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constdtuíção, e tendo
em vista o disposto no artigo 167, do
Decreto n.e 24.643, de 10 de julho de
1934, decreta:
Art. 1.0 São declarados de mteres....se
público relevante, para fins de encampação pela União, os bens e instalações vinculados às concessões dos serviços públicos de energia elétrica existentes nos municípios de Virgolândia
e São Sebastião do Maranhão Estado
de Minas Gerais, explorados, respectivamente, pela Prefeitura Municipal de
Virgolândía e Prefeitura Municipal de
Santa Maria do Suaçuí, em virtude do
Decreto n." 48.414, de 24 de junho de
1960, e Decreto n.v 4.710, de 27 de
setembro de 1939.
Art. 2.° Fica autorizada a Centrais
Elétricas Brasileiras S. A. - .... , ..
ELETROBRAS a promover os atos
necessários à efetivação da encampeçâo referida no artigo anterior.
Art. 3.° Quando da imissão de poss,e dos bens e instalações pela Centrais Elétricas Brasileiras S. A. ELETROBRAS, o Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional de Aguas e Energia.
elétrica, com a ínterveniência daquela Empresa, atribuirá, mediante convênio, à Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. - CEMIG a administração provisória dos
serviços de
energia elétrica citados no artigo l.'"
deste Decreto, até outorga de nova
concessão.

N9 73.303 _ DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1973

Concede à Mineração Faisca Ltda.
o direito de lavrar pedras semipreciosas, no Município de Teójilo
Otoni - Estado de Minas Gerais.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, nc 111, da Constdtuíçao, nos
termos do Decreto-lei nc 2~7, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) , alterado pelo Decreto-Ieí
no 318, -íe 14 de março de 19ô7, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à Mineração Faisca Ltda. concessão para lavrar pedras semipreciosas em terrenos de propriedade de Rudolf Otto
Ziemer e Rudolf Ziemer, no lugar denominado Fazenda Faisca - Distnto
de Topázios - Município de Te6fi!u
Otoní - Estado de Minas Gerais, numa área de quinhentos hectares (500
ha.), delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a trezentos e cínquenta metros ,350 m) .
no rumo verdadeiro de cínquenta e
dois graus oito minutos sudeste l529
8' SE), da confluência do Rio 'I'opaaro com o Córrego Pé da .Pedra e os
lados a partir desse vértice, os seguíntes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos metros (500 m) ,
leste (E); oitocentos metros (800 m) ,
sul (S); trezentos e cínquenta metros (350 m) , leste (E); dois mil metros (2.000 m) , sul (8); mil e quarenta metros (1.040 m) , oeste (W);
quinhentos metros (500 m) , sul lS);
mil quinhentos e sessenta metros ...
(1.560 mj , oeste (W); mil e trezentos metros (1.300 m) , norte (N); mil
cento e cinquenta metros 1,1.150 m) ,
leste (E); mil e duzentos metros ...
(1.200 mj , norte (N); seiscentos metros (600 mr , leste (E); oitocentos
metros (800 m) , norte (N). Esta
concessão e outorgada mediante as
condições constantes dos artigos 44,
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47 e suas alíneas, e 51, do Código de
Mineração, além de, outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo umco. Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decrete número 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
:abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário üca «brlgado a recolher aos cofres públtcos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Ieí
n 9 1.038, de 21 de outubro -íe 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração'.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de saio e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Regtstro dcs
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, 00
Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM -

5.224-67).

Brasília, 13 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
El\[ÍLIO G.

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO

NQ 73.304 DE
DEZEMBRO DE 1973

13

DE

Concede à ARMISA - Arditti Minérios S. A. Comércio, Indústria e
Exportação o direito de rasr-or 7'tt-nerío de maauumes, no MHnicípio
de Mirangaba - Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere (, artl-go 81, nv IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-teí nc ~27, de: <::H
de fevereiro de 1967 (Código de Mí-

neraçâo) , alterado pelo Decreto-Ieí
nc 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1Q Fica outorgada à êrtmsa c-Arditti Minérios S.A. Comércio, Indústria e Exportação concessão para
lavrar minério de manganês em terrenos de propriedade de João do Ouro Freire - Carlos Moreira Freitas
e outros, no lugar denominado Fazenda Mandacaru - Distrito de Taquarandí - Munícípío de Mirangaba
- Estado da Bahia, numa área de
mil hectares (1.000 na.) , deltmttada
por um retângulo, que tem um vértice a mil e quarenta metros (1,040
fi), no rumo verdadeiro de um grau
trinta minutos sudeste (19 30' SEL
da confluência do Rio Preto com o
Riacho Paranazinho e os lados dívergentes desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeíros i
quatro mil metros (4.000 mr, norte
(N); dois mil e Quinhentos metros
(2. 500m), leste (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44, 47 e suas
anneas, e 51, do Código de Mineração, além de outras constantes do
mesmo Código, não -expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto numero 51.726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução no 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrtgado a recolher aos cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-Jeí
n.v 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concesslonártc não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessào para
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Lívro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do
Ministério das Minas e Energia.

ATOS pó PODER.· .EXECUTIvÓ

Art. 6Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em conrearto.
lDNPM-SI3.461-69J.
Brasília, 13 de dezembro de 1973;

da Independência
República.
152l}

EM:iLIO

G.

e

859

da

MÉDICI

Antonio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 73.305 DEZElVIBRO

DE· 13

DE

DE 1973

Concede à canaan Material ue Construçâo, Comércio, I ndilstria e Re-presetuaçõee Limitada Q direito de
lavrar calcário, no Municipio de Sete Lagoas - Estado de Minas Gerais.

O Presidente da Repubhca, usandu da atrrouíção que lhe contere o
artigo 81, nv lII, da Oonstítuíçao, nos
termos do Decreto-lei nv J27, de ae
de fevereiro de 1967 <Código de Mi-.
neraçáo) , alterado pelo Decreto-lei
nv 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada à Canaan
Material de Construção, Comércio,
Indúatría e Representações Lamttada
concessao para lavrar calcário em
terrenos de propriedade de Antônio
Correia Sobrinho, no lugar denominado Capao da Cruz, Distrito e Municípío de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, numa área de vinte e
dois hectares setenta e cinco ares e
sessenta e nove centiares í.22,7569
ha , ) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a seiscentos e cinco metros e sessenta "e sete centametros (605,67. m) , no rumo
verdadeiro de vinte e dois graus trinta minutos nordeste (220;> 30' NE), do
canto norte (N) do Grupo Escolar do
Conjunto Residencial do COHAB MG, e os lados a partir desse vertace, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e trinta e sete metros e noventa e dois centimetros (537,92 m) , oeste (W); cusentes e vinte e um metros (221 mr,
norte '(N); noventa metros (90 m) ,
este (E); oitenta metros (80 m) , norte (N); oitenta metros (80 m) , este
(E); noventa metros (90 rm , norte
(N); oitenta e sete metros (87 mr,
este (E); noventa metros (90 mr ,
(N) j trinta e seis metros <36 m) , es-

481

te (E); quatro metros (4 m) , norte
~N); trinta e sete metros e noventa
e dois centímetros (37,92 mr , este
(E); dezoito metros (18 00), norte
(N) j cínquenta metros (50 mr , este
(E); dezoito metros (18 m) , sul (S);
dezessete metros <17 m) , este (E);
vinte é seis metros (26 m) , sul (8);
vinte e seis metros (26 mr , este tE) j
quatro metros (4 m) , norte (N); oito metros (8 mj , este (E); - três metros (3 m) , norte (N); Vinte e OIto
metros (28 li), este (E); onze metros (11 m.r, sul (S); vinte metros
(20 m) , este (E); dez metros t 10 mi,
sul (S); vinte e seis metros (26 nu,
este (E); quinze metros (15 m) , sul
(S); quarenta e seis metros (40 In),
este (E); oitenta metros (80 1:(1). sul
(8); quarenta e oito metros (48 mr,
este (E); duzentos e sessenta e dois
metros (262 mj , sul (S); sessenta e
dois metros (62 mr , oeste ~W); oitenta e oito metros (88 mr , Sul (8),
Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes dos amgos 44, 47 e suas auneas, e 51, do Código de Míneraçào, além de outras
constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
üca sujeita às estípulaçôea do" Regulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726, de 19 de fevereiro de
1963, e da Resolução nc 3, de 30 de
abril de 1965, da Comissão Nacional
de Energia Nuclear.
Art. 29 O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à rrmêo, em cumprimento do disposto no Decreto-ler número 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessíonano não
cumprir qualquer das obrigações que
ee lhe incumbem, a concessão para
lavrar será declarada caduca OlI nu137; na forma dos artigos 65 e 66, do
Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizmhas
estão sujeitas as servidões de 'solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 59 A concessão de lavra. será
por titulo este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro, dos Deeretos de Lavra, do Departamento
Nacional daProduçao Míneral, do
Mímsterrc das Minas, e Energia.

ATOS DO PODER ExECU'XWO

Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua puoncação. revogadas as disposições em contrário.
(DNPM-oG4.081-69) •

Brasüía, 13 de dezembro de 1973;
da Indepenaêncía e 859 da
República.
1521,l

EMíLIO G. MÉDICI

cinquenta menos l250 mí , oeste (W).

An tania Dias Leite Júnior

DECRETO N' 73.306 -

DE

13

DE

DEZEMBRO DE 1973

Concede Cf, lndústnas eraeuence de
Artigos Retrauuíos S .A. - IBA&
o due~to de Lavrar argüa reiroiaria, no M umcipzo de M ogz àas Cru-

zes -

~Sz.aào

ae cúo

~auta_

o Presidente da jzepúoüce, usando
da a.mouiçeo que .ne contei e o e.rttgc ai, 11'" lU, da consucurçao, I.ilIS,
termos ao uecreio. !ei :t1Y .:::2l, de ,.:tS,
de revereiro ue 19b'. (Oorngo ce M1~
neraçaor, aiteraco peic Decreto -reí
o'" aia, ce 14. de março de ll:Jo'1. oeereta:
Art. tv Fica outorgada a Indústrias Brasuenas ce Artigos aerretanos S.A. - IBAR concessuo lJaltll
íavi ar argua retrataria em terrenos
de proprieoaoe de herdeiros fit; FranCiSCU ~gnatan, nos rugares rtenomínacos Bairro do .Jundíaa e Bras
Cubas - Distrito C1e J undíapeua 1tiuÜH,;lPlO ue !Vlogl das Cruzes .,..- Estado de São PaUlO, numa area de f,e~
tenta e d018 hectares e nove are~ • _.
(72,lJ9 nav, , uenmrtaoa por um poll.g:ono rrreguiar, Que tem um vertdee
a trezentos f;; setenta e um metros e
vinte e alto cenumetros (;in.<l8 !U;,
no rumo verdadeiro de q ue, ente e
quatro graus vinte e sete mmutcs
nordeste 1..44<,) 27' !'tE). do

(W); oitenta e cinco metros ;85 m),
sur lS); duzentos e cínquenta metros
(250 nn, veste 1.. W); oitenta '1 CUlCO
metros (85 mr, SW (8); duzentos e
ciuquenta meoroe 1..250 mr, oeste lW),
oitenta e cinco metros (85 rol. sul.
lb); duzentos e cinqüenta metros
(250 mr, oeste 1.. W ); oitenta e cinco
metros (85 fi), sui lSJ; duaectos e

centro 'ia

ponte sonre o Rio Jundíai ce astrada Sao Pauto - Mogi das Cruzes e
os tacos a partir desse vertace, os seguíntes comprimentos e rumos Verdadeiros: setecentos metros 7ÜO mr,
porte (N); mu Quatrocentos e emquenta metros (1.450 fi), leste (E);
duzentos e noventa e dois menos
Cl92 m) , SUl (8) : duzentos metros
(200 fi), oeste (W); sessenta e oito
metros (68 fi), sul l8); duzentos e
cinqüenta metros. (250 m), oeste

Esta concessão e outorgada mecnante
as eondtçcea constantes aos artigos
44, 47 e suas anneas, e 61, OI) Có,J1go de raineraçao, alem de oúl.oU1S
constantes do mesmo Oouígo, nac expressamente mencionadas neste De-

ereto,

Parágrafo único. Esta concessao tica sujeita as esttpuraçoes ao R.egu~
lamento aprovado pela Decreto número 51.720, C1e 19 de fevereiro ue
1903, e aa ccesoiuçao nv 3, de ;,{O de
anrü de 196f:l, da comissão Naotonal
de jmergia Nuclear.
Art. 29 O concessionário nca otma recolher aos cones PUOllUW) os
trrcutos deviucs a uruao, em cumprimento ao mspoatc no Decrete-rei
nv 1.038, de ai de outubro de 1969.
Art. 3<,) Se o conccssionanc nao
cumprrr qualquer das onrigaçoes que
se lhe mcumoem, a coccesseo para
lavrar sera declarada caduca ou nuta,
na rorma .:1Os artigos 65 e 66. do coaigo de ~ineraçao.
Art. 49 A13 propriedades vizuinas
estao sujeitas as servidões de solo a
SUPsOlo pala nns de lavra, na remia
Cio artigo 59, do Códígc de MincraçàO.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Depi:l.rtiamemo
Nacional da Produçàc Mineral, do
Ministério das Mínàa e EnergIa.
Art. 69 .1!:ste Decreto entrará tom vi~
êor na data de sua puoncaçao, revogadas as dísposíçóes em contrario gado

,mNPM-805.872-68) •
Brasílta, 13 de dezembro de 1973;
152y da Independência. e 8ó9 da
'aepúoncá.
EMíLIO

6-.

MEDICI

Antonio lJias L.eite Júnior

Aros

DÓ

PODER :EXECÚtÍVO

DECRETO NQ 73.307 - DE 13 DE
DEZEM:ERO DE 1973
Concede a "Marialda Gomes Mattos,
firma uuiiuuiual, o direito de lavrar auuomno, no Município de
Mucugê, Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atrtouíçâo que lhe confere o ar.,
tigo 81. [19 IH, da. Constítuíçâo. nos
termos do Decreto-Ieí nv ~::!.'l. de ~(j
de Jevereíro de 1967 (Código ...e Mineraçáoi. alterado pelo Dect etc-ier 11"
318, d.e 14 de março de 1967, decreta:

Art. 10 Fica outorgada. a Martalda
Comes Mattos, firma mdívídual. con,
cessão para lavrar diatcmito em ter~
renos de propriedade de Augusta Medrado Mattos e outros, nos lugares
denominados Passagem Funda. Rio
'I'remecral e Fazenda Ibíquara, Distrito e Muníczpio de Mucuge. Es~Sldo
0.( Bahia, numa área de duzentos e
oitenta e cinco hectares (285 ha},
delimitada por um retângulo,
que
tem um vértice a cem metros (1()Om;.
no rumo verdadeiro de vinte e nove
graus sudeste (29Q SE), do canto nordeste (NE) da casa do Senhor VaJter Novais, situada na Fazenda Ibíquara e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e novecentos
metros (1.900 rm , oeste (W); mil e
quinhentos metros O.500mJ, norte
(N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes coe
artigos 44, 47 e suas alíneas, e '51,
de Código de Mineração, alem de OLltras constantes do mesmo Código, nac
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv ..
51.726, de 19 de fevereiro de 1:::33, e
da Resolução nv 3, de 30 de aoru de
1965, da Comissão Nacional de Ener.,
gra Nuclear.
Art. 2Q O ooncessíonârto fica obrigado a recolher MS cofres públicos
os tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-ter
nc 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se
concessionário nâo
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe íncumnem, a concessão para
lavrar será declarada caduca ou nula.
na forma dos artigos 65 e 66, ao Codigo de Mineração.

°

Art. 49 As propriedades vízinnas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, i.a forma
do artigo 59, do Código de Mmeração.
Art. 59 A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será
transcrito no Livro C - Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral,
do Mmístértc das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas RJ3 disposições em contrário.
(DN"PM - 818.216/68).
Brasília, 13 de dezembro de 1973;
1529 C1a Independência e
859 da
Repúbhca ,
EMiLll) G.

MÉDICI

Antônio Dias ueue Junior

DECRETO N9 73.308 - DE 13 oJJi:
DEZEMBRO DE 1973
Concede a Indústrias nrasueira» de
Artigos Retratarice S. A. - IBAR
o direito ae lavrar arçua, no M1tmcnno de saieeoioue, Estado de
São Paulo.

O Presidente da República, usando
da annbuiçâo que lhe confere o ar;
tígc 81, .nv IH, da Constituição, nos
termos do Decreto-lei nv 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Codígo oe Mi
neraçãcj, alterado pelo Decreto-.ieJ nv
318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 19 Fica outorgada a Indústrias Brasileiras de Artdgos Refratàríos S. A. - !BAR concessão para
lavrar argila em terrenos de propríedade dos herdeiros de Benedito Jose
de Morais, no lugar denominado Barr1'0 de Capela Nova, Distrito e Mumc1pio de Salesopolis, EsLa.dü de são
Paulo, numa área de sessenta e oito
hectares noventa e oito ares e cmquenta centíarea (68,9850 ha.;, deumrtada por um retângulo, que
tem
um vértice a mil oitocentos e quarenta e um metros e vinte e seis
centímetros (1.841,26m), no rumo verdadeíro de oitenta e quatro graus dezesseis mintas nordeste (84916.NE), do
centro da Dante sobre o Rio Parartdnga. na estrada Salesópolís - Santa
Branca e os lados divergentes desse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: mil e cínquenta
metros (1.ú5-0m>, leste (E); seíseenH

424
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tos e cmquenta e sete metros (657m).

norte

U.'i).

l:!i;.;;ta concessao é cutor-

gana mediante as ccnruçoes constantes
uos ar ugos 'i':i, 4'1 e :::'Ulio"::> auueae, e
51, ao cocugo oe Mineraçao, alem de

outras constantes co mesmo coccgo,

nao expressamente mencionadas nea,
te Decreto,

Parágrafo único Esta concessão
fica sujeita às esnpulaçoes ao RegaIamenuc aprovauo velo Decreto nv •.
51. -I~tj, ae UI ce fevereiro ue .I.!:Hia. e
da tcesoiuçao nv a, ae au de aoru de
Hlti6, ca ....omíssao Nacional ce Ener;
gra .Nucíear •

Art. 2"" O concessionário fica abrigaco a recolher aos cones PUO.lCúS
os srroutos ueVIUOS a urueo, em cumprimenco ao uisposto no Decreto-ieí
1.l);;S~, ce ai ue outunro ae Hlti9.

nv

Art. 39 Se o concessionário nâo
cumprir qualquer Qi:J.,S oungaçoes que
se uie mcuui» em, a conceseao para
lavrar sera uecreaaca cacuca ou cuia,
na rorma aos aruigos ti5 e ti6, do COdigo ce Mineraçao.
Art. 49 As propriedades vízínnas
estao sujeitas M serviuoes de-soio e
eucso,o pa..r a rins ce Iavra, na remia
do artigo 59, ao COUlgO de Mine~
raçao.
Art. 59 A concessão de lavra i:.erá
por titulo este Decreto, que .serà
trenscrno no Livro C - rcegistro
dos .uecretos de Lavra," do Departamenta rxacconaí da Prcuuçao Mmeraa,
do wnms.enc nas Minas e ümergra ,
Art. 1;)9 Este Decreto entrara em
vigor na data ce sua pucucaçao, revogacas as casposiçoes em cousrano.
(Dl'iPM -

5.::Sl:S:.lj6V.

Brasília, 13 de dezembro de 1973;
1ô29 ca Independencia e 859 da.

.aeoúouca.
El"'ÜLIO

Antomo

G.

.MtDICI

Dias

ueue

Junior

termos do Decreto-leí n? 227, de 28
cte revereiro ce Hltl'l tOodígo ue Mineraçaor, aíteraco pelo Decrete-ter nv
:ns, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. te
Fica outorgada a sanes
Andrade Mineração Ltda.. concessao
para lavrar bauxita em terrenos de
sua propriedade, no lugar ueuomínado Fazenda de São José do Manso,
Dietríto de Lavras c-ovas,

.M.UruCllJiO

de -Ouro Preto, .i!.CtaCio ae Minas Gerais, numa área ae quatro néctares e
ortc ares (4,OiiIJO na.j, ceumuaca por
um polígono irregular, que tem um
vertace a cento e treze metros .. , ...
Cn smi, no rumo veruadeirc de trinta
e um graus e trinca mintos sudeste
(31" 30' se», do canto sudeste tSE) da
Capela ce cao Jose e os racos a partu cesse vertice, os seguintes comprímentos e rumos veruao.elrU8: ~en"
to e vinte e cinco metros l12óID), este
(E); cem
metros uuumi, sul (8);
VInte e cinco metros ~:.:I<>m), este lill);
cinquenta metros l50m) , sul lS); nez
metros uunu, este lE); cento
e
trinta metros U30m), sul lS); cento
e sessenta. metros (160m), oeste (W);
duzentos e OItenta metros l280m),
norte lN). Esta concesseo e ou torgada mediante as condições constantes
CiOE arugos 44, 47 e suas anneas, e
51, do coccgo de Míneraçac, alem de
outras constantes do mesmo Codígo,
náo expressamen te mencionecas neste
Decreto.
Parágrafo único.
Esta concessão
fica SUJeita às estdpulaçóes do Regulamento aprovado pelo Decreto n Y ..

51.726, de 19 ue tevereirc de ':"963, e
dto Resolução nv 3, de 30 de d.bnl de
1965, ce comissão Nacional de zner,
gía Nuclear.
Art. 2Q O concessíonáno fica cnngano a recolher aos cofres púndcoa
os tributos oevíeos à unrao, em cumprrmemo do Ciisposto no Decreto-ieí
nv 1. 038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessíonárío não
cumprir qualquer das onngaçóes que

DECRETO NQ 73.309 - DE 13
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede a soues Andrade MineraçáO
LUla. o iisreitc de lavrar bauxrta.
no Município àe OUro preto, Estaao de Minas Gerais.

o Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar;

tígo 81, n 9 UI, da Constituição, !l'Js

se Ine íncumoem, a concessão paea
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
SUbsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Minera.ção.
Art. 5Q A concessão de lavra terá
por titulo este Decreto, que será

ATOS DO PODER EXECUTIVO

transcrito no Livro C - Registro
dos Decretos de Lavra, do Departamento Nacional da Produção Mineral.
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as dlsposícôes em contrário.
(DNPM - 4.215/62).
Brasília, 13 de dezembro de 1973;
152Q da Independência e
85Q da
{R.epública.
EMÍLIO G.

Antônio

MJl:DICI

Dias

Leite Júnior

---

DECRETO N° 73.310 - DE 13
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede a Agenor ROschel Schunk,
firma individual, o direito de lavrar
cauiim, no Municipo de Embu-Guasu, Estado de São Paula.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, n» lI!, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei n- 227, de 28
de fe:vereiro de 1967 (Código de Mineração, alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decreta:

leste (E); doze metros e cinqüenta
centímetros (12,50m), sul (8); dez
metros (Lüm) , oeste (W): cinco metros (fim) , norte (N); vinte metros
(20m), oeste (W); dez metros (10m),
norte (N); quarenta e cinco metros
(45m), oeste (W); doze metros E' cinqüenta centímetros (12,50m), norte
(N); cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros (52,50mL oeste
(W): trinta e cinco metros (35m), norte (N); dez metros (10m), oeste (W);
vinte metros (20m), norte (N);dE',z
metros (10m), leste (E); cinco metros
(Sm) , norte (N): vinte e dois metros
e: cinqüenta centímetros (22.5Orn) leste
(E); sete metros e cinqüenta centímetros (7.50m), norte (Nl; vinte e
cinco metros (25m l. leste (E); sete
metros e cinqüenta centímetros ... "
(7,50m). norte (N); quarenta (40m),
leste (E); doze metros e cinqüenta
centímetros (12.50m). sul (S); dez metros (lOm). leste (El. Esta concessão
é outorgada mediante as condições
constantes, dos artigos 44, 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração. além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão
fica sujeita às estlpulacões do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.726. de 19 de fevereiro de 1963,
e da Resolução nv 3. de 30 de abril
de 1965, da Comissão Nacional de
Energia Nuclear,

Art. lo Fica outorgada a Agenor
Roschel Schunk, firma individual,
concessão para lavrar caullm em terrenos de sua propriedade, no lugar
denominado Bairro dos Borges, DisArt. 2° O concessionário fica obritrito e Município.. de Embu-Guaçu, Esgado a recolher aos cofres públicos os
tado de São Paulo, numa área de oitenta e seis ares e trinta e oito cen- tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei nútiares (0,8638 haj , delimitada por um
mero 1. 038, de 21 de outubro de: 1969.
polígono irregular, que tem um vértice a quatrocentos e oitenta e sete
Art. 3° Se o concessionário não cummetros (487m), no rumo verdadeiro de
prir qualquer das obrigações que se
setenta e seis graus cinqüenta e cinco
lhe incumbem, a concessão para laminutos noroeste (76°55'NW), da con- vrar será declarada. caduca ou. nula,
fluência do Córrego Buceteírc com - o na forma dos artigos 65 e 66, do, CóRiacho Paiol Velho e os lados a partir digo de. Mineração.
desse vértice, os seguintes comprimenArt. 4° As "propriedades vizinhas
tos e rumos verdadeiros: quinze meestão sujeitas às servidões de solo e
tros 05m), sul (S); -clnco metros ..
subsolo para fins de lavra, na forma
(Bm) , leste (E); doze: metros e cindo artigo 59, do 'Código de Mineraqüenta .centímetros <l2, 50m.) , sul (S);
cinco metros rõm), . leste (E): doze ção.
metros e cinqüenta centímetros .....
Art. 5° A concessão, de . lavra terá
02.50m), sul (S); cinco metros (5m),
leste (E); doze . metros e cinqüenta por título este Decreto, que será transcrito
no Livro C ,,-.,Registro dos Decentímetros (12,50m), .euj (8): cinco
metros (Bm) , leste (E); doze' metro-s eretos de Lavra, do. Departamento Nae cinqüenta centímetros 02.50m), sul' cional .da .P!<:ldu,.Ção Mineral, .do Mi-::
nistério das Minas, e, Energia ..
(S): cinco metros .. (5m), leste f E);
doze. metros 6 círíqüénta centímetros
Art. 6° Este Decreto entrará em 'vi(lMOrn),sul (6): Cinco metros (Sn!), gor' na data de sua-pubücação. 'rcvo,
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disposições em

contrário

(DNPM-O.500-0l) .

Brasília, 13 de dezembro de 1973;
1520 da Independência ~ 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N.O

73.311 -

DE

13

DE

DEZEMBRO DE 1973

Concede a Arthur Sanches e Cia, Limitada o direito de lavrar feldspato,
quartzo e argila. no Município de
Vargem Grande _. Fostado de São
Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, n. o 1II, da constituição, nos termos
do Decreto-lei D.O 227, de 28 de tevereirode 1967 (Código de Mineração),
alterado pelo Decreto-lei D.O 318, de 14
de março de 1967, "decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada a Arthur
Sanches ~ Cia. Ltda. concessão para
lavrar feldspato, Quartzo e argila em
terrenos de propriedade de Arthur
Bancbes. no lugar denominado Vargem Grande, Distrtto e Município de
Monte Alegre do Sul. Estado de São
Paulo numa área de seis hectares,
quarenta e cinco ares e sessenta e
cinco centtares (6.4565 ha.. L dellmltada por um polígono irregular, Que
tem um vértice a quatrocentos e dezessete metros (417m), no rumo verdadeiro de sessenta e seis graus e cinqüenta minutos sudeste (66"50'SE),
do centro do Portal da Capela de
gão Lázaro e os lados a parblr desse
vértice, os seguintes oomprtmentox e
rumos verdadetros: trinta e dois metros (32m). este (E): dezessete metros
(l7mL norte (N); dez metros (lOm).
este (E); quatro metros (4m), norte
(N); ottenba e nove metros e ctnoüenta centímetros (8950m), este (E);
dezessete me-tros (17m). norte (Nl:
cento f' vinte e oito metros (l28m).
este (E); trinta metros (::!Om) , norte
(N); ouarente e sete metros. (47m),
este rtn: t;rlntJl e dois metros (32m),
norte (N)' oitenta e três metros ....
(83m) . este (E); vlnfe "metros (20tti.).

sul (5); cento e seis metros (106m).

EXECUTIVO

este (E); cento e trinta e quatro metros (134m), sul (S); cento e quatro
metros (l04m), oeste (W) ; trinta, e
sete metros (37m), sul (S); duzentos
e quatro metros (204m) oeste (W); vinte e três 23m), norte (N); noventa e
seis metros (96m), oeste (W); quatro
metros (ém): sul (S); trinta e um
metros e cinqüenta centímetros ....
(31,50m), oeste rwi: quatro metros
(4m) sul (8); trinta e dois metros
(32m), oeste (W); cinco metros (5m),
sul (8): vinte e OIto metros (28m),
oeste (W); oitenta e um metros (81m).
norte (N). Esta concessão é outorgada mediante as condições constantes
dos artigos 44 47 e suas alíneas. e 51,
do Código de Minera-ção, além de outras constantes do mesmo Código. não
expressamente mencionadas neste Decreto.
Parâzrafo único. Esta concessão
fica suíetta às estlpulacões do Reg-ulamento aprovado pelo Decreto número 51. 726_ de 19 de fevereiro de 1963.
e da Resolução número 3_ de abril de
1965 da Comlssãc Naclonel de Energia
Nuclear.
Art. 2.° O concessionárto ftca obrtgado a. recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à Urrlão. em cumprimento do disposto no Decreto-lei
n.e 1.038. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrtsacões Que
se lhe incumbem. a concessão de lavra
será declarada caduca ou nule. na forma dos artigos 65 e 66, do Código de
Mineração.
Art. 4." As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidores de ~o10 e
subsolo para fins rie lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5,° A concessão de lavra terá
por titulo egte Decreto. oue será transcrito no livro C - Rerristro dos Decretos de Lavra. do Departamento
Nacional da Produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicacão revogadas ::1.1': dtsnostoões em contrário.
(lJNPM-9029-571 .
Brasília, 13 de dezembro de, 1973;
1152.° da Independência é 85." de
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dirul Leite Júnior
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DECRETO NQ 73.312 - DE 13
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede a Caolim ltabirito taaa, o
direito de lavrar areia
quartzcsa,
no Municipio de ttaoirüo, Estado
de Minas Gerais.

C Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar., :
tígo 81, nc liI, da Constdtuiçào. nos
termos do Decreto-lei nc 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código de Mi~
neraçâc) , alterado pelo Decreto-lei nv
318, de 14 de março de 1967, Decreta:
Art. 1.0 FiC3; outorgada a Caollm
Itabirito Ltda. concessão para h vrar
areia quartzos a em terrenos de rua
propriedade, no lugar denominado
Capâo dos Lourenços, Distrito de
Bação, Município de Itabírtto. Estado
de Minas Gerais, numa área de trinta
e quatro hectares e quarenta e um
ares (34,41 ha}, delimitada por lHO
polígono irregular, que tem um vértice a cento e vinte e sete metros e
quarenta e oito centímetros (127 ','1),
no rumo verdadeiro de sessenta e quatrc graus vinte e seis minutos sudoeste (64Q26,SWi, do marco geodé,
stco número vinte e dois (n9 '22) do
D. N. P. M. (Departamento Nadnnal da Produção Mineral) e ')8 "víos
a partir desse vértice, os seaulntes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e trinta metros
1330m),
oeste (W); cem metros (100m), '1<::1'te (N); cento e cinqüenta metros ....
050m) oeste (W); cento e dei" metros (l lüm i norte (N); 'cento e rf nqüenta metros Clõüm), oeste (W);
quatrocentos e dez met-es
141r>m',
norte (N); seiscentos e trinta me-ros
(63()m), leste (E); seiscentos e vinte
metros (620m). sul (8). Esta -oncessão é outoreada mediante as conrítções constantes dos arbiaos 44 ~7 e
suas: alíneas e 51, do Código 'iP .v.nneracão. além de outr-as constaut-s
do mesmo Código, não expressamente
menc'onadas neste Decreto.
Parágrafo único
Esta -oncessâo
fica sujeita às est'pulacões do Rf'8:U
Iame-ito aorovado 0"10 Decreto n9 .
51,726 de 19 de fevereiro de '96:1. e
d9 aepolu~::io ne 3 fie ~o de ,\~",1 n~
1965 da "omíaeâo Nacional de Ener..
zte Nuclear.
Art, 20 O ooncesslonát-ío fica oorigado a recolher MS cofres públicos
00 tributos devidos à União, 'em .zumn

primento do disposto no Decreto-lei
nv 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 39 Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para.
lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Míneraçâo ,
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na formado artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5Q A concessão de lavra tera
por título este Decreto, Que será
transcrito no Livro C - Registro
dos Decretos de Lavra. do Departamento Nacional da produção Mineral.
do Ministério das Minas e Energia.
Art. 69 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publica-ção, revogadas QS dispostcõea em contrário.
(DNPM -

10. 6D4/67).

Brasília, 13 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MEDICI

Antônio Dias

Leite.

Júnior

DECRETO NQ 73.313 -

DE 17 DE

DEZEM"BRO DE 1973

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, do Quadro de Pessoal d,a
Ministério dos Transportes para o
do Minis"ério da Educação e Cultura, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe -ontere o artigo 81, Item IIl, da Constituição. e
tendo em vista () disposto no artigo
99 § 2Q do Decretn.Iel nc 2()O de
25 de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 19
Fica redístrtbuido. para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mimatér-o da Educacão e
Cultura um cargo de Oífc'al de Administração. cód.zo AF-201.14-E -om
o respectivo ocupante, Antônio Benquerer Júnior Intec-ante de igual
Quadro - Parte Suplementar - do
Mlrústérlo dos 't-ransportes. oriundo do
extinto Lloyd Brasileiro - Patrtmônfo
Nacional - mantido o restme jurtdíco
e prevldenctãrto do. servidor.
Art. 29 O dísoosto neste ato não
homolosa situ.acãoque, em vtrtude
de sindicância', "ínquértto admínlstra-
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tive ou revisão de enquadramento venha a ser considerada nula, ilegal ou
contrária a normas administrativas
vigentes.
Art. 39 O ocupante do cargo. Ora
redíetrüruído continuará a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelo
órgão de origem. até que o orçamento do Ministério da Educação e Cul,
tura consigne os recursos necessários
ao pagamento das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste
ato.

Art. 4.° O órgão de pessoal do Mi-

nistério dos Transportes remeterá ao
do Ministério da Educação e Cultu-

ra, no prazo de 30 (trinta) dias. contados da data de vigência deste Decreto, os assentamentos funcionais do
servidor mencionado no artigo li?
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 <la
'República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Mário David Andreazza
Jarbas G. Passarinho

DECRETO

NQ 73.314 DE
DEZEMBRO DE 1973

17

DE

Retifica o Decreto n 9 62.416, de 15
de março de 1968, alterado pelo de
n9 64.298, de 19 de abril de 1969.
que classificou os cargos de nível
superior da universidade
Federal
de Pernambuco.

o

Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar,
tígo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artif{o
99 , da Lei nv 4.34&, de 26 de junho
de 1964. e respectiva regulamentação
e o que consta do Processo nc
4.858, de 1973, do Departamento Aomínistratãvo do Pessoal. Civil,
Deereta:
Art. 1 9 Fica retificada a relacãc
nominal referente. à classrrtcação dos
cargos de nível superior, do' Qua.dro
de Pessoal ~ Partes Permanente (;
Especial - da Universidade Federa)
de Pernambuco, aprovada pelo
ereto nv 62.416. de 15 de março dE-1968, e alterado pelo Decreto nc "
64.298,_ de 19 de abril de 1969,óa..-a
efeito de 'excluir, no que. ta,ng~ ao

ne-:.

ExEcU'l'IVO

pessoal integrante da Parte Especial
(Lei nc 3.967. de 5 de outubro de
1961), da classe 21-B da série de cíaa,
ses de Enfermeiro, TC-1201, a funcionária Maria Cléa Reis Tavares 6inclui-la na classe 22-C da mesma
série e.' simultaneamente. -rebaíxar
dessa última classe, na qual foi tndevidamente classificada, para a elasse 21-B a funcionária Marby de Oli·
veíra Lins.
Parágrafo único. Os efeitos legais
da presente retdtícaçâo prevalecem a
partir de 29 de junho de 1964, retroa,
glndo as respectivas vantagens Itnancerras a 19 de junho de 1964, na forma do disposto no artigo 43, da Lei
nv 4.345, de 26 de junho de 1964.
Mt. 29 O órgão de pessoal da Universidade Federal de Pernambuco ex"
pedirá, aos runcionãnos
abrangidos
por este Decreto, atos declaratórtos
da respectiva situação funcional.
Art. 39 As despesas decorrentes da
execução deste Decreto serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios da Universidade Federal de
Pernambuco.
Art. 4Q Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de 19'73;
1529 da Independência e 859 da
!República.
EMÍLIO G.

Jarbas

G.

MÉDICI

Passarinho

DECRETO N9 73.315 - DE 17
DEZEMBRO. DE 1973

DE

Dispõe sobre
o enquadramento se
funcionário da Unurersuuuie
Federal do Rio de Janeiro, e dá out.ras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe 'confere o ar~:
tigo 81, item IIl, da Constituição,
tendo em vista o. disposto na Lei
n." 3.780, de 12 de julho de 1960, e a
sentença proferida pelo Tribunal j'c,
deral de Recursos, decreta:
Art. 19 Fica anulado o enquadramento de Alberto Rodrigues de car-:
valho, na classe de Laboretortsta, p~
1.602.9-B, do Quadro. tmtco .de Pessóal da Universidade' Federal do' Ri9
de Janeiro1a. que se refere o Decreto

ATOS ])O

PODER EXECUTIVO

n." 55.844, de 18 de março .de 1965,

e restabelecido, em sua plenitude, a
partir da mesma data de 18 de merço de 1965 .0 enquadramento atribuído ao referido funcionário, na classe
de Técnico de Laboratório, ..
P-l. 601. 14-B. no mesmo Quadro único de Pessoal, pelo Decreto nv ...•
51. 366 de 6 de dezembro de 1961 pa;
ra cumprimento de sentença judicial,
transitada em julgado, em decorvencía da decisão adotada, por unanimidade, pela Segunda Turma do Tribunal Federal de Recursos, em 8 de
março de 1971. no julgamento da Apelação Cível nv 29.005, do Estado da.
Guanabara,
Art. 2Q Oórgáo de pessoal competente apcstllará o título do funcionáno a que se refere este Decreto
Art. 3Q E-ste Decreto entrara em
vigor na data (da sua pUblicação.' revogadas as di~~ições em contrário.
Brasília, 17 de <!ezembro de 1973;
1529 da Independência
e 859 da
República.
EMÍLIO G.

Jarbas

G,

MÉDICl

Passarinho

DECRETO NQ 73.316 - DE 17
DEZEMBRO DE 1973

DE

Autoriza estrangetros a adquirirem
direitos sobre os terrenos que menciona.

o Presidente da República, usando
da atrfbutçâo que lhe confere o artigo 81 item 'UI, da Oonstítuiçáo. e
tendo em vista o disposto no artigo
205,. do . Decreto-lei n« 9.760,. de 5 de
setembro. de 1946, decreta:
Art. 19 Ficam autorizados:
a)
a adquirir o direito de preferência ao aforamento:
-Giovanní Domenico Panza e Luí.,
gma "Pa6CsJe Panza. de nacionalidade
italiana, do terreno de acrescido de
marinha situado na Rua Inhanduí nv
158, no. Esta.doda Guanabara. ccnforme processo protocolizado no, Ministério da Fazenda sob" o ns 27.785,
M 1973;
·:Õ) á . adquírtr"o - domínio .útdl, em
transferência de aforamento:
1 - Maria Surcan dos, Santos, de

nacíonaíídade austríace, 'de.

fração
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ideal de 0.000695 do terreno nacional
interior situado na Rua Senador
Dantas nv 117, correspondente ao
apartamento 1,733, no
Estado da
Guanabara, conforme processo protocolizado no Ministério da Fazenda
sob o nv 32.148, de 1973;
2 - Valentdn Argones Areal, José
PicheI Camíno, Miguel Maneiro Pa~
ZOS, José Benito Alvarez Rial Maria
Teresa Sanmartin Alvarez, Hermenegildo Gonzalo Gil Duran e Maria
Leonilda Pereira Duran, de nacionalidade espanhola, da fração ideal de
1/50 do terreno de acrescido de marinha situado na Avenida Francklin
noosevett nv 84, correspondente à loja "D" no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda, sob o nc .. .
23.914. de 1972;
3 - André Georges Abel Dupetit,
de nacionalidade francesa. da metade
ideal do terreno de marinha situado
na Praia da Guanabara nc 247 Ilha
do GOvernador, Estado da Guanabara, conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o nc ... ,
25.216, de 1973;
c) a adquirir o direito de revigoraçâo de aforamento:
1 - José Sequeiros Rodriguez. de
nacionalidade espanhola, do terreno
nacional interior situado na Rua Barão de Cotegtpe nvs 113, 115 e 117,
em Salvador no Estado da Bahia,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o ne ....
294.846. de 1963;
2 - Manuel Iglésias Lopez, de nacionalidade espanho~a,.do terreno de
acrescido de marinha situado na Rua
Professor Vicente ROmano ns 34. em
Ntteról. Estado do Rio de Janeiro,
conforme processo protocolizado no
Ministério da Fazenda sob o ne .. ,.
20.813, de 1971.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasíha. 17, de dezembro de 1.973;
1529 da Independência e ·85Q da
República.
.

EMÚ,IO G. MtDICl

Antônio. Delfim· Netto

ATOS

DECRErc

N.~

DO PODER ExEcUTIVO

7:L317 -

DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre a rec..'rgci1l~zaç{ir' do çucaro ae Pessoal da Agência Nacional.

o Presidente -ía Repúbnca, usando da atribuição que lhe confere o artigo
81, item. IIJ, da. Cf)nst"r,uiçã<>. e tendo em vista o disposto no § 1.", do artigo
20. da Lei n,» 3. 7Bu, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. L" Fica aprovada. na forma dos Anexos I e n. que são pa.'fte tntegrante deste Decreto. a. fusão na Parte Permanente, da atual Parte Especl,:tI
do Quadro de Pessoa, ca Agência Nacional. e aplicada. aos cargos que mtegram cada serte de c-esses 9 proporr.ionalídade prevista no § 1.", do arttec
20, da Ler n.v ~. 780. ue 12 de julho de 1960.
..
Art.. 2." A.<; medidas de que trata este Decreto não acarretam aumento
de despesa Iicanoo suprímktos, na forma das tabelas anexas, 5 cargos atU41~
mente vagos.
Art 3." Os cargos comoreendvtos nas tabelas que constituem os anexos
a que se refere o artdgc L" continuam preenchidos pelos seus atuais ocuoan-

teso

•

Art. 4." Este Decre-to en.rará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposlçóes em contearío.

Brasítía, 17 de dezembrc de 1973;

da

152."

Independência e 85."

ua

República.
EMíLIO

G. MEDIC'I
a~ Abreu

roao Lf.lUU:

Os anexos mencionados no art. 19 foram. publicados no D.
19-,12-73.

O. de

Munic~1Jal de
Mineiros para a Centrais Elétricas
de Goiás S. A. a concessão -::;ara

Prefettura Munícinal de Mineiros oara a centrais Elétríoas de Goiás S.A.
Art. 4.0 A concessionária fica obrigada a cumtrrir o dtssnoato no Código
de Águas. leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 5." A presente concessão vlgorará pelo prazo de 30 (trínta) anos,

O Prestdents, da República, usando

findo o qual os bens e instalações flue,
no momento existirem em função dos
serviços concedidos, reverterão à

DECRETO N." 73.318 -

DE 18 DE

DEZEMBRO DE 1973
Transfere da Pretettura

produzir. transmitir e distrU.mir
enerair elétrica no Município de M~
neiros, Estado de Goiás.

da atrtbulcão que lhe confere o artigo
81. item IH da Constituição, e nos termos dos a-tivos 140 e 150, do Código
de éguas, decreta:
.
Art. 1." Fica transferida para a Cen-

trata J:léf.ricas de Goiás S. A. a co.... ~
cessão para produzir. transmitir e distribuir energia elétrica no rnunk-Ipío

de Mineiros, Bstedo de Goiás. de que
é titular a Prefeitura Muníctoal de
Mineiros, em virtude do Decreto rcú
mero 39.417. de 19 de junho de 1956.
Art. 2." Fica a Centrais Elétr-icas de
Goiás S. A. autorizada a eatabeleeer
os sistemas de distttbutcâo E' trana,
missão constantes dos projetos apro-

vados.

VÜ!'OT

na data da sua publlcacão. revo-

gadas as dtspos'cões em contrário
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152 0 da

Independência

e

RepúbIlca.

Art. 8." Fica aprovada a transfer-ênela dos bens e tnstatações vinculados

aos serviços de' energta. elétrica

União.
Parázrafo único. A concesslonárta
poderá requerer oue a concessão seja
renovada, .medlante RS condições ..rue
vierem a ser estipuladas. devendo entra" com o respectlvo 'pedido 1tt.é 6
(seis) meses antes de fil'ldar o orazo
de vlzêncta. sob pena de s-eu sflêncfo
sei Interpretado como desistência da
renovação.
Art. 6." Bsfe Decreto entrará em

da

EMÍLIO G. 'M'ÉDIeI

Antônio"Dias Leite Júnior

85."

da
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DECRETO N." 73.319 - DE 18
DEZEMillRQ DE 1973

DE

Declara de Utilidade Pública, para
fins de desapropriação em favor da
Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, as áreas que ·)Jt!mcíona,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item !II da Constituição, de acordo com o que dispõe o Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941;
com as alterações constantes da Lei
n51 2.786, de 21 de maio de H'53 e
Decreto-lei n.s 1.075, de 22 de taneíro de 1970, e tendo em vista o díaposto no artigo 24. da Lei n.v 2.004,
de 3 de outubro de 1953, decreta:
Art. V? E' declarada de utilidade
pública, para fins -íe "esapropr.açâo
em favor da Petróleo Brasileiro S.A.
- PETRüBRAS. uma área de terreno, com a superfície de 21.512 mz I vinte e um mil quinhentos e doze metros
quadrados), limitando-se com as ruas
Alagoas, Olinda e Sergipe e com a Av
Miguel Couto, contendo todos os 32
(trinta e dois) lotes da Quadra 172
do loteamento denominado "Jardim
Balneário Ana Clara", e respectivas
benfeitorias, área que se localiza no
lugar denominado "Campos Eltsios"
na cidade e Comarca de Duque de
Caxias, Estado do Rio de Janeiro tudo conforme planta PETROBRAS DETRAN n.e 021-022-017 A, anexa ao
Processo 'M1viE u.c 607.636-13.
Art. 2.0 A Petróleo Brasileiro S. A.
- .PETROBRAS fica autorizada a
promover, com recUI'SOS próprios, amigável ou judicialmente, a presente de..
saproprfaçâo dos lotes e benfeitorias
existentes na área referida no artigo
1.0 deste Decreto.
Art. 3.0 A expropriante, no exercicio das prerrogativas que lhe são asseguradas por este Decreto, poderá
alegar, para efeito de imissão provísórra de posse, a urgência a que se refere o artigo 15, do Decreto-lei número
3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n.v 2.786, de 22 de janeiro
de 1970.
Art. 4.0 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152.° da Independência.
República.

e

EMíLIO G. Minror

Antônto Dtas Leite Jt2nior

85.0

da
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DECRETO N." 73.320 - DE 18 DE
DEZ~RO DE 1973
Declara de utilidade pública, para tins
de constituição de servidão aâministratioa, uma faixa de terra tieetinada à passagem de linhas de
transmissão, no Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuícão que lhe confere o artigo
81, item TIl da Constituição. tendo em
vista o disposto no artigo 151. tet-a c,
do Código de Á!!U3S. regulamentado
pelo Decreto n.s 35.851, de 16 de íutho
de 1954. e o que consta do processo
MME 705.044-73, decreta:
Art. 1.0 Ficam declaradas de ut.lltdade pública. uara fins de constitutção de servidão administrativa, 3S
áreas de terra situadas na faixa \'3,"
riáveT de 45 a 60 metros de largura.
destinada à passagem de dois -a-najs
de linhas de transmissão a serem estabelecídos entre a subestação de .Taú
(nova) e a estrutura 5-5 da linha de

transmissão .jaú (antig-a \ ~ Ler.cóís,
no Estado de São Paulo. cuíos ".11'0_
jetos e plantas de situacão

nÚ'TJ€1'OoS

BX-D-10.398 e BX-D-I0.400. f0l"1.m
aprovados por ato do Dtretoc-Geral
do Departamento Nacional de Aft11~S
e Enersda Elétrica, no processo ~I,[ME
705.044-73.
Art. 2.0 Fica autorizada a Companhia Paulista de Força e Luz a. pro"
mover a oonstdtutcâo de servtdâo administrativa nas referidas áreas de
terra, na forma da leelstecâo vtzente,
onde tal se fizer necessârio. para a
passagem das ttnhas de transmissão
referida; no artigo 1.0.
Art. 3.0 Fica. reconhecida a couveníênota da consfTt'l'd" oii" servidão
administrativa necessária em favfW -la
Companbta Palllist.a de 1?OTca e Luz
oa ra o fim innlC'<>"" i'l oual óomoreende o direito atribuído à empresa concesslonár!a. de praticar todos ().c; q.tos

de construcâo oneraeâo e manutencâo
das mencionadas linh<>!": de transrn'ssão e de ttnbas telezrâftcas ou .telefôntcas auxiliares, bem como suas DOSsfveis alteracões ou reconstruções. sendo-Ih-e assezursdo. ainda. o acesso à
área da servidão através de orédto
serviente. desde que não haja 'lUVr3

via praticável.
~ 1.0.. Os proprietários das áreas de
terra. atíngtdas pelo ônus límítarão 'O
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uso e gozo das

mesmas

ao que

for

compatível com a existência da ser~
vídão. abstendo-se, em consequêncta,

da prática dentro das mesmas, de
quaisquer atos que embaracem ou cau-

sem danos incluídos entre eles os de

erguer construções ou fazer
ções de elevado porte.

planta-

§ 2.° A Companhia Paulista de For~

ça e Luz poderá promover, em Juizo,
as m-edidas necessárias à constituição
da servidão administrativa de caráter
urgente, utilizando o processo judicial
estabelecido no Decreto-lei n.« 3.365,
de 21 de junho de 1941, com as medificações introduzidas pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956.

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDIcI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 73.321 ~ DE 18
DEZEMBRO DE 1973

DE

Encampa bens e instalações que constituem a linha de transmissão que
estabelece a interconexão dos ristemas da Centrais Elétricas de Minas
Gerais S. A. e da Espírito Santo
Centrais Elétricas S, A. através das
Valasubestações de GOvernad'")f
dares e éâascnrennaa, nos estados
de Minas Gerais e EspZ"'"to Santo.

O Presidente da República usando

das atribuições que lhe confere o arü-

go 81, item UI. da Constituiç'ão. nos

termos dos artigos 167, do Decreto
n- 24.643, de 10 de julho de H}34.e
1.°, da Lei n,« 5.899. de 5 de julho de
1973, e tendo em vista o que consta
do processo MME -705.998-73. decreta:
Art. 1.0 Ficam encampados os bens
e instalações que constituem a 'linha de
transmissão que 'estabelece a tnterconexão dos sistemas da centrais Elétricas de Minas Gerais ~. A. _- ....
CEMIG e da Espírito Santo -Centrais
Elétricas S. A. - ESCELSA, através
das eubestacõea de Governador Valadares e Mascarenhas. bem como o auto transformador 161-138 kV'e saída
para _Mascarenhas, nos. Estados de
Mjnas Gerais. e Espírito santo, objeto

EXECU'rIVO

do Decreto n.056.950, de \ de outubro
de 1965.
Art. 2.° E' atribuída à Centrais Elétricas Brasileiras S. A. .
ELETROBRAS, competência para promover as medidas necessárias a execução do presente Decreto.
Parágrafo único. 9s bens e Instalações ficarão sob a administração da
Centrais Elétricas Bras- 'etr.i S. A. ELETROBRAS. ou de empresa subsidiária ou associada por ela designada.
Art. 3.° A Centrais Elétricas Braeí-

lelras S. A. - ELETROBRAS ajustará o pagamento da indenização dos
bens encampados, observado o disposto no Decreto n:" 3.128, de 19 de março de 1941.
Art. 4.° Correrão à conta dos recur50S previstos na Lei n.O'5.655 de 20 de
maio de 1971. as despesas decorrentes
da encampaçâc referida no artigo primeiro.
Art. 5.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 19n:
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 73.322 - DE 18
DEZEMBRO DE 1973

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, área de terra eecessária à construção da subestação
de Porto do Carro, no município de
Cabo Frio, Estado do Rio de Janei-

ro.

o Presidente da República, usanuo
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo
em vista o disposto no artigo 151, letra.
b, do Código de Aguas, e no Decretolei n.v 3.365, de 21 de junho de 1941,
e o que consta do processo MME número 704.312-73, decreta:
Art. 1.0 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
a área de terra "necessâria à construção da subestação de Porto do Carro,
ncmuntcípío de Cabo Frio,:Esta<:1o do'
Rio de Janeiro.
.
Art. 2.° A área .de terra-referida no

artigo anterior compreende "aquela
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constante da planta de situação número 07-05-72-842, aprovada por ato
do DIretor-Geral do .iJt:::j,.iat'tamento
Nacional de Águas e Energia Eíetrrca,
no processo MME n.« 704.312-73.
Art. 3.° Fica autorizada a centrais
Elétricas - Fluminenses S. A. a promover a desapropriaçáo da referida
área de terra, na forma da Iegisiação
vigente.
Parágrafo Único. Nos termos do
artigo 15, do Decrete-lei n.O 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.s 2.786. de 21 de maio de 1956.
fica a expropriante autorizada a. invocar o caráter de urgência no processo de desaproprraçâo, para fins de
ímissâo de posse da área de terra e
benfeitorias abrangidas por este Decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em VIgor na data da sua pu blícaçâo, revcgadas as dísposíçóes em contráno.
Brasília, 18 de dezembro de t!.l?3;
152." da Independência e 85.° oa
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N.? 73.323 - DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1973
Declara de utilidade pública, para tine
de constztulçà.Q ele servUiao oününistratuxi, tiuxa de terra âestuuuia
à passagem de tuüui de tra~mlssáo.
no Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo
81, item lU, da conssu.c.ção. tendo
em vista o disposto no artigo 151 iesra
c, do Código de Aguas, regulamentada
pelo Decreto n.O 35.851, de 16 de JU~
lho de 1954, e o que consta do precesSO MME. n.v 705.424-"71, decreta:
Art. L" Ficam declaradas de utclidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, &.9
áreas de terra situadas na faixa de 6
(seis) metros de largura, tendo como
eixo a linha de transmissão Mínerros
- TOrre de Mícroczajas, no lVIunic1pio de Mineiros Estado de Golas, jUJO
r -ojeto e planta de situação foram
aprovados por ato do Diretor da. DIvisão de Energia Elétrica e Concessõesvdo Departamento Nacional oe
Aguas e_Energia Elétr rca, no pro..
cesso MME n.v 705.424-71.

Art. 2.9 Fica autoriZada a Centrais
Elétricas de Goiás S. A. a promover
a constituição de servidão adrrurustrativa nas referidas áreas de cerra,
na forma da legislação vigente, . nde
tal se fizer necessário, para a passagem da linha de transmissão rererída
no artigo 1.0.
Art. 3.° Fica reconhecida ii.- conveniência da constituição de servidão ao..
minístrativa necessária em favor da
Centrais Elétricas de Goiás S. A., para o fim indicado, a qual compreence
o direito atribuído à empresa ooncessíonárta de praticar todos os atos de
construção, operação e manutenção
da mencionada linha de transrmssào
e de linhas telegráficas ou teíeíômcas
auxiliares, bem como suas pOSSI veia
alterações ou reconstruções sendo-lhe
assegurado, ainda, o acesso á ...r ea ce
servidão através de predío serviente,
desde que não haja outra via praticável.
§ 1.0 Os proprietários das áreas de
terra atingtdas pelo onus ünutar ao o
uso e gozo das mesmas ao que for compa.tível com a existência da servrdào,
abstendo-se, em consequência, da prá..
tica dentro das mesmas, de q uacsq uer
atos que embaracem ou causem aanos,
Incluídos entre eles os de erguer COJ1.S~
truçôes ou fazer plantações de elevado
porte.
§ 2.° A Centrais Elétricas de Goiás
S. A. poderá promover, em JUiZo. as
medidas necessárias à constítulçao da
servidão administrativa de caráter urgente, utilizando o processo jucüctal
estabelecido no Decreto-lei n.v 3.365,
de 2;1 de Junho de 1941, com as modificações introduzidas pela Lei número
2.786, de 21 de maio de 1956.
Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, cevogadas as disposições em contrário,
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85.
da
República.
0

EMÍLIO G . MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 73.324 - DE 18
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede à Empresa de Mineração
lUissmann Ltda. o direito de lavrar
argila, no Município de ltu, Estaào
de São Paulo.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81 item n.v In, da Constituição. nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 18 de
fevereiro de 1967 (Código de Minera-

çâo), alterado pelo Decreto-lei número 318, de 14 de março de 1967, decre-

ta:
Art. 1.0 Fica outorgada à Empresa
de Mineração w íssmann Ltda . con-

cessão para lavrar argila em terrenos
de propriedade

de Germaíne

Wiss-

mann e outros. no lugar denominado
Fazenda Pirapittnguy, no Bairro P'rai Acima, Distrito e Município de
Itu. Estado de São Paulo, numa ;t, ea

de vinte e seis hectares quarenta e
seis ares e vinte e sete centãares ....
(26.4627 ha.). delimitada »or um PQ-

Iígono irregular, que tem um vértice
a trezentos e vinte e um metros e dezenove centímetros (321,19m), no rumo verdadeiro de trinta e dois graus

vinte minutos sudeste <32.° 2D'SE), <ia
confluência dos Rios r-etê e j-rrapí-

tinguy e os lados a partir' desse vértice,
os seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e oitenta netros
(180m), sul (8); cento e vinte e um
metros (121m), leste (E); cento e
quinze metros (l Iãm), sul (8); cento
e sete metros (107m), leste (E); cento
e sessenta e nove metros (l69m) sul
(8); cento e quarenta e nove metros
(149m), leste (E): duzentos e sessenta
e quatro metros (264m), sul (8); trezentos e setenta e sete metros (271m),
oeste tw i: duzentos e sessenta e quatro metros (264m), norte (N); duzentos e quarenta e três metros (243n~),
oeste (W); quatrocentos e sessenta e
quatro metros, (464m), norte (N); duzentos e quarenta e três metros .....
(243m), leste (E). Esta concessão é
outorgada mediante as condições I3Jnstan tes dos artigos 44, 47 e suas alíneas
e 51, do Código de Mineração, alem
de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas
neste Decreto,
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto número
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, e da
Resolução n." 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional dr Energia Nuclear.
Art. 2.<' O concessionário fica obrigado a recolher aos corres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. 038, de 2'1 de outubro de 1969.
Art. 3.° Se o concessionário não
cumprir qualquer das onrrgaçoes que

ExEcU'i'IVO

se lhe incumb-em, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Oódigo de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto que será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de r .avra. .do Departamento
Naczcnat da Produçao Minerar. do
Ministério das Minas e Energtu.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
(DNPM. 819.116-69).

Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152,° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N." 73.325 - DE 18
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede à CERAMINA - Inüúetrui
Cerâmica e Mineração Limitada o
utreito de lavra quartzito, no Município de Campo Largo, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo

81, item lII, da Constituição, nos termos do Decreto-lei n.° 227, de 28 de
fev-ereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei numero 318, de 14 de março de 1967, decreta:
Art. 1.0 Fica outorgada à
.
CERAMINA - Indústria Cerâmica e
Mineração Limitada concessão para
lavrar quartzito em [€!.TeD% de propriedade de Helena Soaiezoski Girauc,
no lugar denominado Guabíroba, Distrito e Município de Campo Largo,
Estado do Paraná, numa área de quatro hectares e sessenta e nove ares
(4,69 ha.) delimitada por um pongono irregular, que tem um vértice a sessenta metros (60m), no rumo verdadeiro oeste (W), do Marco do DNP!\'1P88A - vinte e sete mil e novecentos
(27.900), referente ao Decreto de Lavra do mesmo número datado de vinte e um (21) de março de mil novecentos e cínquenta (1950) e os lados

495

ATOS· DO PODER ExEcUTIVO

a parti!' desse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadenos:
cento e dez metros 1110m), norte ~N);
cento e cínquenta metros (150m), Leste (E); vime metros (20m), norte
(N); quarenta metros
(40m) , leste
(E); dez metros 110m), norte (N);
cento e oitenta metros (l30m), leste
(E);' cento e quarenta metros (14úlnJ,
sul (S); trezentos e setenta metros
(270m), oeste (W).' Esta. coneessào
é outorgada mediante as condições
constantes dos artigos 44 47 e suas
alíneas, e 51, do Código de Mineração,
além de outras constantes do mesmo
Oodígo, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. Esta concessão fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.umero
51.726, de 19 de fevereiro de 1963, c .re
Resolução n.o 3, de 30 de abril de 1965,
da Comissão Nacional de Energia N....-

cíear ,
Art. 2.° O concessíonáclo fica obrigado a recolher aos corres pubíícos os
tributos devidos à Umào, em cumprimento do disposto no Decreto-lei numero 1.038. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3.° se o concessionário não cumprir qualquer das obrigações que se
lhe incumbem, a concessão pala lavrar será declarada caduca ou nula,
na forma dos artigos 65 e 66, do Código de Mineração.
Art. 4.° As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5.° A concessão de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrito no Livro C - Registro dos Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia.
Art. 6.° Este Decreto entrará em vi~
gor na data de sua pubhcaçào, revogadas as disposições em contrário. (DNPM. 821.405-69).

Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85.° da
República.
EM:f:LIO

G.

MÉDICI

Antônto Dias Leite Júnior

N.O 73.326 DE
DEZEMBRO DE 1973

DECRETO

18

DE

Concede à Companhia de Cimento
Portunui Barroso o direito de lavrar
argila. no Municipio de Barroso, Betado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o s.rtigo
81, item 111, da Oonstituíçâo, nos termos do Decreto-lei n' .,;:;"",'. ce 2b de
fevereírc de 1967 (Código de Minera-

ção), alterado pelo Decreto-lei 318, de
14 de março de 1967, decreta:

Art. 1.0 Fica outorgada
Companhia de Cimento Portiand BaaOSQ
concessao para lavrar argila em terrenos de Sua propriedade, no lugar denommadc MOnjOlO Distrno e Mun.cipIO de Barroso, Estado de Minas Gerais, numa area de vinte e cinco nectares. trinta e nove ares e sessenta e
seis centrares l25.:39tHi ha.), denrmtada por um polígono irregurar, que tem
um vertace a cmquenta e seis mecros
e oitenta e dois centímetros t56.cl2L1~J,
no rumo verdadeiro de dezessete
graus e cinquenta e oito minutos sudoeste (17~ 58' SW), do centro da ponte da Rodovia MO-60 sobre o RlO
Monjolo e os lados a partir desse vertece, os segumte compr.memos
e
rumos verdadeiros: sessenta metros
(60m), oeste (W); cínquenta metros
(5Um), sul (S); sessenta metros (BOm),
oeste tW); cinquenta metros (5Um),
sul l-6); sessenta metros .eumr, oeste (W); sessenta e -nnco ioecros ....
(65m), sul (SJ; oitenta metros (80m),
oeste (W); quarenta e oito metros .. ,
(48m), norte tN); oitenta e seis metros
(36m), oeste (W); cínquenta metros
(50m). norte (N); oitenta e seis metros l86m), oeste l-WJ; cinquem.a metros (50m), norte uN) ; oitenta e seis
metros (B6m), oeste (W); cinquenta
metros (50m), norte (N); oitenta e
s-eis metros (86m), oeste (W); cínquenta metros (50m), norte (N); 01tenta e seis metros (36m), oeste (W);
cinquenta metros (50m), norte lN);
oitenta e seis metros (86m), oeste
(W); cínquenta metros (50m), norte
(N): oitenta e seis macros \86m}. oeste (W); vinte e dois metros (2"'.::lm) ,
norte (N); quarenta e dois metros
(42m) , oeste (W); cento e setenta e
dois metros (172m) , norte (N); quinhentos e noventa e seis metros ....
(596m), leste (E); vinte e oito metros
(28m), sul (S); cínquenta e oito metros (53m), leste (E); clnquenta e
à
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quatro metros (54m), sul (8); cinquenta e oito metros (5Bm), leste (E);
sessenta e cinco metros (65m). sul
lS); cmquenta e orto metros \58m).

leste (E); sessenta

e cinco

(65m), sul (8); quarenta

metros

e oito me-

tros (48m), leste (E); cento e quinze
metros (115m), sul (8). Esta concessão é outorgada _mediante as condi-

ções constantes dos artagos 44, 47 e
suas alíneas, e 51, do CÓdIgO de Mine-

ração. além de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Paragrato umco. ssta
concessão
fica sujeita às estipulações do Regu-

lamento aprovado pelo Decreto numeIO 51. 726, de 19 de fevereiro de 1963,

e da Resolução n.« 3, de 3D de abril de
1965, da Comissão Nacional de Energ:a Nuclear.

Art. 2.° O concessionário fica obrigado a recolher aos cofres públicos os
tributos devidos à União, em cumprimento do disposto no Decreto-lei número 1. U38, de 21 de outubro de 1969,
Art , 3." Se o concessionário não
cumprir qualquer das obrigações que
se lhe incumbem, a concessão para lavrar será declarada caduca ou nuta,
na forma dos artigos 65 e 66 do CÓdIso de Mineração,
Art.. 4,0 As propriedades víaínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra na forma
do artigo 59, do Código de Mineração.
Art. 5,0 A concessão de lavra terá
por título este Decreto
que
será
transcrito no Livro C - Registro dos
Decretos de Lavra, do Departamento
Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia,
ATt, 6,0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disçosíçôes em contrário, (DNPM. 8.483-66)"

Brasília, 18 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República.

si. itens II! e V da Conatítuiçâo, decreta:
Art. 19 O Ministério Público Federal . é. órgão de atividade específica
uo Mínístérío da Justiça para o exerCIcio das competências previstas nas
Leis nss 1. :141, de 30 de janeiro de 1951,
~.369, de 9 de dezembro de 1954, 3.754.
de 14 de abril de 1960, e 5.010 de 30
de maio de 1966.
Art. 29 O Ministério Público Fe:deral tem como membros:
1 - O Procurador-Geral da República
n - Os Subprocuradores-Gerais da
rcepúblíca
III - Os Procuradores da Repúblí-

ca
Parágrafo único O Procurador-Geral
da República é o Chefe 30 Ministério
Público Federal, cabendo -Ihe ainda
exercer as atribuições de ProcuradorGeral da Justiça Eleitoral definidas no
Título v da Lei no 1. 341, de 30 de ja-

neíru de 1951.
Art , 39 O Ministério Púntíco Federal

tem a seguinte 'estrutura:
1 - Procuradoria Geral da República, de que fazem parte:
'Z) Gabinete;
b) Coordenação Jurídica;
c) Diretoria do Pessoal, com Divisão
de Admínístraçâo de Pessoal. Divisão
de Atividades de Apoio. Divisão de Legrstaçào de pessoal, Dívtsao de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento:
d) Secretaria da Prccuradorta Geral da República. integrada pela Diretoria de Planejamento e Orçamento
Divisão de Planejamento e Divisão d~
Orçamento e Programação Financeira"

,e~ piretoria de Admmtstracão, COD)
Dívísao de Material e Património, Serviço de Documentação, Serviço de Comunicações e Serviço de Atividades

Auxíneres.

EMÍLIO G, MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO N9 73,327 - DE 18
DEZEMBRO DE 1973

ExEcUTIVO

DE

Dispôe sobre a estrutura administrativa do Ministério públieo Federal,
do Ministério público da União, e dá
outras proviàências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo

II - Procuradoria Geral da Justiça
Eleitoral, com Secretaria lia Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral.
lI! - Subprocuradoria Geral da República, com
a) Secretaria da
Subprocuradoría
Geral da República;
b) Serviço de Protocolo Jurídico; e
e) Serviço de Documentação
IV - Procuradoria da Repúbllca no
Distrito Federal e nos Estados, com
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Secretarias da Procuradoria da Repúbltca no Distrito Federal e em cada
Estado da Federação.
Art. 49 A Secretaria da Procuradoria Geral da República exercera funções normativas, de coordenação e
controle relativamente à Secretaria
da Procuradoria Geral da Justiça
Eleitoral, à Secretaria da Subpro.,
curadoría Geral da Republíca e às
Secretarias da Procuradoria da Re,
pública no Distrito Federal e nos Estados.
§ 19 A Secretaria da Procuradcría
Geral da República será dírlgtde, por
um Diretor-Geral, bacharel em direito, nomeado em comissão pelo Presidente da República.
§ 29 A Secretaria da Procuradoria
Geral da Justiça Eleitoral, a' Secretaria da Subprocuradoría Geral da República e as Secretarias da Procuradoria da República no Distrito Federal
e em cada Estado serão dirigidas por
um Chefe de Secretaria, designado pelo
Procurador-Geral da República, por
indicação do titular do órgão a que se
subordine.
Art. 59 A Diretoria de Pessoal é o
órgão seccional do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal ..... ,.
(SIPEG), diretamente subordinado ao
Procurador-Geral da República, e vinculada tecnicamente ao Departamento
Administrativo do Pessoal Civil ....
(DASP), competindo-lhe as atividades
de execução, gestão, supervisão, orientação, controle e pesquisa de assuntos relacionados com a Admínístração de Pessoal na área especifica.
do Mmisterto Público Federal.
Art. 69 O Procurador-Geral da República terá, como auxiliares diretos,
Assessores, Secretários-Administrativos
e Ajudantes de Plenário.
§ 1.0 1.0 Subprocurador-Geral da
República, ao qual ficará subordinada
a Secretaria da Subprocuradorla Geral da República, terá Assessores, Secretários-Administrativos e Ajudantes
de Plenário, e os demais Subprocuradores-Gerais da República terão Assessores e Secretáríos-Admlrrístratdvos ,
§ 2Ç> Cada Procurador.Xêeral no D1S..
trito Federal e nos Estados terá Assistentes e Secretários-Administrativos, com exceção do Estado do Acre.
§ 39 cada Procurador da República
em exercício na Proeuradcrta Geral da
República, na Subprocuradoria Geral
da República e nas Procuradorias da
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República no Distrito Federal e nos
Estados de São Paulo e Guanabara terá
um Secretário-Administrativo.
§ 49 O Diretor-Geral da Secretaria
da Procuradoria Geral da Repúbltea
os Diretores de Diretorias, e o Coordenador terão, cada um, Assessores e
um Secretário-Administrativo.
§ 59 Cada Diretor de Divisão terá
um Secretário-Administrativo e Assistentes.
Art. 79 O Coordenador e os Diretores serão nomeados em comissão pelo
Presidente da República.
Art. 89 A tabela díscrímmatíva dos
cargos em comissão do QU3..dro de Pessoal do Ministério Público Federal,
resultante das medidas de que trata
este Decreto, será objeto de aprovação posterior.
Art. 99 A organização, competência
e funcionamento dos órgãos mencionados no artigo 39 serão estabelecidos
em Regimento Interno aprovado em
Portaria do Mmistro da Justiça na
forma do artigo 69, do Decreto 119 ••
68.885, de 6 de julho de 1971.

Art. 10 As despesas decorrentes do
disposto neste Decreto serão atendidas pelas dotações próprias do Ministério Público da União.
Art. 11 Fica o Ministro da Justiça
autorizado a expedir os atos que se fizerem necessários à aplícaçâo do presente Decreto.
Art. 12 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publieaçáo revogadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da

República.
EMÍLIO G. MÉDIÇ~

Alfredo Buzaid

DECRETO N.o 73.328 DEZEMBRO

DE 18 DE

DE 1973

Dispõe sobre a transformação e transposiçâo de cargos 'para as Categorias
Funcionais de Agente Administrativo, Datilógrafo, Motorista Oficial e
Agente de Portaria, aos GruposServiços Auxiliares e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria, respectivamente, do Quadro de Pessoal
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil - DASP, e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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81 item IH, da Constituição, e tendo
vista o disposto nos artigos 8.° e 9.°
da Lei n.v 5.645, de 10 de dezembro

em

de 1970, e v que consta do Processo
DASP 7.313-73, decreta:
Art. L" São transformados e trans-

postos na forma do Anexo I, para as
Categorias Funcionais de Agente
Administrativo, Datilógrafo, Motorista

Oficial e Agente de Portaria, dos Grupos-Serviços Auxiliares e Serviços de
Transporte Oficial e Portaria do Qua-

dro

de

Pessoal

Administrativo

do

do

Departamento

Pessoal Civil -

os cargos cujos ocupantes se
habilitaram no processo seletivo de que
tratam o Capitulo IH do Decreto

DASP,

n.s 71.236, de 11 de outubro de 1972,

relação nominal que acompanha o
presente Decreto (Anexo II).
Art. 2.° Os cargos relacionados no
Anexo III ficam suprimidos em decorrência da execução deste decreto.
Art. 3.° O órgão de Pessoal competente apostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este decreto, 0-.1
os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 4.° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 18 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85,° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

alterado pelo Decreto n.v 71.899, de
14 de março de 1973, e Capitulo In
do Decreto ri." 71. 900, de 14 de março

de

1973, respectivamente,

DEURETO N."

O anexo mencionado no art. 1'1 foi
publicado no D. O. de 19_12-73.

conforme

73.329 --

DE

19 DE

DEZEMBRO DE

1973

Abre em favor do Ministério dos Transportes o crédito suplementar de .'.
Cr$ 12.000.000,00 para reforço de datações consignadas no vigente Orçamento.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2°, da
Lei n- 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1.0 FICa aberto em tavor do Ministério dos Transportes o crédito
suplementar no valor de Cr$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros) para
reforço de dotações consignadas no vigente orçamento conforme a seguinte
discriminação :
Cr$
2700 -

1,00

MINIST"'RIO DOS TRANSPORTES

2703 - Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas
2703.1606.2902 - Atividades a Cargo da Superintendência
Nacional da Marinha Mercante
3.2.7.2 - Entidades Federais
0.8 - Diversas
"",
,.

12.000.000

Art. 2.° Os recursos necessários à execução do presente decreto decorrerão de anulaçao parcial OB' (lotações consignadas no vigente Orçamento, a
saber:
Cr$
2800 -

2802 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

1,00

Recursos sob supervisão do Ministério do
Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
,.,
,.".
12.000.000
Art. 3° O presente Decreto no anexo lU da Lei Orçamentária em curso,
obedecerá a seguinte programação:
6700 -

MINISTI:RIO DOS TRANSPORTES

6702 -

Superintendência
Mercante

Nacional

da

Marinha
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suplementando:
Cr$

1,00

Manutenção de Linhas de Interesse Social
- Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro . . .
12.000.000
Art. 4° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.

6702.1606.2019 -

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
soao Pauto dos seu Ve11080

DECRETO N° 73.330 -

DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

abre a Encargos Gerais aa UnUlo o crédito suplementar de Cr$
.
248.000.000,00, para reforço de dotações consignadas 1;',) vigente Orçaçamento.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo
6°, da Lei n- 5.847, de 6 de dezembro de 1972, combinado com o artigo 2°, da
Lei n- 5.935, de 12 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1° Ffoa aberto ao suba.nexo Encargos Gerais da União, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 248.000.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões de cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas
ao Subanexo 2800, a saber:
Cr$

2800 2803 -

1,00

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas
Projetos Especiais para o Desenvolvimento
de Areas Estratégicas
4.1.2.0 - Serviços em Regime de Programação Especial . . .
2805 - Programas Especiais - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
2805.1'800.1116 - Programa Especial para o Vale do São
Francisco - PROV ALE
4.1.2. O - Serviços em Regime de Programação Especial . .
2803.1800.1042 -

Total .

128.000.000

120.000.000
248.000.000

Art. 2° Os recursos necessários à execução deste decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2800. ~, saber:
2800 2802 Projeto 4.1.2. O -

Atividade

~

3.2.6.0 -

Cr$

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob supervisão do Ministério
Planejamento e Coordenação Geral
2802.1800.1054

Serviços em Regime de Programação
pecial _ . .

do
Es41,000,000

2802.1800.2029

Reserva de Contingência
Total . . .

1,00

,.

207.000.000
248.000.000
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Art. 3" Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

19

de

EMíLIO G.

dezembro de 1973; 1520

da

Independência e 85" da

MÉDICI

An tóníc Delfim Netto
sono Pauto aos Rezs Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO N° 73. 331

~

DE

19

DE

DEZEMBRO

DE

1973

Abre à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da
o.n RegulO, o credito esicctat de Cr$ 500.000,00, para o fim que especifica.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo !:ll, Item lI!, da Oonstttuição, e da autorização contida no artigo
1°, da Lei n'' 5.955, de 3 de dezembro de 1973, decreta:
Art. 1° Fica aberto à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 6" Região. o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para atender despesas a seguir discriminadas:
Cr$
0800 0807 -

JUST1ÇA DO TRABALHO

0800 0807 -

JUSTIÇA DO TRABALHO

1,00

Tribunal Regional do Trabalho da 6'"
Região
0807.0106.1002 - Edifícios Públicos
003 - Aquisição de Imóveis
24 - Sedes para Juntas de Conciliação e Julgamento em Nazaré da Mata, Cabo e Palmares - PE
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis.............
500.000
Art. 2" 05 recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 0800, a saber:
Cr$

1,00

Tribunal Regional do Trabalho da 6:>Região
Projeto - 0807.0106.1002.003.11
4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis
'"
500.000
iArt. 3.~ Este Decreto entrará em vigor na data de S:Ia publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152° da Independência e 85° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis VelloS'<J

DECRETO N° 73.332 - DE 19
DEZEMBRO DE 1973

DE

Define a estrutura do Departamento
de Polícia Federal e dá outras pro-

oíaénciae,

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 81, itens III e V, da Constituíção, e tendo em vista o disposto no
artigo 181, itens I, II e IIl, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto número 67.326, de 5 de outubro de 1970.
decreta:
Art. 10 Ao Departamento de Polícia Federal (DPF), com sede no
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Distrito Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido por um Diretor-Geral, nomeado em comissão e da livre escolha
do Presidente da República, compete, em todo o território nacional:
I ~ executar os serviços de policia marítima, aérea e de fronteiras;
II - exercer a censura de diversões
públicas;
111 - executar medidas assecuratórias da incolumidade física do Presidente da República, de diplomatas
estrangeiros no território nacional e,
quando necessário, dos demais representantes dos Poderes da República;
IV - prevenir e reprimir:
a) crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social;
b) crimes contra a crgamzação do
trabalho ou decorrentes de greves;
c; crimes de tráfico e entorpecentes
e de drogas afins;
d) crimes nas condições previstas
no artigo 5° do Código Penal, quando
ocorrer interesse da Uniâo;
e) crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência militar;
j) crimes contra a vida, o patrimônio e a comunidade silvícola;
g) crimes contra servidores federais
no exercício de suas funções;
h) infrações às normas de ingresso
ou permanência de estrangeiros no
País;
i) outras infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, assim
como aquelas cuja prática tenha repercussão interestadual e exija -€pressão uniforme, segundo se dispuser em lei;
V - coordenar, interligar e centralizar os serviços de identificação datiloscópica criminal;
VI - selecionar, formar, treinar,
especializar e aperfeiçoar o seu pessoal, mediante orientação técnica do
Orgão Central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Federal;
VII - proceder a aquísíção de material de seu exclusivo interesse;
VIU - prestar assistência técnica
e científica, de natureza policiai, ;'tOS
Estados, Distrito Federal e 'I'erritórios, quando solicitada;
IX - proceder a in vestlgaçãc de
qualquer outra natureza, quando determinada pelo Ministro da Justiça;

X - integrar os Sistemas Nacional
de Informações e de Planejamento
Federai.
Art. 2" O Departamento de Polícia Federal terá a seguinte .etrutura:
1 -- órgãos Centrais
A)

âeõoeracõo coletiva:

De

conseino Superior de PoliCia
B)

(CSP)

De Assessoramento:

1. Gabinete do Diretor-Geral;
2. Assessoria Geral de Planejamento (AGP);
a) Assessoria de Programação e or...

çamentc:

b) Assessoria de Organização e Métodos;
c) Assessoria de Segurança, Informações e Técnica Policial;
3. Assessoria de Assuntos Especiais;
4. Assessoria Jurídica (AJ).

C)

De Direção, Coordenação e
Controle:

1. Coordenação
Central Policial
(CCP);
2. Coordenação Central Judiciária
(CCJ);
3. Coordenação Central Adminis-

trativa (CCA);

4. Centro de Informações (Of) ;
5. Divisão de Censura de Diver-

sões Públicas (DCDP);

6. Divisão do Pessoal (DP);
D)

De Apoio Técnico:

1. Instituto Nacional de CrtmínaEstica (INO);
2. Instituto Nacional de Identificação (INI);
3. Academia Nacional de Policia
(ANP);

4. Divisão

de

Telecomunicações

(DITEL);

5. Divisão de Comunicação Social
(DCS);

6. Centro de Processamento de Dados (ePD);
I l - órgãos Descentralizados

1. Superintendência Regionais;
2. Divisões de Polícia Federal.
Parágrafo umco. Para desempenho de suas atribuições, os órgãos
descentralizados, na área de suas res-

502

ATOS

DO PODER

pectivas jurisdições, contarão com
unidades operacíona.is índtvísíveís,
denominadas Delegacias de Polícia
Federal (DPF).
Art. 3° O Diretor-Geral do De-

partamento de Polícia Federal, para
atender aos encargos técnicos ou administrativos de seu Gabinete, bem
como aos demais trabalhos de apoio
daqueles, poderá ter Assessores, Assistentes, Secretários, Auxiliares e
Ajudantes, na forma estabelecida no
Regimento Interno.
§

1" Excetuados o Conselho Supe-

rior de Polícia e as Divisões de Policia Federal, os dirigentes dos ór-

gãos Centrais e Descentralizados, a
que se refere o artigo 2" deste Decreto, terão Assistentes, nomeados em
Comissão pelo Presidente da República.
§ 2" Os dirigentes das Di visões de

Polícia Federal terão Assistentes, designados pelo Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal.
Art. 4° As Superintendências Regionais e Divisões de Policia Federal
terão jurisdição e sede f.ixadas pelo
Diretor-Geral do Departamento de
Policia Federal.
Art. 51? Os cargos em comissão de
Direção e Assessoramento Intermediários e funções gratificadas são ,)S
constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 6° O Serviço de Repressão a
Tóxicos e Entorpecentes, órgão da Coordenação Central Policial, passa a
denominar-se Di visão de Repressão
a Entorpecentes, contando com duas

unídades:

I) Serviço de Planejamento;
Serviço de Coordenação e controle.
Art. 7° As transformações de que
trata este Decreto somente se efetivarão com a publicação dos respectivos atos de provimento, mantido, ate
então, o preenchimento das funções
gratificadas relacionadas na situação
anterior da tabela ora aprovada.
Art. 8° Os atos que dispuserem ~)~
bre a organização interna do Departamento de Policia Federal, compreenderão:
I) estrutura e competência genérica
das diferentes unidades;
II) descentralização e regionalização dos serviços;
II)

EXECUTIVO

TIl) atribuições específicas dos
ocupantes de funções de direçâc , supervisão e chefia;
IV) fixação de efetivos operacionais de acordo com as reais necessidades de funcionamento de cada órgão regional efetivamente comprovadas, em consonância com os índices
de incidência criminal.
Parágrafo único. O Regimento Interno poderá conferir competência às
diversas chefias para proferirem despachos, o que não impedirá a autoridade superior de avocar, quando
julgar conveniente e a seu exclusivo
critério, a decisão de qualquer assunto.
Art. 9" A carteira de identidade
policial, expedida pelo Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia Federal, confere ao
seu portador livre porte de arma,
franco acesso aos locais sob fiscalização da policia e tem fé pública em
todo o território nacional.
Art. 10. Aos integrantes do Departamento de Polícia Federal, quando em serviço, será assegurada prioridade em todos os tipos de transportes e comunicações, públicos ou
privados, no território nacional.
Art. 11. O Departamento de Polícia Federal poderá, na forma do
artigo IH, § 3° da Constituição. celebrar. com as Unidades da Forteração,
os convênios considerados índíspen...
sávets ao pleno cumprimento de suas
finalidades específicas.
Art. 12. As despesas com a execução deste Decreto serão custeadas
pelos recursos orçamentários próprios
do Departamento de Polícia Federal.
Art. 13. O Ministro da Justiça
baixará o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal, para
execução deste Decreto.
Art. 14. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados os Decretos números 59.714,
de 13 de dezembro de 1966, 65.259, de
1° de outubro de 1969, e 70.665, de 2
de junho de 1972.
Brasília, 19 de yezembro de 1973;
L52.0 da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos relativos ao presente
decreto focam publicados no D. O.
de 20 e republícados no de 31-12_73.
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DECRETO N.9 73.333 - DE 19
DEZEMBRO DE J. 973

DE

Retifica o artigo V), do Decreto número
56.016, de 23 de abril de

1965, através do qual foi concedido

ao cíâaaõo brasileiro .Jacob Algayer
concessão para lavrar água mineral
no Município de Cornélio Procó~
pzo, Bstaao do Paraná.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item III, da Constatuiçâo, nos
termos do Decreto-lei n.v 227, de 28
de fevereiro de 1967 (Código oe Mineração), alterado pelo Decreto-lei
n.s 318, de 14 de março de 1967, deereta:
Art. 1.0 O artigo 1.", do Decreto
número 56.016, de 23 de abril de 1965,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 Fica outorgada ao
cidadão brasileiro .racob Algayer
concessão para lavrar água DUneral no lugar denominado Agua
Quente, em terrenos óe ~ua
propriedade, Distrito ç Muníctpio de Cornélío Procópio, Estado
do Paraná, numa. área «e quatro hectares, sete ares E: quarenta e sete centlares
(4,0747
ha.J, delimitada por um poligono irregular, que tem um vértice a dez metros (.'Om), no rumo verdadeiro
de onze graus
treze minutos nordeste (11" 13'
NE), da confluência d? córrego
Agua Quente com o RiO Congonhas e os lados a partir desse
vértice, os seguintes
comprímentos e rumos
veroacelros:
noventa e oito metros e quarenta
e seis centímetros (98,4€rn), setenta e um graus quarenta e
nove minutos sudeste (71 0 49'
SE); sessenta e nove metros e
oitenta e sete centímetros (69,87
mj , setenta e dois graus dezessete minutos sudeste (72 0 17'
SE); cento e dezenove metros e
dezenove centímetros 111f,19m),
dezoito graus trinta e ooís mínatos sudeste (180 32' SE); trínta e um metros e sessenta e dois
centímetros (3I,62m), onze graus
tril':'ta e quatro minutos sudoeste
(110 34' SW); trinta e três metros e dez centímetros (33,IOm),
nove graus trinta e dois minutos
sudoeste (09g 32' SW); oitenta

e oito metros e quinze centíme,
tros (88,15m), setenta graus cinqüenta e oito minutos sudoeste
(700 58' SW); cento e onze metros e nove centímetros (111,09
m) , setenta e um graus quarenta e quatro minutos sudoeste
719 44' SW); trinta e nove metros e oitenta e seis centímetros
(39,86m), dez graus seis minutos
nordeste (100 06' NEL setenta e
dois metros e noventa e seis ceutímetros (72,96m), um grau vinte e quatro minutos nordeste
(01" 24' NE); quarenta. e nove
metros e vinte e cinco centímetros (49,25m), trinta e três minutos nordeste (009 33' ~); cinquenta e nove n-erros e noventa
e dois centímetros (59,92rn), três
graus vinte e nove minutos nordeste (3" 29' NE); dezenove me~
tros e noventa e oito centímetros
(19,98m), três graus três minutos
nordeste (3 0 3' NE); vinte metros e dez centímetros (20JOm),
treze graus quarenta e oito minutos noroeste (l39 48 NW); trtn,
ta e dois metros e treze centímetros (32 0 1 3 ' ) . onze graus quarenta e três minutos noroeste
(11' 43' NW) ,"

Art. 2.9 A retificação de que trata
o artigo anterior será transcrita na
Livro C - Registro dos Decretos de
Lavra, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrárfo.
(DNPM -

3.255-57),

Brasflia, 19 de dezembro d." 1973;
152Ç) da Independência e 859 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Antônio Díae Leite .•ún~or

DECRETO N.O 73.334 - DE 19
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à agência do Banco do
Brasíl S. A., a ser instalada no Aeroporto Internacional do Galeao, na
Tliut: do Governador. Estado da Guanabara, soro funcionar aos sá~ados,
domingos e em dias feriados clvis e
religiosos.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-
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go 81, ítem III, da, Constituição, e
tendo em VIsta o dISPOSto no artigo
7.°, § 2.°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.s 27.048, de 12 de azos

to

de 1949, decreta:

<:>

-

Art. 1.0 Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos sába~o~, domingos e em feriados civis e
religiosos, observadas as disposições
legais VIgentes e o que dispõe o Decreto-lei n.v 546, de 18 de abril de
~969, a agência do Banco do B:"'asil

...,. A.,

~

ser instalada no Aeroporto

Internaoíonaj do Galeão, na Ilha do

Governador, Estado da Guanabara.

Art. 2." A mencionada aaêncía ob.
servará o limite máximo de" horas semanais de trabalho dos empregados
em estabelecimentos bancários, e de
conformidade com os atos expedidos
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, estabelecerá escala que
permita, pelo menos, de sete em sete
semanas, a coincidência do repouso
semanal com o sábado e o domingo
juntamente.
,

Art. 3.9 Este Decreto, com reterendum do Ministro do Trabalho e Previdência Social, supre a cutortzação
a que Se refere o parágrafo 1.°, do ar,
tígo 1.0, do aludido Decreto-lei n.v 546,
para que a referida agência no seu
horário de funcionamento, desenvolva atividade bancária de outra natureza daquela disciplinada no artigo
V,I desse decreto.
Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152.1' da Independência e 85.° da
República.

EXECUTIVO

tendo em vista o disposto no artigo
7°, § 2°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 27.048, de 12 de
agosto de 1949, decreta:
Art. 1° Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos sábados, domingos e em feriados civis
e religiosos, observadas as disposições
legais vigentes e o que dispõe o Decreto-lei número 546, de 18 de .J..bril
de 1969, a Agência Metropolitana Jaguare - CEASA, do Banco do Brasu
S. A.. situada na Capital do Estado
de São Paulo.
Art. 2" A mencionada agência observará o limite máximo de horas se
manais de trabalho dos empregados
em estabelecimentos bancários, e de
conformidade com os atos expedidos
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, estabelecerá escala que
permita, pelo menos, de sete em sete
se-nonas, a coincidência do repouso
semanal com o sábado e o domingo
juntamente ,

Art. 3° Este Decreto, com -eteren-

dum do Ministro do Trabalho e Pre-

vidência Social, supre a autorização a
que se refere o parágrafo 4° do artigo
1.0 do aludido Decreto-lei número 546
para que a referida agência, no seu
horário de funcionamento, desenvolva ativida-te bancária de outranatureza daquele disciplinado no artigo
1') desse Decreto-lei,
Art. 4" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85,0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

EMÍLIO G, MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO N° 73 .335
DFZEMBRO DE

~ DE

19

DE

1973

Concede permissão. em caráter permanente, à Agência Metropolitana
Jaguaré ~ CEASA, do Banco do
Brasil S. A., situada na Capital do
Estado de São Paulo, para ttmcionar aos sábados. domingos e teriados civ"is e religiosos.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confer'e o artigo 81, item IH, da Constituição, e

DECRETO N9 73.336 - DE 19
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede permissão, em caráter permanente, à Companhia de Papéis
e Papelão "Ycebelc", sediada
no
município de Embu, no Estado de
São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias de feriados cuns
e religiosos.

O Presidente da
da atribuição que
tigo 81. item III,
tendo em vista o

República, usando
lhe confere o arda Constdtuíçáo. e
disposto no artigo

ATOS DO PODER ,EXECUTIVO

79, § 2'?, do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 27.048, de 12 de
agosto de 1949, decreta:
Art.. 19 Fica autorizada, em caráter
permanente, a funcionar aos domíngoe e nos dias de feriados civis c religiosos, observadas as disposições vigentes, sobretudo as de proteção ao
trabailho, a Companhia de Papéis e
Papelão "Yazbek", sediada no município de Embu, no Estado de São
Paulo.
Art. 29 A empresa, na conrormrdade dos atos expedidos pelo Mínístério do Trabalho e Previdência Social, fica obrigada a estabelecer es,
cala de revezamento, assegurando o
repouso semanal dos trabalhadores e:
pelo menos, uma vez de sete em sete
semanas, coincidente com o domíngo.

Aort. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152Q da Independência
e 85'? da
Repúblíca..
EMÍLIO G.

Júlio

MÉDICI

Barata

DECRETO NQ 73.337 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1973
Concede permissão, em caráter permanente à empresa Citrosuco Paulista S. A. - Indústria e COmércio, com seàe no município de M~
tão, Estado de São Paulo, para funcionar aos domingos e nos dias de
feriados civis e religiosos.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do artigo 7Q , § 2Q , do Regulamento aprovado pelo Decreto ns 27.048, de 12 de
agosto de 1949, decreta:
Al't. 1Q
Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos
domingos e nos dias de feriados cí;
vis e religiosos, em seu estabelecimento industrial, observadas as disposições legais vigentes, sobretudo as de
proteção ao trabalho, a empresa Citrosuco Paulista S. A. - Indústria
e Comércio, com sede no município
de Matão, Estado de São Paulo.
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Art. 29 A empresa, na conrormídos atos expedidos pelo Míntstérto do Trabalho e Previdência Social, fica obrigada a estabelecer es~
cala de revezamento, assegurando o
repouso semanal aos trabalha-dores e,
pelo menos, uma vez de sete em sete
semanas, coincidente com o domtnd~~e

go.

Art 3Q Este Decreto entrará em
vigor 'na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
1529 da Independência
e 85Q da
Repúunca.
EMÍLIO G,

Júlio

MÉDICI

Barata

DECRETO N° 73,338 - DE 19 DE
DEZEMBRO DE 1973
cria funções gratificadas nO QuadrO
de Pessoal do Inetttuto de Previdência e Assistência dos seroíaoree do
Estado,

o Presidente da República, usando
da atribuição que: lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 11, da Lei
n'' 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. l° Ficam criadas, no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, as
seguintes funções gratificadas, subordinadas ao Chefe do Gabinete:
1 Assistente de. Relações Públicas,
símbolo l-F
1 Assistente de Segurança e Informações, símbolo l-F.
Art. 2° A despesa com a execução
deste decreto será atendida pelos re
cursos orçamentários próprios do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado.
Art. 3° Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasflla, 19 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
João paulo dos Reis

v euoeo
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DECRETO N° 73.339 - DE 19
DEZEMBRO DE 1973

DO PODER
DE

Aproveita, no Quadro de Pessoal do Ministério da Açrtcuitura, servidor em
disponibilidade, e dá outras prOvi-

dências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constituição, e
tendo em vista que ao caso é de aplicar-se, por analogia, o disposto no
artigo 99. § 2°, do Decreto-lei n° 200,
de 25 de fevereiro de 1967, combínado com o artigo 8° do Decreto numero 65.871, de 15 de dezembro de 1969,
decreta:
Art. 1° Fica aproveitado no cargo
de Técnico Rural, código P-20S.13.B,
do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Agricultura, João Travasso de Arruda, em
disponibilidade, em igual cargo do Quadro de Pessoal do Departametntc Nacional de Obras Contra as Secas, do
Ministério do Interior, em vaga decorrente da exoneração de Joaquim de

EXECUTIVO

Brito Nicolau, mantido o regime jurídico do servidor.
Arb , 2C> O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha
a ser considerada nula, ile-gal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3° O órgão de pessoal do Departamento Nacional de Obras Contra as secas remeterá ao do Ministério da Agricultura, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da publicação deste decreto, os assentamentos funcionais do servidor menclonado
no artigo 1°
Art. 4C>Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1973;
152/? da
Independência e 85.9 da.
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Moura Cavaleanti
JOsé Costa Cavalcanti

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES

ANOTAÇõES
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DECRETO N:' 73.340 4pr()~a.

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1973

a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados

o Presidente da R€pública, usando das atrfbuíções que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 4.°
do Decreto-lei n.v 1.199, de 27 de dezembro de 1971, decreta:
Art. 1.0 11: aprovada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) , que com este baixa, em substituição da que
.zcompanha o regulamento anexo ao Decreto n" 70.162, de 18 de fevereiro
de 1972.

Art. 2." Revogadas as disposições em contrárto, este Decreto entrará
em vigor em 1° de janeiro de 1974.
Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.
República.

Q

da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

TABELA DE INClDl';NCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
.INDUSTRIALlZADOS

(TIPI)

Baseada na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), estabelecida
pela Resolução CBN-10

S U M

R I

~

REGRAS GERAIS PARA

O

INTERPRETAÇ~O

DA

"OMENCLATURA BRASILEIRA DE MÉ~CA~ORIAS

(NBM)

'REGRAS GERAIS COHPLEMENTARES (RGC)
SEÇ~O

I

ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO

ANIMA~

"CAPITULaS:
Animais Vivos
2

Carnes e Miúdos Comest;veis

3

Peixes, Crustãceos e MoluSCOi

4

Leite e Produtos Lãcteos; Ovos de Aves; Mel Natural; Prod~
tos comes t fve t s de Origem Animal:> não Especificados 'nem Co!!!,
preen dt dcs em outra: Parte da Nomenclatura

5"

Produtos de Origem An'i me l , não Especificados nem;'Compreend i
dos em outra Parte da Nomenclatura'
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ExEcUTIVO

SEÇ.l(O

I

PRODUTOS DO REINO

VEGETAL

CAPITUlOS:

6

Plantas Vivas e.Produtos da Floricultura

7

legumes e Hortaliças. Plantas, Raízes e Tubérculos AlimentI
e'ios

8

Frutos Comestíveis; Cascas de Frutas Cltri~as e de Melões

9

Cafe. Chã. Mate e Especiarias

10

Cereais

11

Produtos da l n diis t ri a de r·ioagem; Hal te ;
Gluten; Inul i na

12

Sementes e Frutos Oleaginosos; Sementes e Frutos Diversos;

13

Matêrias-Primas Vegetai~ para Tinturaria ou Curtume;
Resinas e outros Sucos c Extratos Vegetais

14

Netêr-t as para Trançaria e Entalhe e outros Produtos

Amidos

e

Féculas;

Plantas Industriais e Medicinais; Palha e Forragem

gem Vegetal. não Especificados

nem Compreendidos

Goma~

de Cri.
em outra

Parte da Nomenclatura
SEÇ~O

III

GORDURAS E 'OlEOS (ANHIAIS E VEGETAIS); PRODUTOS DA SUA
DISSOCIAÇJl:Oi GORDURAS ALHiENTICIAS ElABORADAS; CERAS DE
ORIGEf.í ANIMAL OU VEGETAL

15

Gorduras e Uleos (Animais e Vegetais), Produtos da sua Ois
sociação; Gorduras AlimentTcias Elaboradas; Ceras de Origem
Animal ou Vegàtal
SEÇ~O

IV

PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALlt1ENTICIAS; BEBIOAS~
LIQUIDOS AlCOÕlICOS E VINAGRES; FUMO OU TABACO

16

Preparações de Carnes. de Peixes. de Crustãceos e de

Molu~

CoS

l7

Açucares e,Produtos de Confeitaria

18

Cacau e suas Preparações

19

Preparações ã Base de Cereais.
Produtos de" Pes te'Ie r i a

Fari~has.

Amidos ou Féculas;

50~
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CAPITULOS:
20

Preparações de Leçumes, de Hor-talí ç as J de Frutas e de outras
Plantas ou Partes de Plantas

21

Preparações Alimenticias Diversas

22

Bebidas. líquidos Alcoõlicos e Vinagres

23

Residuos e D.esper~içlos das I dn ustr-t as Alimentícias •.Alime_n
tos Preparados pa~a Animais
fumo ou Tabaco

24

S E

ç

K O

PRODUTOS

v,

MINERAIS

25

S'a1; Enxofre. Terras e Pedras; Gessos. Ça 1 e Ci!'llento~

26

Miner:ios Metalürg{cos, Escórias e Cinzas

27

Combustíveis Minerais. OTeos Minerais e Produtos ae sua De!
tilação; Matérias setuntnos as j Ceras Minerais .

28

SEÇKO. VI
PROOUToS DAS INoU.STRIAS QUIMICAS E'
DAS iNoOSTRIAS CONEXAS
Produtos Químicos InQrgâ.nicos; ücmpcstcs Inorgânicos ·ou Dl:
gânicos de Metais Preciosos. de Elementos Radiativos. de M~
tais das Ter-ras Rara's.e de Isõ~opos

29

Produt~s

30

Produtos Farmacêuticos

31

Fe.r t i 1i

32

Extratos Tanantes e Tintoriats; Taninos e seus Derivados;
Matérias Corantes. Cores. Tintas. Vernizes e 11nturas; Má!
t tque s r Tintas. de E~crever e 'de Impressão

.33

Oleos Essenc t e s e Resinõ'ides;

QUlmicos Orgânicos

zantes

í

PrOdutos de Perfullaria ,011

de Toucador e Cosmetlcos
34

Sabões. Produtos Orgânicos Tenso~Atiyos. Prepárações para'l!
xfv fas , Peepa re cêes Lub'rtf t cantes , Ceras Art·ificiai"s.. Ceras'
Preparadas, P.rodutos para Conservação e Limpeza. V~las e A!
tigos Senet hantes , Pastas para. Modelar e "c~ras para Oáont2.
logia"

35

~latêrias

36

Põlvoras e ExpIcstvos ; Artigos de ·Pirotecnia. Fósforos;
gas Pirofôricasj Materias Inflamáveis

Albuminõides e Colas

l.!
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CAPITULOS:
37

.Pr.o.du.tos p.araFotografia. e Cinematogra{fa

38

Produtos Diversos das In9üstrias QUlmicas
SEÇAO VII
MATrRIAS PLASTICAS ARTIFICIAIS, rTERES E rSTERES
DA CELULOSE', RESJNAS ARTIFICIAIS

39

40

E 'OBRAS DES,TAS

MATrRIAS; BORRACHA NATURAL OU SINUnCA, S,UBST'I
TU TO bA BORRACHA E OBRAS DE BORRACHA
Na têr t as Plãsticas Artificiais, Et eres. e Este t-es da
se. Resinas Artificiais 'e Obras' destas Materias

norracha Natural OU Sintetica. Substituto da Borracha
bras de Borracha
SEÇAO VIII

Celul~

e

Q

PE1.ES. COUROS. PElETERIA E OBRAS DESTAS 14ATt~IAS;

ARTI~OS DE CORREEIRO E DC SEtEIRa; ARTIGOS DE. Vl
AGEM. BOLSAS E ARTIGOS SEMELHANTES; TRIPAS
EM
OBRAS

41

Peles e Couros

42

Obras de Couro; Artigos de Correeir~ e de Se1eira; Artigos
de Viagem, Bolsas e Artigos Semelhantes; Tripas em Obras

43

Pele terd a e suas Obras; Peleteria Artifi-cial

SEçilo

IX

,MAOEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS OE'MAOEIRA;
CORTIÇA E SUAS OBRAS; OBRAS OE ESPARTARIA E
DE CESTARIA

44

Madeira~ Carvio

45

Cortiça e suas Obras

46

Obras- de-Es,partaria e de Cestaria

Vegetal e Obras de Madeira

S E

ç ,A

O

X

47

MATERIAS UTILI~ADAS NA FABRICAÇAO
DO PAPEL;' PAPEL E SUAS 'APLICAÇOES
MatêriasU~11izadas na Faoricaçã9 do Papel

48

-Pape] , Cartolina e Cartão;

Obras de Pasta
Papét, de Cartolina e, 'de Cartão

de Celulose. de

49 . ",rt;igo,s' ae- 'li.v,r'ilrí:a: e Produtos das Artes Grificas

·ATOS -no' PODER EXÉCUTtVO
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.50

MATtRIASTtXTEIS E SUAS OBRAS
Seda, Borra de Seda ( lI Schappe") e' Resfduo de Borra de

Seda

(nB9~rrettell ).

51 . Têxteis Sintetlcf)s e' Artificiais Conttnuo's
52

Têxteis Metalizados

53.

Lã, Pelos e ,Crinas

54
55

Linho e Rami
Algodão

56

Têxteis Sintêticose Artificiais DescontTnuós

57

Outras' Ffb ras Têxteis Vegetais;
Fios de Papel

58

Tapetes e ,Tapeçari-as; Veludos, Pe l ílcl as, Tecidos "scue lês " e
Tecidos de "Chenille"; Fitas; Passamanarias; Tul es e rectdcs
de Malhas de Nós' (Rede); Rendas e Guipuras; Bordados

59

Algodão em Pasta ("Ouate U ) e Feltros; cor-dame. é Artigos~ de
Cordoaria; Tecidos Especiais, Tecidos Impregnados ou Reves
tidos. Artigos de Materias Têxteis para U;os Teçnicos
-

60

rec tdcs e Artigos de Malharia

61

Vestuário e seus Acessõri os, de Tecidos

62

Outros Artigos Confeccionados de Teci dos

63

Roupas Usadas, Trapos e Farrapos

Fios dePa'pel e Tecidos de

SEÇ~O
XII
CALÇADOS: CHAPtUS E ARTIGOS DE USO SEMELHANTE;
GUARDA-CHUVAS E GUARDA-SOIS; -PENAS PREPARADAS
E ARTIGOS DE PENAS; FLORES ARTIFICIAIS; OBRAS
DE CABELOS; LEQUES

64

Calçados, Perneiras, Polainas e Artigos Seme1hantesi:Partês
des tes Arti 90S

65

Chapeus e Artigos de Uso Semelhante e suas Partes

66

âuar-da-chuvas , ~uardá"sõis, aençe tas , ChicoUs,·Rebenques'e

suas Partes
67

Penas e Penugem Preparadas e Artigos de Penas ou
gemi Flores Artifichisi Obras de Cabelos; Leques

de

Pen~

ATOS DO PODER EXECU'l'IVO
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CAPITULOS:
S E

çx

O

X (I I

OBRAS DE PEDRAS. GESSO. CIME~TOI AMIANTO •
.HICA E HATtRIAS SEMELHANTES: PRODUTOS CI
·R~MICOS: VIDRO E OBRAS DE VIDRO
68

Obras, de Pedras. Gesso, Cimento. Amhnto •.Mica

e

Matérias

Seme 1hantes

69

Produtos Cerâmicos

70

Vidro e Obras de Vidro
S'EÇ~O

XIV

ptROLAS NATURAIS, PEDRAS PRECIOSAS. SEMIPRECIOSAS
E SEMELHANTES. METAIS PRECIOSOS. fOLHEADOS DE ME
TAIS PRECIOSOS E OBRAS DESTAS MATERIAS: BIJUTERIA
DE FANTASIA; MOEDAS
71

Pêrolas Naturais. Pedras Pr-ecicsas , Semtp rec cs as e Semelha!!.
t.es , Metais Preciosos. Fc Ihe a dcs de Metai's Preciosos e (bras
í

destas Materias; Bijuteria de "Fantasia
72.

'Noedes

73

xV
S E ç ~ O
METAIS COMUNS E OBRAS DESTES METAIS
Ferro Fundido. Ferro e Aço

74

Cobre

75

Niquel

76

Alumínio'

77

Magnesio. Berflio(Gluclnio)

78

Chumbo

79

Zinco

80

Estanho

81

Outros Metais Comuns

82

Ferramentas. Artigos de Cutelaria e Talheres. de Metais C,!!
Illuns

83

Obras Diversas de Metais Comuns
SEÇ~O

M~QUINAS

E APARELHOS;

XVI
MATERIAL ELtTRICO

84

Caldeiras. ~ãquinas. Aparelhos e Instrumentos Mecãni~os

85

.fâquinas e Aparelhos Elétricos e Objetos Destinados a Usos
E1e tr-otêcnt ces

SEÇ~O

86

513

EXECUTIVO
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XVII

MATERIAL DE TRANSPORTE
Veículos e Material para Vias· Férreas; Aparelhos de Sinal!
za~ão não Eletricos para Vias de Comunicação

81

Veiculos Automóveis, Tratores, Motociclos (Motoeiclet~s, H~
tonetas e Semelhantes)
Velociped~s (Bicicletas, Triciclos
e Semelhantes) e outr-os Velculos Terrestres

813

Navegação Aerea

89

Navegação' Nar-ftina e Fluvial
SEÇ~O

XVIII

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE ÕTICA, DE FOTOGRAFIA
E DE CINEMATOGRAFIA, DE ~lEDIDA, DE VERIFICAÇ1tO.
DE PRECIS~O;
INSTRUMENTOS E APARELHOS M~DICO'CI
RORGICOS; RELOJOARIA; INSTRUMENTOS <E MOSICA; APÃ
RELHOS OE REGISTRO E OE REPROOUÇM 00 sOfi OU p~
RA O REGISTRO E A REPRODUÇM EM TELEVISM, POR
PROCESSO
NAGN'tTICO. DAS IMAGENS E DO SOM
90

Instrumentos e Aparelhos de üt t ca , de fotografia. e da Cine
matografia, de Medida, de Verificação, de Precisão; Instr~
mentos e Aparelhos Medico~Cirur9icos

91

Relojoaria

92

Instrumentos de 11usicaj Aparelhos para o Registro e.a Repr!
dução do Som ou para o Registro e a Reprodução em Televisão.
por
Processo
Ma~netico, das Imagens ~ do Som; Partes e
Acessarios destes Instrumentos e Aparelhos
SEÇ~D

ARMAS
93

XIX

E MUNIÇõES

Armas e Munições
'S, E

ç

~ O

XX

MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS, N~O ESP,[
CIFICAOOS NEM COMPREENDIDDS EM OUTRA PA!
TE DA NOMENCLATURA
94

Moveis. Mobil.iãrio Medico-Cirurgi.co, Artigos de
e Semelhantes

95

Matérias para Entalhe e Modelagem, Trabalhadas

Colchoaria
('Inclusi~e
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suas Obras)
96

Escovas. Pinceis', Vassouras, Espanad.ores, BorTas,Peneiras e

Crivos
9.1

Bri'nquedos. Jogos. Artigos para Divertimen.tos e .pa,ra ESP4!
tes

98

Obras-Oiversas
SEÇ~D

XX!

OBJETOS DE ARTE. DE CDLEÇXD·E ANTIGUIDADES
99

Objetos de Arte,

de Coleção e Antiguidades

ABREVIAÇUES .E

SIMBOLOS

c

Celsius ou iCentigrado

cg

centi grama (s )

cm

centimetro (s )

cm'

centimetro (, ) cúbico (s)

9

grama (s )

kg

qui lograma {s )
1; tro (s )

metro .(,)
metro (s ) quadrado (, )

mo

roi 1i grama (s )
milimetro (s )
roi l Imet r-c (, ) quadrado (,)

por cento
o

graus

E X E MP L O.S
1500 9/m2
150 C

mil e

quinhen~os

gramas por metro quadrado

quinze graus cej s tus

'OU

Centígrados

REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇXO
DA NOMENCLATURA BRASILEIRA DE MERCADORIAS

(NBM)

A interpretação da Nomenclatura Brasileira de
darias far-se-ã de conformidade com as seguintes regras:

Merc~

ATOS

DO PODER

REGRA
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EXECUTIVO

1~

o "texto dos titulos de cada Seção, Capltulo ou subcapítulo tem.
apenas; valor indicativo. Assim, a classificação de uma merc,!
doria
determinada legalmente pelo texto das posições e das N~
tas de cada uma, das Seções aLI Capitulas e pelas regras segui.!!.
tes , sempre que" n"ão coritra-riem os termos das refer-t das posições
e Notas.

e

RE GRA

2~

Qualquer referência a um artigo numa determinada posição da
Nomenclatl,Jra abrange, este artigo mesmo incompleto ou por ac!
bar. desde -que; no estado em que' se- encontra. ap res ente as C!
racteristicas essencf at s do artigo ccmp l e to ou acabado Abrange
~gualmente o artigo completo o~ acabado, ou cons i der-ado como tal
em vf~ude"das disposições precedentes, quando se apresente de~
montado ou por montar.

a)

c

b)

Qualquer menção de uma materia numa determinada poslçao da
Nomenclatura se refere a essa materi~; quer, em estado puro.
quer misturada ou associada ·a"outras me têr-l as ,' ·00 mesmo ncdc ,
qualquer menção de obras Ú 'uma determinada materia se refere
ãs çb ras cons tf tu'[das total ou parcialmente por es sa nauãrf e ,
A classificação destes artigos misturados ou compostos deve ef~
tuar-se segundo os principios enunciados na Regra 3~.
P. E G R A

3~

Qua.ndo-~ pe'l a aplicação da regra' 2~ "b", bem 'como em qualquer o-,!
tró caso •. uma mer-cador e possa ser -lncl u'[da em duas ou mais P.Q.~
í

s tçêes , sua classificação soe efetuarã da- maneira seguinte:
a)

a pes tçâo maf s -especifica terâ prioridade sobre a.ma s gen!
í

rica;

b) os

produto~ misturados e as obras compostas de materias di
ferentes çu constituidas pela reunião de artigos diferentes
cuja classificação não s.e possa efetuar e plt candc a Regra 3~
"e", dever-ão e re s s t r tcat-s e consoante a materia ou 'artigo q.ue
lhes co~fira o ca~ãter essencial, sempre que seja pos~ivel re~
lizar ~sta determinação;
no~ casos e~ que a classificação não se possa efetuar ap1i
'cando o ,dis·p.ost.o nas Regras 3~ "a" e 3~ "b", o artigo dev!
'r~ classit:icar-se na posição que permita a aplicação da aHqu.Q.
ta I]lais e Ievada ,

c)

516
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4~

As mercadorias que não caibam em qualquer das pOSlçoes da Nomen
clatura devem ser classificadas na posiç~o que compreenda os a~

tigos de maior semelhança.
REGRAS GERAIS COHPLEI1ENTARES

{RGC'

(RGC-l) As Regras Gerais para Interpretação da Nomenclatura Bra
sileira de f.lercadorias são t qua'lnerrte vãlid~s."mutatis mutandi~:

para determinar, dentro de cada posição, a subposição aplicãvel
e, dentro desta ultima, o item correspo~dente.
O conjunto ou estojo de cbde tcs sortidos e acondt c tp
nados em um mesmo envoJtôrio ou embalagem serâ classificado
na posição do objeto sujeito ã a'lIquo ta mais elevada.

·(RGC.~2)

Na aplicação do disposto na presente Regra não serâ
considerado o objeto de minima" importância em relação aos d~
~ais compreendidos no conjunto ou estojo.
(RGC-3) O recipiente, ênvoltõrio ou embalagem que, pelo seu
alto valor. esteja em desproporção c~m a mercadoria que aco~
"diciona, determinarã a classificação do todo, sempre que isso
import~ na aplicação de aliquota mais elevada.
5 E ç

~

O

ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL
CAPITULO
Animais

Vivos

NOTA:

(l-l)

O presente Capltul,O compreende t cdos os animais vivos,
exclusão:

a} dos peixes. crustiieos e moluscos,inclusive os
das posições 03.01 'e 03.03;
b} das culturas de microrganismos e uccue-cs
posição 30.02.
c) dos animais da posição 97.08.

com

mariscos,

produtos

da
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q Õ D1 GO
OSIÇÃO
01. 01

H E R C A D O R I

SUIl'OSIÇÃO
e

AL!

A

QUOTA.

ITEM

00.00

%

ANIMAIS VIVOS DAS

Es~fcIES

CAVALAR, ASININA

E MUAR

01. 00

oi

02

"

02.00

01
99
03.00
00.00
01. 00

01
02
99

Eqüinos
Reprodutor
Cavalo de corrida
Qualquer outro
Asininos

túr
N/.T.

N/.T

Huares

ANIHAIS VIVOS DA ESPECIE BOVINA, INCLUSIVE
. os. DO GgNERO BÚFALO
Bovinos, exceto búfalos

01. 02

02.00

01. 03

00.00

ANIMAI~'VIVOS

N/r
N/r
'N/T

N/To'

DA ESPÉCIE SUfNA

01.00

ReprodutoreS

N/T'

99.00

Outros

srr

00.00

ANIMAIS VIVOS DAS EspRcIES OVINA E CAPRINA

01.00

Ovinos

01
99
02.00

01
99

01.05

N/T
N/T."

Reprodutor
qu a Lque r outro

Reprodutor
Para corte
Qualquer ou~ro
Bufalôs

01.04

N/T.

Reprodutor
Qualquer outro
Reprodutor
Qualquer outro

00.00

A~ES

01. 00

Galos, frangos e galinhas. i.nc1usive
das ("galinhas d'angola")

01
99
02 .• 00

01
99
03.00

01

"

N/T

u t t:

Caprinos

N/r

'N/T

DOMÉSTICAS. VIVAS

ti'into de um d La"
Qualquer outro

pint.l!
N/r

N/r

Perus
tpinto de um dia"
quc Lque c outro

N/r
N-/,T'

Patos e gansos
h>into de
um dia"
Qualquer outro

N/r
~I'r

A'IOS DO- PODER
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e

E

R

C

A

D

.0

R

I

A

QUOTA

•

ITEM.
01.06

00.00

OUTROS ANUlAIS VIVOS

01. 00

Coe lhos'

01
99
02.00

01
02
99
03.00
01
01'.06

Reprodutor
Qualquer outro
Aves

N/T
N/T

(não compreendidas na posição OL05)

N/T
N/T

O. canto ou ornamental
Para corte
Qualquer outra

N/T.

Insetos úteis

N/T

Abelha rainha

03.02

Abelha em enxame. núcleo ou colôni«
Qualquer outro

N/T.

04.00

Cães e

N/T

05.00

Animais para laboratório ou pesquisa cienti
fica

9'
01
99

99.00
01

gat~s

Macaco Rhesus ou Cynomolgus.
Qualquer outro

N/T
lí,fT

Outros
Destinados principalmente

ã

alimentação

mana

99

N/T

.

h"

Qualquer outro

CAPITULO

NiT

N/T

2·

Carnes e Miüdos ComestTveis
NOT~:

(2-1)

O presente Capítulo não compreende:

a) no que concerne as posições 02.01 a 02.04 e 02.06~
produtos imp~óprios para a alimentação humana;

os

b) as tripas, bexigas e buchos de animais

(poslção 05.04).
bem como o sangue de animal (posição 05.15);

c) as gorduras ~nimais, com exceção das incluidas
ção 02.05 (Capftulo 15).

na

NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC (2-1)

O IPI incide sobre os produtos das subposlções
01.00.
02.00, 03.00, 04.00, OS.OO, 06.00 e 99.00 da posição .•..
02.06, somente quando acondicionados em recipientes herm~·
ticamente fechados.

Aros DO PODER EXECUTIVO
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C6DIGO

POOIÇXo r~IçIo
Im<
02.01

J

00.00
01.00
OI'

02
02.00
01
02
03',00
01
02
04.00
01
02
03
OS .00
01
02
06.00
01
OL'Ol

06.02

03
99
99 "00

02.Q2

a

!t

a

II

.Ao

.0

J)

:a

AI!
QUOtA

:t .A.

~

I

CARNES E MIUDOS ·COMESTIvBIS DOS ANIMAIS
CL~~I
SIPICADOS NAS fOSIÇÕES 01.01 A 01.04.
cas, REFRIGERADOS ou CONGELADOS

FEEiJ

Carnes de bovinos

~

Fresca ou refrigerada.
Congelada
Carnes de Ovinos

N/r
N/r

. Fresca ou ~efrigerada"""""""""""
Congelada. ~ •••••••••••• " . "'" ·
1 I I • • • ;,.
Carnes de caprinos

N/r

'Fresca ou ~éfrigerada"""""""""""
Congelada ••••••.,., •••••••••••••••••••••••••
C'arnes de s~tnos

N/r
N/r

Fresca ou refrigerada.·•••••••••••••••••••••
Congelada •••••••••••• ; •••••••.••••.••• "'••••••
ToucinbC! eu t r etae'adc ••••• lo• • • • • • • • • • • • •; • • • • •
Carnes de eqUinos

N/r
N/r
N/r

Fresca .ou refrigerada •.••.•••••••••••••••••••

N/r
N/r

Congelada ••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/r

Miúdos
Rabo •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••

N/r

F.~g·ado •.• , •••••' •••• ~ •••• ~ •• '.' , •• ~ •••., ••••••• ,N/r
LJ.ngu~ •••••.••••.•••••••••••.•••;•••••••••••••
N/r
.Qua.lq?cr outro •••••••••••• , •••••••••••••• ,. ~/T
Outros ••• ',"'! ••.•••••••••••••••••••••.•••••• , N/r

Oo.•co AVES DOMfsTICAS, MORTAS/E SEUS MIUDOS COHE~
TíVEIS (COM EXCLUSÃO DOS FtGÂDOS»)
REFRIGERADOS OU CONGELADOS

91. 00

01
02
0,2'.00

01

02

ces-eee. de

FRES~OS,

p ee c.,

refrigerada •• '. "., .'~ •••••••••• ~ •• N/T ..
'• • o o
/ ••••••••••••
N/r
Carnes de·galo~.· fr~ngoB e galinhas

F.r'e,sc'a

o~

'.Co,ngelada~

s ee s ee ou ·refrigerada ..•••• 0.'- .,,~ .•
Conge La d a .. ,o

•••• o

~:

~ •• .- o, •••• '.'
' ••

~

••

N/T.
N/I
. N/T

03.00'

Mi.údos: ••• , •.• ',' .'•.•••.•.••••••.•.••••••• ;.,

99.00

Outros "

02.03

OO.QO

02.04

00.'00

FíGADOS DE AVES ·DOMI;:S.tICAS, ,FRESCOS. REFRI
GERADOS, CONGELADOS. SALGAD,OS cu .EM· SALMO.!!:
RA .••• '," •.• ;.".,;
N/T
OUTRAS' CARNES E' HItlDOS 'COMESTíVEIS ,FRES.COS "
REFRIGERADOS OUcCONGELADOS

o ; • • • •' • • • o

o

OLOO

Carnes,

'OI

F~es'ca

02
'02.'00

I

••••

• • • • • • • • • • • ' • • o • • • , .... , '• • • • • • • •

o , . ·• • • • ; ; • . • ,

~ ~, ~

o,u refrigl;!rada • l ' ','"

" ••• !

ücn g e Lada ~.••.••. ~ .••.••.•,•• ,; •• ' ••• ' •.• ~

Miúdo·g .•••'., ••••••••.•

·0

~

.• '

••••••••

~. ~!. \.'

,
o

; •.

• • • :. o • • •

N/I
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CÓDl{:.O

- . ~r1IBPOSlçÃO
I«!IÇÃO
e
.
r_
02.05

0.0.00

M

E

R

C

D

A

O

R

r

AL.!
A

QUOTA

7-

-

TOUCINRO, COM EXCLUSÃO nO-TOUCINHO QUE' CO~
TENHA. PART.ES 'M.A.GRAS. (ENTREMEADO) 'G.OR'D.URA

DE

PORCO E DE" AVES DOMtSTICAS,NÃO PRENSADASN

FUNDIDAS. NEM-.EXTRAíDAS POR .MEIO DE". SOI,VEN
TES., -FRESCOS, REFRIGERADOS. CONGELADOS. SAL

01,,0.0:.

oi

GADOS OU EM. SALMOURA. SECOS OU· DEFUMADOS
'+oueinho.... .coe e~clusão ao -en e r eme adc

ou

lndo •
,N/T
Salgado' Ou em, salmoura •••• 0"0 .,." •• '0,.; •• ' •• N/T
03 Seco ou .de.fumado·.; •••••••••••.• ~.'., .', • •.,'..... ~/T
02.00 Gordura de_porco
02.01 Fresca, refrigerada ou congelada •••• -• •• ~ ••• N/r
02 Salgada ou em salmoura •••••••••••••••.••••• N/r
99
Qualquer outra ••••••••••••••• o." • • • • • o • • • • · • •
N/r
r

e

ee ce ,

·re"frigerado·

02

03.00
01
02
99

02.06

'""ót)·.OO

01.00
01
99

02.00

con g

,'0 • • • • • • • •

e

Gordura de aves'domésticas
Fresca. refrigerada ou congelada -.•••••• ~ •••
Salgada ou em salmoura ••••••••••••••••••• ,••
QuallJ.uer outra' o • • o o • • • • • . • • o • • • • • • • • • • • _• • • • •

N/r
N/T
N/t

CARNES' E mUDOS COMEST!VEIS DE QUALQUER
E!
pRCIE (COM EXCLUSÃO DOS FIGADOS DE AVES
DO
MÉSTICAS) " SALGADOS,_OU EM SALMOURA.
SECÇ)S
OU .DEFUMADOS·

Toucinhos ent=~meados
Defumado· ••• • •••••••••••••••••
Qualquer cu c r c ••
o. o' •• o
,0.' • • • • •

O"

., • • • • • • • • •

•• o • • • • • • • . • • •

Presuntos •••••••••••••••••••••••,

o
O

o •••

O

Charque •••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outra •••••••••••••••••• '., o • • • • • -.,. o

o
o

04.00

Carnes de ovinos •••••

a

05.00

Carnes de. cap,rinos •••••••••••••••••••••••_."

O

06.00

Car.nes de sutnos ••••••••••••••••••
Miúdos

o

03.00
01
99

07.00

üaee e e de .b.ovinos

o' •• o. o, • • • • • • • • • • • • . • •

o' • • • • • • • •

·01
99

L{ngu'a • o' • • • • .0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outro.; •••••••••••••••• '• •.•••••••••

N/r
N/r

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o
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CAPrrULO 3
Peixes. Cru~tãceos e Moluscos
~:

(3-1)

O presente Ca~itul0 não compreende:
a] os mamíferos marinhos (pos t'çâo 01.06) e s uas carnes (P.2.
sições·02.04 ou 02.06).
b) os peixes (inclusive seus fTgados, cves e sênens }, os
crustãceos e os moluscos {tnc l us tve os mariscos), mortos,
impróprios para a alimentação humana, dada -a sua. netur-e za
ou o seu· estado de apresentação (Capftu10 5).
c) o caviar e seus sucedâneos

~posição

16.04).

NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC (3-1)

O IPI t ncfde sobre os produtos da posição 03.02. some,.!!.
te quand~ acondicionados em recipientes hermetica~ente
fechados.

OÓDIGO

ALl

ti

E

R

C 'A

D

O

a

~

A

QUOTA

7.
03.01

00.00

PEIXES FRESCOS' (VIVOS OU MORTOS)',
DOS ou CONGELADO~

01.00

Peixes vivos

01
02
99
02.00

01
02
03.00

REFRIGER~

Para rcprodução __ou crinção industria.l.inc1~
sive os alevinos ou.embriões para o
mesmo
fim·- ••• '• ••• ~ ••••••-•••••• '.' ••••••••• '.• '.' '•••••
Para ornamentação •••••• ;, •••• ~ -• ••••••• '.' ••.•
Qualquer' outro.; ••• ~', ••• ~ '
, ••••••
Peixes· mortos, frescos ou

r~frigerados

Inteiros_ ou descabes;ados ••••••• ~
: '.' , N/T
Em postas ou em files •••••••••-, •••••••••••.• 'N/T
Peixes .mc r e os , congelados

01
02

Inteiros ou descabeíados •.•••.••• '," '.~'" •••••
Em .postas ou l;m fill;S" •.•.•••• '••-••••' ••••.••• '.'

N/T
NIT

04.00

uvas ••••••••••••••.•••••••••• ~ ••••••••-.·••••••

99.00

Outros ••••••••••••••' •••••••••• ~.

N/T.
" N/T

o", • • • • • , • • • •
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c 6 D I GO
POIllÇÃO

lTEM

03.02

M E

UDFOSrçXO
e

o

R

A D

a

O

AL1

I

A

QUOTA
%

I

PEIXES SECOS, SALGADOS OU EM SALMOURA; PEI
DEFUMADOS, MESMO COZIDOS ANTES ou DURA!
~ DEFUH~ÇÃO
.

00.00

XE~

TE

01,00

Peixes secos, salgaaos

01,01
02
03
04·
05
06
07

Arenq~e

ou.~m

salmoura

~...........................

0
0"0.................
Atum ••••••••••••• ·••••••••••••••••••••••••••
üac a Lha
Pirarucu •••• ; •• " 0"0.........................
Merluza
, ••••••• ••• ; •••.••••••
Anchova •••••••••.

~

Adoq ue

',",

'

Qualquer cuer c •••••.•••.••:......................
Peixes defumados

01
02
03
04
05
99
03.00

Arenque o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _.' • • • o o' ••••••
A,tum .' .••.••••••••• O' •.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . .
Bacalhau ••••••..•••••• ~.................••••••
Salmão.....................................
Adoque •.••••..•.
Q.ual'q·uer outro
•.••••••••••••••••••

04,00

Farinhas d~ peixe próprias para a aliment~
çao humana •.•.-. '.' • '.' ••••• " •••••••••..••••••• "
Outros ....•• --:................................

"õ'............................

o·......

uvas .;

99",00

o
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O

00.00

CRUST~CEOS E MOLUSCOS, INCLUSIVE OS MARI!
COS (MESMO SEPARADOS DE SUA CONCHA OU CAS
CA),FRESCOS (VIVOS OU MORTOS), REFRIGERADOS.
CONGELADOS, SECOS. SALGADOS. OU EM SALMOURA;
CRUSTÃCEOS COM CASCA, SIMPLESMENT~ ..CqZIDOS
EM ÃGUA

01.00

Frescos. refrigerados ou

congelados

O
O

~...........................

u,

••
02;00

03.03

••••••••

d
O

po~

qu~lque~ pro~~sso

~::~~~~ ::':: :'::: .:; ~.:.-:::: :,.:.:.::::: :'::.::::-::::

01

oi

03· 'Caranguejo e siri' ...•••.•.•••••.•••••' ••.••••••
04 Pol~o, c~lamar e lula ••••••• ~.,.; ••••• ~ ••••
'05 Mar1ScO ..••••.•••••••••.••••••••• " •.•.•••••••••
o
.
99 Qualquer outro
02.00·

'S~co~,

03,.00
9,9,00

CAPITULO
Leit~

e

·N/r

salgado,s ou em salmoura

Camarao
~.
Polvo. calalll~r elula •••• ~· ••••••••••••• ;.~.
qualquer OUtro
~ ••.••..•••••••••••••••••
Farinhas de crustáceos prõp~ias para a ali
mentação -bumena ••••••.•••••••.•• ,;••••••• o • • • :
Outros ••• ; .•. o ·• • • ~ • . • • ' • • ' • • • • • • • ;
..

01
02
99

N!T
N/r
N/T·
N/r
N/r

4

Produtos Lãcteos; Ovos d~ Aves; Mel Natural;
P'r-cdu tos cone s trve ís de Origem Animal, não
Espec.!
fi cados n-em Compreendi dos em' outra Parte da: Nomencl,!
tura

N/r
NlT
N/T
N/r

N/T

5~S
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(4-1)

Consideram-se' como "l e te'; o leite 'integral ou des na.tadc , o
"babeurre" (cu leite b a ttdo ) , o soro de leite ("1actoserum").
0_ leite coalhado. o que rt r-, o iogurte e 'outros
leites fe.!:
mentados por processos semelhantes.

(4-2)

Consideram-se como conservados. no sentido da posição 04.02.
o leite.e o creme apresentados em recipientesmetãlicos he.r..
meticamente fechados. Pelo contrário. não se consideram c~
mo conservados no sentido desta .posição. o leite e O creme
s tmp l esnen te es ter-t l t aadcs , pasteurizados ou .pep t ont zadcs ,
nâó ~presentados em recipientes metálicqs h~tmeticamente f~
che dos.

í

NOTA COMPLEMENTAR (NC):

'NC .(4-1)

O: IPI t ncide sobre.

os

produtos:

a) das subposições 04.01.02.00 e·~4.01.99.00 e da pos!
çâo 04.06,: somente 'quando acondicionados em r-ecí pj,
en tes çtemb a l aqens ou envo'l têr-fcs , destinados ã. ~pr~
sentaçâo ,
'b) da subposiç~o 04.02.01.00. somente quando em
do pastoso;

c

~ D I

c) da posição 04.03 •. somente quando acondt clorradcs
unidades -de ate ·10 I<g'.

em

d) da pcs t ç â c 04.0~. somérrte quando acondicionados
unidades de ate 5 I<g.

em.

G O

H

aJ-BP-O SIt$POSIÇÃO

04.01

est~

e

ITEM

•

ALf
R

C

A

D

O

R

I

A

UOTA

I

00.00

LEITE E CREME DE LEITE. FRESCOS, NÃO CONCEN
IRADOS NEM AÇUCARADOS

01.00

Leite fresco.pasteuri~~do ou nao. ou e a teri
lizado
N/T
Leite fermentado

................... .................
...................................
............................
'

02.00
01
99
03.00

_.

Iogurte
Qualquer outro

O
O

04.00

Lei te p ep t.o n i z ado ou homogeneil':ado. materni
l':ado ou semelhante
N/I
Creme de lei te (nata)
N/T

99.00

Outros

........................
.....................
.......... , .........................

'o
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CÓDIGO

'-

·l~~~AO
04.9 2

M

OO1'Os):ç10
e

"_

00.00

~

R O A D

AL.!

a R I A

QUOT)

%
LEITE E .CREHE DE LEITE, CONSERVADOS, CONCE,!!

TRADOS OU AÇUCARADOS
01. 00

01

Co~centrado. evaporado ou condensado,
com
açucar •••••••••••••••••••••••••••••••••••.

99

Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Leite totalmente desidratado; em pô ou seco

01
02
03
04
05
06
07
99

!

Leite parcialmente desidratado

o
a

Integral ou gordo - com teor de gordura mi
Eimo de 26% •••••••••••••••••••••••••••••• :a
areia! ou totalmente desnatado,
exceto o
Fodificlldo para a alimentação infantil - com
teor de gordura de menos de 26% •••••••••••
o
Iod Lf Lc ado para a alimentação infantil. aci:.
dificado '"
.
a
odificado para a alimentação infantil. não
acidificado
.
a
Soro de leite parcialmente desmineralizado
e delactosado ••••••••••••••••••••••••••••• N/I
esnntado. para uso industrial ou alimen
tação animal •••••••••••••••••••••.•••••••• :O
m tablete ou em tablõide •••••••••••••••••
o
ualquer outro •••••••••••••••••••••••••••• N/T

a

03.00

reme de leite ••••••••••••••••••••••••••••

99.00

utros •••••••••••••••••••••••••••••••••••• N/X

04.03

00.00

ANTEIGA .••••••••••••••••.•••••.••••••••••

04.04

00.00
OLOO
02.00

a

rUEIJOS E REQUEIJÕES
~ipo

Bel p ae e e

.

tipo Brie

.

03.00

tipo Cabaça ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••

04.00

tipo Cacia Cavallo •••••••••••••••••••••••

05.00

tipo Camembert •••••••••••••••••••••••••••

06.00

tipo chednr

07~-OO

Tipo Cobocõ· ••••••••••••••••••••••••••••••

...................... "

.

08.00

tipo Ednn (Reno ou Palmira) •••••••••••••••

09.00

Tipo Ementhal ••••••••••••••••••••••••••••

10.00

Tipo Estepe ••••••••••••••••••••••••••••••

11.00

Tipo Estraquino ••••••••••••••••••••••••••

12.00

Tipo Fontina •••••••••••••••••••••••••••••

13.00

Tipo Gorgonzoia ••••••••••••••••••••••••••

14.00
15.00

Tipo Gouda , ••••••••••••••••••••••••••••••

16.00

Tipo Lanche ••••••••••••••••••••••••••••••

17 .00

Tipo Limburgo ••••••••••••••••••••••••••••

18.00

Tipo Minas fre13 co •• t

tipo Gruiêre •••••••••••••••••••••••••••••

•• t •• ' "

"

••••••• "

••

a
a
o
o

o
a
o
a
a
a
o
o
a
a
a
a
a
o

I
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c

6DI GO

POSIÇÃO

lO 4.05

AL!

I

R

J,!

UBPOSIÇÃO
e
ITEM

A

C

R

D

O

R

I

A

QUOTA

x

..........................
...........................

O

19.00

Tipo Minas duro

20.00

Tipo Montanhês

21.00

Tipo Mussarela

22.00
23.00
24.00

Tipo Parmesão

25.00

Tipo Ricota defumado

O

26.00

Tipo Ricota fresco

O

27;00

Tipo Roquefort ou azul

O

28.00

Tipo Sbrinz

O

29.00

Tipo

O

30.00

Requeijão

31.00

Fundido

99.00

Outros

00.00

01. 00
01
02

Tipo Prato

o.' •

0·0 • • • • • • •

O
O

o •••••••••••••

O

...............................
.... , ................

Tipo Provolone

• "

, o •••••••••••••••••••••••

O
O

•• o •• o • • • • o' • • • • • • • • • • • • • • •

.......................
...................
........................ .. ....
Siciliano ...........................
................................
............................ ... ..
.......... .........................
~

I

O
O
"-

O

0 VOS DE AVES E CENAS DE OVOS. FRESCOS, SECosl
O~ DE OUTRO MODO CONSEFVADOS. AÇUCARADOS OU
NAO
1

Ovos frescos
Para incubação •••••••••••••••••••••••••••• N/T
Para consumo •••••••••••••••••••••••.•••••• N/T

02.00

Gemas de ovos. frescas

03.00

Ovos ou gemas secos. em pedaços ou em po .,

•••••••-, •••••••••••• N/T
O

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

04.06

00.00

MEL NATURAL

O

04.07

00.00

.

NÃO
PRODUTOS COMESTíVEIS DE ORIGEM ANIMAL,
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS

POSIÇÕES
01.00

Ovos de

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••• N/T

tartaruga ••••••••••••••••••••••••• N/r

CAPITULO

5

Produtos de Origem Animal. não Efrpecificados nem
Compreendidos em outra Parte da Nomenclatura
NOTAS:
(5-1)

O presente CapTtulo não compreende:
a) os produtos comestTveis. com exceção ~o sangue de animal
(Lf qu t do ou dessecado) e das tripas. bexigas e buchos
de animais. inteiros ou em pedaços;
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b) os couros. peles e peleterias, tom exceção dos produtos
compreendidos nas posições 05.05, 05.06 e 05.07 {Caplt~
los 41 ou 43);
materjas~primas

c) as
da

~rina

e seus

têkteis de origem animal, com exceção
ou reziduos (Seção XI);

desperdic~os

d) as cabeças preparadas para a fabricação de pinceis ou a!
tigos semelhantes (posição 96.03).
(5-2)

Os cabelos estirados longitudinalmente, mas não dispostos
no mesmo sentido (que não estejam dispostos raiz com raiz
nem ponta com ponta). consideram-se como cabelos em bruto
(posição 05.01).

(5-3)

Em todas as Seções da presente Nomenclatura, consideram." se
como "mar f i m'' as presas do elefante, mamu te , morsa, narval,
rinoceronte e Jevat i, "bem como os dentes de todos os ani.
mai s ,

(5~4)

Consideram-se como "c r tne ", no sentido da Nomenclatura, os
pelos da crineira e da cauda dos eqUfdeos ou bôvldeos.

'c

l: G'

-O-D

POSIÇÃO

o

~-BPOSIlJi

11

.",·,e

-E

E

c;

ALf
A

D -Q II I

A

ITEM
05.01

05.02

I

%

00.00

CABELO HUMANO EU BRUTO. MESMO LAVADO E DE
SENGORDURADO; DESPERDíCIOS OU RESIDUOS DE
CABELO HUMANO

01.00

Cabelo hmnano em bruto

01
99

Lavado ou desengordurado •••••••••••••••••••
Qualquer ou.t r o ., •••••••••••••••••• : ••••••••

02.00

ne ap e xd Lc Lo s ou r e s Iüuos

OO.ÔO

CERDAS DE PORCO OU DE JAVALI; PELOS DE tE
XUGO E OUTROS PELOS PARA A FABRICAÇÃO DE
ESCOVAS, PINC~IS E'ARTIGOS SEMELHANTES;OES
PERD1cIOS OU RESíDUOS DAS REFERIDAS CERDAS
E PELOS

01.00

Dl
02
99
02.00'

Dl
02
99
03.00

QUOTA

•••••••••••••••••••

N/T
N/I
N/T-

Cerdas de porco
Em b-ruto •••••••••

o' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lavadas. alvejadas ou dcsengD-rduradas, tin
tas ou não
•• •• ·.·;-:·
Qualquer outra··.······ •• ••••••••••••••••••
Cerdas de javali

N/I
N/T

N/I

Em b r u t o ••••••••• ,•••••'•••••••••••••••••••••

N/I

Lavadas. alvejadas ou desengorduradas, ti~
tas ou não •••••••••• • " ,'" ••••••••••••••••••
Qualquer outra •••.•••••••••• , ••.•••••• ~ •••

N/T

Pelos

N/I
J
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,

CÓD!GO

UBPOSIÇlo

rosrçÃO

e

r_
or
02

99
04.00
05.03

00.00

01.00

01
02
03
99
02.00
05.

04

AL!

1

00.00

MERCADORIA

QUO!}

I

7.

Em bruto...................................
Lavados,~alvej~dos ou desengordurado~. ti~
tos ou nao •••••••• "........ •.••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••.•••••••••••••••••••• ,•••
üe s p e r d.ÊcLc s ou xe s Iduoa •••••••••••••• ~ ••••

N/r
N/T
N/T

N/r

CRINAS E SEUS DESPERDfcIOS ou RESfDUOS,MES
MO EM MANTAS COM OU SEM SUPORTE DE OUTRAS
MATÉRIAS
.

Crinas não fiadas
Em bruto •••••.•••• : ••••••••••••••••••••••••.

Simplesmente lavadas ou.desengorduradas.m~
mo selecionadas por c.omprimento • "," •.•••• 7
Branqueadas. tint-a;. frisadas -ôu não, rp.es
mo selecionadas por comprimento ••••••••• ~.
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••••
Desperdrc.ios ou resrduos ••••••••••••••••••

N/T
N/T
N/T
N/T
N/T

TRIPAS, BEXIGAS E BUCHOS DE ANIMAIS, INTEl
ROS OU EM PEDAÇOS, COM EXCEÇÃO DOS DE ~EI
XES

01.00

02.00

or
03.00

Salgadas •••••••••••••••••••••••,•••••••• l • • •
Secas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••..•
Tl:ipas de ov~no ••••••••• , ••••••• I • • • I . . . a ••••

04.00

Tripas de su~nos •••

05.00

Be:x:i~as ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••

99.00

ou c r c s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

02
99

05.05

Coa gu Là.do x de vt ee t c •••••••••••••••••••••••
Tripas de bovino

00.00

DESPER~fcIOS

01.00

I

•••••••••••••••••••••••

OU RESfDUOS DE

N/T
N/T

11fT.

N/T
N/T
N/T
N/T

~EIXES

02.00

Escamas de mugem C'able.tte i ' ) e semelhantes,
em pô ou não
s , • • • N/T
Bexigas natatôrills de p e a xe s •••••••••••••••. N/T

99.00

Outros •••• -..................................

05.06

00.00

05.07

00.00

TENDÕES E NERVOS; RASPAS E.OUTROS DESPERDf
NÃO
CIOS OU RESíDUOS SEMELHANTES DE PELES
CURTIDAS
N/T
PELES E OUTRÃS PARTES DE AVES. PROVIDAS DE
SUAS PENAS OU DE SUA PENUGEM. PENAS E PAR
TES DE PENAS (MESMO APARADAS). PENUGEM. EM
BRUTO OU SHrPLESMENTE LIMPAS. DESINFETADAS
OU PREPARADAS PARA A SUA CONSERVAÇÃO. p6 E
DESPERDíCIOS OU RESíouos DE PENAS OU DE PAR
TES DE PENAS

01.00

Peles e outras partes de aves, providas

de

pe1l8s ou penugem •••••••••••••••••••••••••••

N/T

«n
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!

CÓDIGO

:POl?IçAü

tJBPOSlçIO
e
02.00

00.00
00.00

01.00
02.00
03.00
04.00
99.00

05.09

00.00

01.00
02.00
03.00

OS,10

~

D

O R

I

A

ALf

QUOTA
7.

Penas e partes d~ penas (mesmo aparadas) e
penugem ••••• '" ••••••••••••••••••_••••••••• ~ N/X
Pô e'desperd!cios ou res!duos de penas
ou
de p ar t e s de penas • ~: •••••••••••••••••••••• N/r.
OSSOS E NÚCLEOS C6RNEOS (SABUGOS), EM
BR~
TO, DESENGOR~URAOOS OU SIMPLESMENTE
PREPA
RADOS (MAS NAO CORTADOS EM FORMA DETERMINA
DA), ACIDULADOS OU DESPROVIDOS DE SUA ~ELA
TINA; p6s E DESPERDfcIOS OU RES!DUOS DES
TAS MATtRIAS
Em bruto ••••••••••••••••••••••••••••••••••• N/r.
Desengordurados ou simplesmente preparados.
acidulados ou desprovidos de sua gelatina •• N!T
Farinha ou pó de osso •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • N/r
DOesperdtcios ou resfduos •••••••••••• o' • • • • • o ,N/r
Outros •••••••••••••••••••••••••••
N/r
0 •••••••••••

CHIFRES, PONTAS. CASCOS, UNHAS. GARRAS E B1
COS, EM BRUTO OU SIMPLESMENTE PREPARADOS~S
NIQ CORTADOS EM FORMA DETERt:INADA,INCLUSIVE
SEUS DESPERD!CIOS OU RESfDUOS E p6s; BARBA
rANAs DE BALEIA E DE ANIMAIS SEMELHANTES, EM
BRUTO OU SIMPLESMENTE PREPARADAS. MAS
NÃO
CORTADAS EM FORMA DETERMINADA, INCLUSIVE SUAS
REBARBAS E DESpERDIcIOS OU RES!DUOS
Chifres, pontas, ceeecs , unhas. garras e bi
cos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Barbatanas de baleia e de animais semelha~
tes •••••••••••••••••••••••• o, • • • • • • • • • o • • • • •
Reba rb as J desperdtcios ou resíduos ti pós •••

N/T
N/r
N/r

MARFIM EM BRUTO OU SIMPLESMENTE PREPARADO.
MAS NÃO CORTADO EM FORMA DETERMINADA;
POS
E DESPERoDíCIOS OU RES!DUOS _

01.00

Marfim. em bruto ••••••• " " " " , . , •••••• " •• "••
Marfim simplesmente preparado ••••••••••••••
Pôs e desp~rdtcios ou Tesfduos ., •••• , ••••••

N/r'
N/r
N/r

CARAPAÇA DE TARTARUGA E SUAS P~ACAS
(LAM!
NAS). EU BRUTO OU SIMPLESME:.>l'TE PREl'ARJIAS,HAS
NÃO CORTADAS EM FORMA DETERMINADA;
UNHAS,
APARAS E DESl'ERDtCIOS OU REStDUOS •••••••••'.

N/X:

CORAL E SEME~HANTES. EM BRUTO OU SIMPLESMEN
TE PREPARADOS, MAS NÃO TRABALHADOS; CONtRAS
DE MOLUSCOS EM BRUTO OU SIMPLESMENTE l'REl'A
RADAS. MAS NÃO CORTADAS EM FORMA DETERMIN!
DA; l'Gs E DESFERDfCIOS OU RES.!DUOS DE CONCHAS
Coral e semelhantes

N/r.

Conchas de madreperola, em bruto •••••••••••
Outros .,.,., •• ",.,., ••••.•••••••• ,",., ,.....

N/I
N/I

03.00

05.12

C

00.00

~2.00

05.11

R

ITE!!

03.00

05.08

M E

00,00

00,00

01.00
02.00

99.00
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CÓDIGO
POSIÇÃO

I

;

05.14

AL.!.

~UBPOSIÇÃO

~

e
Im!

E

q

R

A

D

O

R

I

A

QUOTA
7.

01. 00

Em bruto •..•••••..••••••••••••••••••••••.•••• N/r

02.00

Alvejadas ou preparadas

03.00

Desperdícios ou resíduos ...•••.••••••.•••••

00.00

AHBAR-CINZENTO, CAST6REO, ALGÃLIA' E' ALMfs
CANTÃRIDAS E BILE, HESMO DESSECADAS;
CARj
SLr B::: TANCI AS ANIMAIS UTILIZAi;AS PARA A PREP~
RAÇÃO DE PRODUTOS FARMAC~UTICOS,
FRESCAS,
REFRIGERADAS, CONGELADAS OU DE OUTRO
MODO
CONSERVADAS DE FORMA TRANSIT6RIA

•••••••••.•••••••.••• N/T
N/r

j

05.15

01.00

Ambar-ci~zento

02.00

Castoreo ••••••••••••••••••••' •••••••••••••••• N/T

03.00

Algalia

04.00

A1I!1iscar···.· •• • ••••••••••••••••••••••••••, .• N/T

05.00

Can târidas •••••.•.•••••••••••••.• ~

06.00

Bi1e

••••••••••••••••••••••••••••• N/r

••.••••••••••••••••••••••.••••••••••. N/T,
N/T

(fel. de boi) ••••••••••••••••••••••••••• N/r

07.00

Cálculos biliares ••••••••••••••••••••••••••• N/r

99.00

Outros.·.·.· ••••••••••••.••••••••.•••••

00.00

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. NÃO
ESPECIFICA
DOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSIÇÕES;
ANIMAIS HORTOS DOS CAPíTULOS 1 OU 3 J
IMPRQ.
PRIOS rARA A ALIMENTAÇÃO HUHANA

~

•••• N/T

01.00

Sangue

02.00
03.00

Cochonilha e insetos semelhantes ••••••••••• ·N/T

04.00

Ovas de peixe, fecundadas para reprodução •• 'N/r

05.00

Ovos de bicho-dA-seda ••••••••.•••••••••••••• N/r
Asas dc borboleta ••••••••••••••••••••••• ~ •• N/I
Outros .•.....•.•.•.•••••.•.••••••••••••••••• N/I

06.00
99.00

•••••••••••••••••••••••••••••• , •••••• N/I

S~men de animal reprodutor, para
insemina
çao artificial •..••••••••••••••••••••••••• :-•. N/r

S Eç

~

O

I I

PRODUTOS DO REINO VEGETAL
CAPITULO

6

Plantas Vivas e Produtos d Q Floricultura
~:

(6-1)

O presente Capl'tulo compreende unicamente as plantas vivas
das espécies cultivadas em viveiros e produtos fornecidos h~
hitualmente pelos horticultores e floricultores. Quer para
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cultura. quer para ornamentação. Todavia. estão excluldos
deste CapJtulo as batatas, as cebolas comestlveis, as ech~
lotas (ou cebolinhas brancas), os alhos comestiveis e os d~
mais produtos do Capítulo 7.
(6-2)

Os buquês. corbelhas, coroas e artigos semelhant~s, classi
ficam-se comO flores ou folhagem nas posições 06.03 w 06D4,
não se levando em conta os acessórios de outras materias.

-

-

-

cónIGO
·mlroeiçÃO

I,PÕsrçXo
06.01

06.02

AL!

E

O

D

I

E

A

QUO!A

e

%

00.00

BULBOS, CEBOLAS, ,TUBJ':RCULOS. RAizES TUBERO
SAS, REBENTOS E RIZOMAS, Ef! REPOUSO VEGET~
TIVO, EH VEGETAÇÃO OU EM 'fLOR

01.00
99.00

Do plantas nao ornamentais

00.00

02.00

. 01
02
99
99.00

............. , ..

Outros ••••• •• ••• •••· .••••••••••••••••••••••
OUTRAS PLANTAS E RAIZES VIVAS, INCLUSIVE)$

.xud e e

De vinha •..••••••••••••••••

o'.......

N/r.

De_cana-de-açúcar ••••••••••••••••••••••••••
De riogu;:ira ••••••••••••••••••• ; . . . . . . . . . . . .
De o r q u i d e a •••••••••••••••••••••••••••• 0.0.

N/T
N/T
N/T

0.0 • • • • •

De café................................... N/T
N/T

Qualquer outra •••• ~ •••••••••••••••••••• ~ ••
á

Lp o r quc , e nxe r t o , e st ac a e garfo

De .c i Ive r e .•••••••••••••••••••••••••••••••
De vinha ••••••••••••••••••••••••••

0.0.......
Qualquer outro.............................
Outros.....................................
í

00.00

FLORES E BOTÕES DE FLORES, CORTADOS,
PARA
BUQUgS OU PARA ORNAMENTOS, FRESCOS. SECOS,
BRANQUEADOS, TINTOS, IMPREGNADOS OU
DE 0E.
TRO MODO PREPARADOS

01. 00

Flores secas para ornamentação

01

02

N_ão montadas"'~'"
Montadas em cestas,
melhantes •..••
I

02.00

01
99

N/r
N/r

MUDAS. AS ESTACAS E ENXERTOS

99

06.04

A

C

I""'!

01.00
01
02
03
04
05

()6.03

E

)l

I

•••

,

•• ,

,., ••••••••

~oroas.

•••••••

I

I

I

••

"

ramalhetes e
I

I

I

••••

»t r
N/T
N/X

N/X

N/T.

s~

•••••••••••••

N/T

Flores frescas. não montadas
Rosas········ ••••••••••••••••••••••••••••••• N/T.
Qualq~er outra ••••••••••••••••••••••••••••• N/X

99.00

üu t r o s

00.00

FOLHAGEM, FOLHAS, RAMOS E OUTRAS PARTES DE
PLANTAS, ERVAS, MUSGOS E L1QUENS. PARA EU
SEcos7
QUÊS ou PARA ORNAMENTOS, FRESCOS.
BRANQUEADOS, TINTOS, IMPREGNADOS OU DE OU
TRO MODO PREPARADOS. COM EXCLUSÃO DAS YLO~
RES E BOTÕES DA POSIÇJ;O 06.03
N/T

v

•

••

•

••••••••••••••••••••

I

•••••••••••••

N/T.·
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CAPITULO

7

legumes e Hortaliças, Plantas, Ralzes e Tuberculos
A1i ment f ci os
!lOTA:

(7-1)

Para a aplicação das posições 07.01 a 07.03, a designação !11!,
gumes e hortaliças" abrange igualmente os cogumelos comest:!,
veis. trufas, azeitonas, alcaparras, tomates, batatas (exc~,
to batatas-doces), beterrabas para saladas, pepinos, abõb~.
raso abobrinhas. cabaças. cabacinhos e beringelas, pimentas
ou pimentões-doces. funcho, salsa. cerefôlio, estragão.
~
qr-tão , manjerona cultivada ("Majorana hor-tens i s " ou "Orig.!
num majorana"), ribanos e alhos.
A posição 07.04 compreende todos os legumes e hortaliças das
espécies classificadas nas posições 07.01 a .07.03, dessec.!
dos, desidratados ou evapora'os, com exclusão:
a) dos grãos de leguminosas, secos (posição 07.05);
b) dos pimentas ou pimentõesMcoces. triturados ou pulveriz.!
dos (posição 09.04);
c) das farinhas dos grãos de leguminosas. secos. classiffc.!
dos na posição 07.05 (posição 11.03);
d) das farinhas. s êmo l as e flocos de ba ta te (posição 11.05).

CÓDIGO
SUBPOSIÇÃ
POSIÇÃO
07.01

"_

R

a

A- D 9 lt I

Ali:.
QUOTA

A-

7.

00.00

LEGUMES E HORTALIÇAS. fRESCOS OU REFRIGER!,
DOS

.....................................
...............................
................................

01.00

Aipos

02.00

Alcachofras

03.00

Alcaparras

04.00

Alhos, exceto em po •••••••

05.00

I I

M E

e

Aspargos

N/I
N/I
N/I
N/I

o o . . . . . . . . . . . . . ••

••• o ••• o ••••••••••••

0_' ............ N/I
0'1 N/I

06.00

Azei tonas •••••••••••••••••••••••••.•••••••

07.00

Batatas. exceto batata-doce
Para plantio, o. o o ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I N/I
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••••• Nr!

01
99

10.00

Cebolas c cebolinhas •••••••••••••••••••• '

N/I
N/I
N/I

11.00

Couves comuns ••••••••••••••••••••••••••••••

'N/.T.

12.00

touves-de-bruxelas

13.00

Couves-flores .....

14.00

,Cogumelos.; •••••••••••••• o •••••• • •••••••••••

08.00

Beringelas .0 •••••••..••••.••••••••••••••••••

09.00

Brõcolos ••••••••••••

o ••••••••••••••••••••••

.

~/!

o • • o • • • ,• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N/~

N/i
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POSIÇÃO

ALI

ITE"

07.02

07.03

E

"

iUBl'OSI9IO
e
,

R

C

A

O

D

R

I

A

QUOTA
7.

l.:i.oo

Ervi lhas •••.•••••••

16.00

Feijões e favas, verdes •.•••••••••••••••••••

17 .00

Lentilhas···.···· •• · •••.••.•••..••••••• , •••

~

•••.•••••••••••••••••••

18.00

Pepinos •••••••••••••••.•••

19.00

Pimentões-doces

20.00

Quiabos •••••••••••••••••

21.00

Repolhos

22.00

Tomates ••••.•••••••••••••••••

.~

0.0 • • • • • 0·0 • • 0.0 • • • •

••.•••.•••••••••••••••••••
0'0 • • • • • • • • • • • • • • • • •

0.0.
< •••

o-o '., • • • • • • •

23.00

Vagens

99.00

Outros ••.•••.••.• ~ ••..•••••...•.••••••••••••

00.00

LEGUHES E HORTALIÇAS. COZIDOS OU NÃO, CONG!:.
LADOS

•••••••••••••••••.••••••••••••••••••••

N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I

01.00

Ervilhas..................... ••• ••••••• •••.

N/T

02.00

Aspargos .• '..•.••••••••••••••••'.. •.••••••••••••

N/T

03.00

Ea

•••••••.

N/T

99.00

Outros ••••••••••..•••••••.•••••••••••••••••••

N/r.

00.00

LEGUMES E HORTALIÇAS EM SALMOURA. EU
'ÁGUA
SULFURADA ou ADIe'IONADA DE OUTRAS
SUBSTÂN:
CIAS DESTINADAS A ASSEGURAR
TRANSITORIAMEN
TE SUA CONSERVAÇÃO. MAS NÃO
ESFECIALMENTE
PREPARADOS PARA CONSUMO IHEDIATO

~

p tin a f r-e a

01.00

Aipos......................................

N/r

02.00

Alcachofras................................

N/T.

03.00

Alcaparras .•.••••••••••••••••••••••••••••••

N/r.

04.00

Aspargos ••.••••' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••

N/r.

05.00

Azei tonas ••••• ~ •••••••••••• " '.......... •.•••••

N/r

06.00

B'r o'c o Lo s

N/r.

» •• ••• •••••••••••••••••••••••••• ,...

07.00

Cebolas e cebolinhas- ••••••••••••••••••••••

N/T

08.00

Couves-de-bruxelas •••••••••••,••••••••••••••

N/r.

09.00

Co g ume Lo s ••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••

10.00

Ervilhas ••

A ••••••

~..

•••••• ••••• •••••••••••••

11.00

Feij3es e ~avas, verdes •••••••••••••••••••

12.00

Pepinos

13.00

Piment3es-doces

••.•••••••••••••••••••••.•••••• "'."

N/T

N/T'
N/T
N/T

•••••••••••••••••••••••••••

'ij/r.

.l ••••••••••••• ! ••••••••• , ••• ! ••••

N/I

14.00

Repolhos

15.00

Tomates....................................

N/r

16.00

Vagens •••••••••••••••••••

~/T

99.00

Outros

A...........

N/T

I

ATOS

DO
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•

A

E

o

R

I

AL!
QUOTA

A

z

Im!
07.04

LEGUMES E HORTALIÇAS DESSECADOS, DESIDRATA
DOS OU EVAPORADOS, MESMO CORTADOS EM PEDA~
ÇOS ou FATIAS OU AINDA ESMAGADOS OU PULVERI
ZADOS, MAS SEM QUALQUER OUTRO PREPARO
-

00.00

01. 00

Aipos

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

02.00

Azei tonas ••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

03.00

Cebolas e cebolinhas

•••••• ~ •••••••••••••••

O

04.00
05.00
06.00

Cenouras •• '.' •.••••••••••••••••••••••••••••••

O

cogumelos •••••••••••••• " •••••••••••••••••.••

O

Couves-de-bruxelas ••••••••••••••••••••••••

O

07.00

Couves-flores •••••••••••••••••••••• • •••••••

O

Espinafres

~I

. 08.00

07.05

I

j

••••••••••••••••••••••••••••••••

~Iis turas de legumes 'e hortaliças •••••••••••

09.00

10.00

Alho

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••• '••••••••••••

.em po

•••••••••••••••••••••••••' ••••••

00.00

GRÃos DE LEGUMINOSAS, SECOS, MESMO DESCOR!!
CADOS OU PARTIDOS

01.00

Ervilhas

01
99
02.00
03.00

Para semeadura ••••••••••••••••••••••••••••• ' N/r
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••••• N/r

01
O,

N/r

Favas ••.•••••••••••••••••.••••••••••.••••••.•••
Feijões

l

;i;~.~ ~·I1: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.:

I

05.00
06.00

Lentilhas ••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/T
N/r
N/r
N/i
N/r
N/r

r reneçce ••••••••••••••••••••.•••••.••••••••••

N/T

99.00

Outros •.• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/r

00 .•00

RAtzES DE MANDIOCA, DE ARARUTA E DE SALEPO.
TUPINAMBOS. BATATAS-DOCES E OUTRAS RA!ZES E
TUBI::RCULOS SEMELHAI~TES. COM ELEVADO TEOR DE
AMIDO OU DE INULINA, MESMO SECOS OU CORTA
DOS EM TEDAÇOSj MEDULA DE SAGUEIRO
-

01,00

Araruta •••••••••••••••••••••••••• .-•••••••••

02.00

ne e e c ee-eacces ••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

Inhames ••••••••••••••••••••••••••••••••• '•••
L!rios tuberosos • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • •

03

99
04.00

04.00
05.00
06.00
99.00

Qualquer outro ••••••••.•••••••••••••.••••••••
Grii:;'s-de-bico

•••••••••••••••••.••••••••••••

N/r
N/r

Mandioca •••••••••••••••••••••••••••••••.••••

N/T
N/r
v t-i

Medula

~/T

de sagUeiro ••••.••••••••••••••••••••

Outros •••••• o· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"0 o ••

N/T
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CAPrTULO

8

frutos Comestíveis; Cascas de Frutas

ctericas

e

de Melões.

NOTAS:
(8-1)

O presente Capitulo não compreende os f ru tcs não comes,tiveis".

(8-2)

As frutas refrigerada~ classificam-se como frutas frescas.

NOTA COMPLEMENTAR (NC):

NC (8-1)

O IPI. incide' sobre' os produtos:
a) d~s subposiç?es -04.00' a 06.00 e itens 02.02 e 99.02,
da posição 08.01~ Somente quando e condtc t onados em
recipientes, embal.agens.·ou. envoltõriqs destin~'dos ã
ap res en taçâoj

b) da posição 08.02. Somente quando secos.

C6DI-GO

ALI

M

_ SJJlPOSIçfLC
POSlÇAO
e
ITEM

00 •.00

~

R C A D'O

R I

A

QUOTA

%

TÂMARAS, BANANAS, ~BACAXIS (ANANASES),. MAN
GAS, MANGOSTÕES. ABÀCATES. ÇOIABAS",
COCOS";"
CASTANHAS no BRASIL

(CASTANHAs-nO-PARÃ),

CASTANHAS DE CAJU (DE ACAJU OU D,/::, ANA CARDO),
FRESCOS Ou SECOS, COM OU SEM CASCAS

01.00

Tâmaras sel:as ••••••••••••••••••••• v • • • • • • • • • •

o

02.00

01

Frescas

••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••

N/r

02

Secas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

03.00

Abacaxis (ananases) frescos ••••••••••••••.••.N/T

04.00

Cocos

01
02
0"5.00

Com casca •••••.••••••••••••••••••••••• 1.••.•••••
Sem cas c e , mesmo ralado ••• ! ••••.••••••••• 0• • • •

01
02

Com casca. natural..... •.••••••••••••••••••••
Com casca. de s Ld r a c a da. ••••• '••.••••. ~....

o
O

03

"

S.em e e.s c a , seca
Qualque';" outra.~.;
Castanha de caju

.q

01
02

Com cascs .••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Sem. cases: •••••• o. o •• o o •• o •••• o ••••••.••••••••

06.00

07.00

Castanha do· Brasil

o
o

(ca~tnnha~do-parã)

!.........

-:- •••••••.•••.•••.••••••••• '.

Abacar.·es frescos. " " , . , •••••••••••

o· • • • • • • • •

o.

o

o
N/r
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D I G O'

_" S111POSI~
POSIÇ!l.O
ê
itEM

H E R C A D O R I

ALI
QUOTA

A

7.

:I

J 08.-00 lGoia-bas frescas •••••,••••••••• ,;••••••••.•• ~ ••
09.00

Mangas frescas ••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros

01
02
08.02

00.00

FRUTAS C~TRICASJ FRESCAS OU SECAS

01,00

Laranjas

o~.os

, •••••••••••.

N/T
R/T
O

D

'02.00

Tangeri.nas •••••••••••••••••••••••••••••••••

O

03.00

Limões •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o

04.00

Pomelos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

05.0(1

Cidras •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

'Oó.OO

Limas ••••.•• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · · · · · · · · · · ·

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

FIGOS, FRESCOS OU SECOS

01.0'0
02.00

Frescos ••••••.•••••••••••••••••••••• ••••••• •

,

08.03

Frescos •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Secos •••••• '••••••••••••••••••••••• ' •••••••

N./T

Secos

........... ,

.

O
O

N/I
O

00.00

UVAS, FRESCAS OU SECAS (PASSAS DE UVA)

01.00

Frescas ••.••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••

N/T

02,.00'

Secas (passas) ••••••••••••••••••••••••• ,...

O

00.00

FRUTAS DE CASCA RIJA. TAIS COMO NOZES.AMeN
DO~S, AVELÃS. CASTANHAS. PINHÕES
E SEME=
LHANTES (COM EXCEÇÃO DAS COMPREENDIDAS' NA
POSIÇÃO 08.01), FRESCAS OU SECAS,MESMO.SEM
CASCA OU S~M FELlcULA

01.00

Amêndoas

01
02
02.00

Com casca ••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se~ casca ••••••••••••••••••••••• •• .. , · · · . · · ·

N/I
N/T

Aveiãs
Com casca ••••••••••••.••••••••••• ••••••••••
.Sem e.a s e a •••••••••••••••••••••••••••••••••

N/I
N/I

03.00
·01
02

Castanha comum ("castanea vulgaria")
Com casca .~ •••••••••••• : ••••••••••••••••••
Sem casca ••• ' ••••••• _•••••• , •••••••••••••••

·N/T

04.00

N/I
N/I
N/I

06.00

Nozes
Com casca •••••••••••••••••• ' .•••••••••••••••
Sem casca •••••••• '.' ••.••••••••••••••••••••••
Pinhões ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
Pis tache ••••••••••••••••••••••••••••••••.•

SS.OO

Outros' •••••••• •• •• •• •• •• ••• •••••••••••••· .

01
02

01
02
05.00

.N/T

NI.!

NII

I
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C6DIGO
POSIÇÃO

AL!

M E

UBPOSIÇÃO'
e

R

C

A D O R

t

A

QUOTA
7.

ITEM

os .06

08.07

00.00-

MAÇÃS. PERAS E MARMELOS, FRESCOS

01. 00

"uaçãs ••••••••••••••••••••••••••••

0"0........

N IT

02.00

Peras ••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••

N/T

03.00

Marmelos......... •••••• ••••••••••••• •••••••

N{T'

00.00

FRUTAS DE CAROÇO, TAIS COMO

P~SSEGOS.

D~

MASCOS. AMEIXAS. CEREJAS, ETC., FRESCAS

08.08

08.09

01. 00

Cerejas ••••••••••••••••••••••••••••••••••• :

N/r

02.00

Ame i.x a s

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/I
N/T

03 -:60

Damascos •••••• ; ••••••••••••••••••••••••••· ••

04.00

Pu s s c g c s •••

•••••• ,... ••••••••••••••••••

NrT

99.00

Outros.....................................

tI/T

00.00

BAGAS. TAIS COMO MORANGOS. AMORAS.
LHAS. ~RAMBOESAS; ETC •• FRESCAS

01. 00

Morangos •••••••••••••••.•.•••••••••.• ~....

N/T

99.00

Outros."; •••••••.•••••••••••••••••••••••••••

N/-T

0.0

,

GROS~

00.00

OUTRAS FRUTAS FRESCAS

01.00

Melõcs........................ •.•••••••..•.•

N/T

02.00

Melancias............... ••••• •••••• ••••••••

N/T

03.00

Caquis .•••••••••.••••••.••••••••.•••••••••
Outros •••.••••••••••••••••••••.•.•••••••••

N/T

99.00

N/T

08,10

00.00

FRUTAS, COZIDAS OU NÃO, CONGELADAS,
SEM
ADIÇÃO DE AÇÚCAR •••••••••••••••••••..• '....

'08.11

00.0,0

FRUTAS CONSERVADAS TRANSITORIA~IENTE (POR E
XEMPLO:
POR HEIO DE GÁS SULFUROSO OU EM
SALMOURA. EM ÁGUA SULFURADA OU ADICIONADA
DE OUTRAS SuBSTÃ~CIAS DESTINADAS A ASSEGU
RAR TRANSITORIAMENTE SUA CONSERVAÇÃO)
MAS
IMPRÕPRIAS PARA O CONSUMO IMEDIATO

01. 00

Polpas dc frutas cozidas •••••••••••••••••••

N/T

02.00

Lc r e n j as •••••••••••••••••••••••••••••••••••

03.00

cidras •.••••••••' ••••..••••••••••••••••••••••

N/T
N/T

04.00

Damascos"; •••••••••••••••••••••••••••••••••••

N /T

05.00

uc r en g c s ••••

i. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

N/T

06.00

Cerejas .•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Abacaxis (ananases) •.••.•••••••••••••••••••
Outros "

N/T

07.00

99.00
08.12

v t-:

00.00

.

N /T

N/T

FRUTAS SECAS (COM EXCEÇÃO DAS COMPREENDIDAS
NAS POSIÇÕES 08.01 A 08.05)

01.00

ccr c j

a s •••••••••••••••••••••••••• ,.. •••••••

O

02.00

(Ameixas •••..•••••••••••••••••••••••••••••• ".

O
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c 6 DI

GO

x

SUBPOSIÇÃ
e
'[ POSIÇÃO

E

R

C A

D O R I

A

At!.
QUOTA

•

ITEM

03.00
04.00

1~

05.00

·08.13

...............................
.................... , ................
.................. ..................,....

Ira-n a s c o s

pê·ssegos
Peras

00.00

CASCAS DE FRUTAS etTR"ICAS E DE l-!EtÕES. FRES
CAS. CO~GELADAS. S~CAS. EM SAI.MOURA,EH XGUÃ
SULFURADA OU ADtCIONADÁ DE OUTRAS
SUBSTANCIAS DESTINADAS ·A ASSEGURAR TRANSITORIAMENTE SUA· CONSERVAÇÃO OU AINDA DESSE.cADAS

01. 00

c laranjas
De limão ••••••.••••••.••••••••••••••••••••••••
e c Lê r a-•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
De melão ,

03.00
04.00
99.00

O

façã-s •••••• , ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••

06.00
99.00

02.00

O

"-"

-

u t r o s •• "•• - •••

O

'.0 • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

.................................

u t r os

O
·0

......................... .........
...................... ..............
'"

N/r
N/T
N/T
N/r
N/r

CAHTULO 9
Café. chá. Mate e Espeeiarias
~OTAS:

(9·1)

As misturas entre si dos produtos compreendidos P1a$ posições
09.04 a 09.10. classificam·se da seguinte maneira:
a} as mtstur-as entre si de produtos compreendidos
mesma posição classificam-se nessa posição;

elII

UBa

b) as misturas entr~,si.de, produtos compreendidos em posi
çôes diferentes c1assifjeam-se na posição 09.10.
O fato de os produtos compreendidos nas posições 09:0f l
09.10 (tnc tus tve as misturas citadas nas letras Jl a- e lIb".
precedentes) estarem -adtc t cnadcs de outras substâncias não
altera a sua .classificação) desde que as misturãs assim o~
tidas conservem o c?rãteressencial dos produtos citados em
'Cada uma destas .posi çêes , .casc eenerâr-te , as misturas sio
excluldas do pres~nte Capltulo; classificam-se na posição
21.04. seconstit~em·condimentos ou temperos cum~ostos.
(9-2) . O pores-ente 'Capitulo não compreende:
a) os pimentos ou pimentões..doces. não triturados .. nem pul
verizados (Capitulo 7);
b)" 'a piinenta'ch'a'm"a'da de Cubeba (Il-Piper cubebal l ) e os d!,
mais produtos da posição 12.07.

638
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NOTA Cot1PLEt1ENTAR (NC):

NC (9-1): O IPI incide sobre os produtos:
a) das posições 09.02 e 09,03. somente quando
cionados em unidades de ate 5 kg;

acondi.

b) das posições 09.08 a 09.10. somente quando

em

ou oreoarados
",

--

c

Ó" I C

roSIÇXO

---

o

~UBPOSIÇÃO

M

E

n

AL!

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

7.

ITEM

09. O1

00.00

CASCAFÉ, HESHQ TORRADO OU DESCAFEINADO;
SUCEDÂNEOS DD C!
CAS E PEL!CULAS DE CAFf;
FÉ, CONTENDO ÇAFf: EtI QUALQUER PROPORÇÃO

09.04

I

Cafe torrado, em grão·

03.00

Cafê. torrado, moído •••.••••••••••••••••• o.,

D

04.00

06.00

Café descafeinado
• pelíc.ulas de café
Sucedâneos do cafê, contendo café

O

99.00

ou t r c.s •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

ChÁ

••••••••••••

0.0

o ••

•••••••

..............

Cascas

..... ...
'

ETlJ. folhas •••••••••••.••••••••••.•••.••••••• ,

02.00

Em bolas, .cápsulas ou saquinhos

03.00

Em pastilhas, tabletes e seme'lhant'es ., ••••

00.00
01.00

Outros.' ••••••••••

•••••••••••

I ••••••••••••••

lERvA-MATE
,Ca'ncheada -: ••••••• o 00

,,~-,."'"

I

••

o. o, • • • • • • • • • • • • • • • • • .• •

02.00
99.00

Beneficiada •••••••••• ~ •••••••• ···~·········
Outros ••••••.••••• , •••••••.••••••••••••••••••

00.00

PHIENTA (DO GtNERO "PIPER"): PIMENtOS (DOS
GRNEROS "CAPSICUW' E "PIUEl'itA It )

01.00

Pimenta (do gênero llPiper rr) , exceto ell1 pô ••

02.00

Páprica'

03.00

Pimenta e pimentão. em pô

99.00

09.06

.....................

01.00

01
99

09.05

N/T

Café c.ru, em grão

99 00
109.03

.........................

01. 00

02.00

OS.OO

09.02

põ

O

N/T
O

N/I

~I
o

O
O

N/T

.

Q

Pime.,nt·ão doce. ••••••••••.••••••• ~ ••.•••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••••••••••••

O

Outros

00.00

BAUNILHA ••••••• '• ••••••••••••

00.00

CANELA E FLORES DE CANELA

~

••••

t..

O

NII
'NiT.

01. 00

Em bruto ou em casca •••••••••••••••••••••••

NII

02.00

MOlda ou pulverizada •••••••••••••••••••••••

O

I
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cliDI:GO
SUBPOSI çÃO
IPOSIÇÃO
e
,
ITEM

09.07

09.08

09.10

00.00

AL1
M

E

QUOTA

c

R

D· O

A

R

I

A

7.

CRAVO-DA~1NDIA (FRUTOS, FLORES E PED6NCULO~

01. 00

Em b r u t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02.00

~lo{do ou

00.00

pulverizado

N/r

••.•••.•••••••••••••••

O

NOZ-HOSCADA. MACrS. AMOMOS E CARDAMOMOS

01. 00

Noz-mos c ad a

02.00

MaC1S •••••..••••••••••••.•••••••••••••••••

O

03.00

Amomos e cardamomos •••.•••••••••••••••••••

O

00.00

SEHENTES DE. ANIS; 'BADIANA, FUNCHO, COENTRO,
COMINHO. ALCARAVIA E ZIMBRO

v

•

•••••

"

O

••••••••••••••••••••••

01.00

De anis ••••••.••••••••••••••••••••••• ~ ••••••

O

02.00

Debadiana

O

03.00

De funcho •••.•••.•.•••' ••• 7

04.00

De coentro (coriandro).....................

••••.•.•.•••••••••••••••.••• , •••••••
• •' . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O
O

OS.CO

De cominho.................................

O

06.00

De alcaravin •• '

O

'.... •.•••.••••••• ••••.

c.............................

07.00.

De zimbro ......

00.00

'rIMO, LOURO, AÇAFRÃO;'

01.00

Timo •.•.•••••..••.•••.••••••••••••••••••••

O

02.00

Louro .••••••• ',.' '"

.••••••••••••••••••••••

O

03.00

Açafrão •••••••••••••••.••••••.••••••••••••

O

04.00

Gengibre ••••••••••.••••••••••••••••••••••••

O

99.00

Outros •••.•••' •••••.••••••••••••.•••.••••••

O

CAPITULO

O

OUTRAS E't!PECIARIAS

I

10

Cereais
~:

(lO~l)

O presente Capltulo não compreende os grãos descorticado~
ou de outro modo preparados. Todavia, o arroz sem p~llcu
la. brunido, polido ou per-t ído , estã compreendido na posl.
ção 10.06.

c 6 DIGO
POSIÇÃO

rOl

UBroSICÃO

M

E

R

C

A

D

e

I_
00.00

TRIGO E MISTURA DE TRIGO

°
COM

R

I

A

CENTEIO

casca .......... . ........ . . . .....
casca ............................

01. 00

Tr~go" c cta

02.00

Trigo a e m

03.00

Mistura de trigo eom centeio •••• , ••••••••••

~

AL!
QUOTA

,

I
N/T
NlT.

N/r
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cóDIGO

~

FOSICXO

I

~UBl'OSIç10

'AL!

112ROADORIA

,

QUOT

e

ITE!<

~---'-!--T-~-----------!l'00.00

10.04

10.06

0.0..................

01. 00

Em grão, com casca. ••

02.00

Sem casca ••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/I

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/T

!l/T
0"0

00.00

CEVADA

01.00

Em grão, com c.asca

.0'00.0...................

N/T

02.00

Sem. cas"c:a ••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/T

99.00
00.00

Outros •••••••••••••• ~ ••••••••• .; • • • • • • • • • • • •

".l/I

01.00
99.00

Em grão.. com casca ,..... •••••• •••••••••••••
Sem casca.. •••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

"MILHO

01.00
02.00

Em espiga ••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/T

Em grao. COll& casca.........................

N/I

02 •.0.0

10.05

CENTEIO

AVEIA
N/T
N/T
N/T

•••••••

N/I

01.00

Em grão, com cuca ."............. •••••••••

N/I

02.00

Sem eas ea •••••••••••••••••••••••••••••••••. N/1=

03.00

Polido ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/I

04.00

Parti.do OU quirera ••••••••••••••••••••••••
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/r
N/I

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••• T

00.00

ARROZ

99.00

10.07

TRIGO MOURISCO.MILHO PAlNÇO.ALPISTE E
OUTROS C:Gm!:AIS

GO;
o~.oo

01
99
02.00
03..00
04.00
99.00

Trigo mourisco
Trigo mourisco tlpo "aoba"

SO~

.

N/'X

Qualquer Clntro ••••••••••••••••••• , ••••••••

N/T

Milho pa1.l1ço ••••••••••••••••••••••••••••••

N/T
N/r

Alpiste ••••••••••••••••••••••.••• ~ •••••••••

Sorgo •••••••••••••••'. " •• " " ••• " •••••.•••
Outros

.

N/,
N/T

ATOS
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11

Produtos dâ Indústria de Moagem;
Malte; Amidos e Fecul~s; Glüten;

In~tina

NOTAS;

(11-1)

Estão excluldos do presente Capltulo;

a) o malte torrado, apresentado como sucedãneõ do cafe

(p~

sições 09.01 ou 21.01, segundo o caso);
b) as farinhas e sêmolas preparadas par-a a a1iment~ção

in.

fantil ou para usos dietéticos ou culinários da posição
19.02;

c:)os flocos de milho ( "ccrn-Flakes" ) e -outr.os produtos
da posição 19.05;
d) os produtos farmacêuticos (CapTtul0 30);

e) os amidos e féculas que tenham o carãter de produtos de

perfumaria ou de toucador preparados ou de
preparados I da pôsição 33.06.

cosméticos

{11-2) A) Os produtos resultantes da indústria de moagem dos ter!.
ais designados· no quadro abat xe, classificam-se no pr!..
sen'te cep'leuto , se cent tverenç stnut taneanente , em peso
e sobre o produto seco:
a) um teor em ami dc (determinado segundo o método pol.!
rimêtrico Ewers modificado) superior ao indicado na
coluna 2;
b) um teor em cinzas (deduzidas as matérias minerais que
possam ter sido adicionadas) igualou inferior -ao 1I'e.!l
cionado na coluna 3.
Os produtos que não satisfaçam às condições
çlassiftcam-se na posição 23.02.

anteriores~

8) Os produtos da espêcie compreendida .no presente Caprt~
10 em virtude das disposições anteriores, classificam4
se na pcsi ç âc '11.01 (farinhas) quando a percentagem .de
passagem atravês de uma peneira de gaze de seda ou de
tecido ue textil artificial ou sintético. cuja abertura
de malhas ~orresponda ã indicada nas coluna$ 4 ou 5, s~
gundo o casol for (em peso) igualou superior ao mencii
nado para cada cereal.
o

taso contrãrio. classificam-se na posição 11.02.
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de pass,!
de uma
penei r-e ccn as seguin
tes aberturas de m~
lhas

Pe r-cen t.aqçm

gem a traves

Teor em

Natureza de
cerea 1

Trigo e cen t et o
0'0

.....

•.••••••••••

Aveia
Milho e 50r90 ,
Arroz
Trigo mourisco
0.0

••••••••••••

0'0

•••••••••

......
-,

0.0

....

315
.mlcrons

microns

500

( 2)

(3)

(4)

(5)

45%
45%
45%
45%
45%
45%

2.5%
3%
5%
2%
1.6%
4%

80%
80%
80%

-

(1 )

Cevada

Teor em
cinzas

amido

-

-

-

90%

-

80%
80%

NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC (11-1)

O IPI incide sobre os produtos das subposições 02.00 a
04.00 e 06.00 a 99.00. da posição 11.01.dassubposições
01.00. 03.00. 05.00 e 99.00, da posição 11.06 e sobre
os produtos das posições 11.02. 11.03, 11.08 e 11.09.
somente quando acondicionados em unidades de ate 5 kg.

CODIGO

POSIÇÃ

roBPost~o

M

c

R

A

D

o

ALI
R

I

A

QUOTA

e

%

ITEM

11.01

11.02

00.00

FARINHAS DE CEREAIS

01,00

De trigo

02.00

De aveia .••••••••••.••••••••••.••••••• " .

O

03.ÓO

De cevada •••••••••.••• - •••••••••••••• ,

O

04.00
05.00
06.00
07.00
08.00

De

•.••••••••••..•.•.•..••••..•. -'"

centeio ••••••••••••••••.•••••••.••

N/T

'..
'..

O

De milho ••.••••••••.•••••••••••••••••.. - ••

N/r

De arroz"

- ••• '"

•••...••

O

_..............

O

trigo acwe e cc .•• - . - . - . . . . . . . . . . . . . . . . .

O

De sorgo ••••••• De

•• '

í

09.00

De mistura de trigo com centeio

.•••••••••

O

99.00

Outros······_······.·.···· •• ··.-· •••••••••

O

00.00

S~MOLAS E SEMELHANTES;
GRÃos DESCORTICA
DOS, EM PÉROLA, PARTIDOS, ESMAGADOS (INCLU
SIVE EM FLOCOS), COM EXCLUSÃO DO ARROZ SEM
PELíCULA, BRUNInO·, POLIDO OU PART1DO~
GER
MES DE CEREAIS. MESMO EM FARINHAS
-
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C li D I G O
AL!

SUBPOS1ÇÃC
POSIÇÃO

QUÔTA
X

K E E C A D O E X A

e

, ITEM

01.00

01
02
03

04
05

06
07

99
02.00

01
02
03

99

03.00
01
99
OO~

11.04

11.04

00

Simo1as

ê

se~elhantes

De trr a g e ••••••• ~

d

, ••••••

De aveia ••••• ~~ •••••••••••••••••••••••••••
De cevada
.
, ••••••••
De ccn ee'Lc •••••••• ~
De milho •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••
De arroz •••••••••.•••••••••••••••••••••••••
De mistura de trigo c~m centeio •••••••••••
Qualquer ec exa o • • • • • • • • • • • • • • ,; • • • o • • • • • • • •
Grãos descorticado& tsem pe~ículas), em
rola, partidos,. e s ma ga dcs

O

O
O

O
O
O

O

pé

De aveia •••••••••••••••••••••••••••• , ••••
De cevada
.
De milho •••••••••••••••••••••••••••. o • • • • •
Qualque~ outro ••••••••••••••••••••••••••••

O
O
O
O

Germ~s de cereais.
m~smo
em farinhas
Germe de trigo •••••••••••••••••.••••••••••••
Qualquer outro •••••••••••••••••••• o • • • • • • • •

FARINHAS DOS GRÃos DE LEGUMINOSAS.
CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO 07.05

O
O

SECOS.

0,1. 00

De e r v i l h a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

02.00

De grio-de-bico ••••••••••••••••••••• "

03.00

De lentilha ••••••••••••••••.••••••••.•.•••

O

04.00

De feijão •••••••••••••••••••••••••••••• , •.

O

" .•••
.••

O
O

05.00

De favas •••••••••••••••••••••••••••••••.•••

O

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••.

O

00.00

FARINHAS DAS FRUTAS CLASSIFICADAS NO
TU LO 8

01.00

De bananas.....

CAP!

• ••••• •••• ••

02.00

De aaêndoas •••••••••••••••••••••••.•.•••.••.•

03.00

De cast<lnhas

01
02

99
04.00

O
O

à

De castanha do !rnsil (cnstanha~do-parã)···
De castanha de caju •• ~ ••••• ~ •• · •••. ····.~··
Qualquer outra •••••••••••••• ; ••.••••••••••

O

O
O

05.00

De tâmaras •• ·•••• •• •••••••••••••••••··•••••·
ne cocos····· •.•••••••••••••••••••••••••••••

99.00

Outros •• •••••••••••• •.•••••••••••••••••••••.

O

1100?

00.00

FARI~HAS, S~MOLAS

DE !ATATA •.•••.

O

11.·06

00.00

FARINHAS E sl::HOLAS DE SAGU, DE MANDI.OCA,DE
ARARUTA, DE SALEPO E DE OUTRAS RAíZES E TU

E

F~OCOS

02.00

~;R~~;;:~:~~~~~;:';;:D:O:S: ~:A: ~:o:s:~ç:Ã:O: :O:I:':O:~::~

03.00

De.

01. OQ

ar c rut;a •••••••••••••••••••

~

••••••••••••

O

I

O

N/r
O
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C

6D I G 9

POOIÇÃD

11.08

B

R

D

A

C

O

R

I

A

De raspa de mandioca
De inhame. "

99.00

O~tros

00.00

MALTE, HESMO TORRADO

.........................

...............................

..................... " .
....................,. ...

Inteiro ou p ax t.Ldc

02.00

Moido ou e. farinha

00.00

MUDOS E

FfcULAs;

01.00

Amidos

...................................
..···...00.··.· .............-.··.····
..................................

01
02
03
04
9'

N/I
O

....................................

01.00

02
03
99
02.00

QUOTA
7-

05.00

Dl

11009

"

e

1_
04.00

11.07

AL!

DEPOSIÇÃO

De. trigo
De mqho
De arroz

O

N/I,

N/I

INt,TLINA
O
O

O
O

............................
..................................

Qualquer outro

Féculas

Oe batata
Oe
De mandioca ••••••••••••••••••••••••••
De inhame·. o" • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

O
O
O
O

araruta...·······.······················· .

..Qu,alquer

outra

o •••••

••••••

o

•••••••• o •••••••••• ; ••••••• :

03.00

Inulina ••••••••••••••••••••••••• • ••• ·~ •••••

00.00

GLtí'I'EN

DE TRIGO. l'IESMO SECO

CAPITULO

•••• , •• o •••••••

O
O

12

Sementes e Frutos Oleaginosos; Sementes e
frut9s Diversos; Plantas Industriais e M!
dicinais; Palha e Forragem
~:

(12-1)

Consideram-se como sementes oleaginosas. no sentido da posi
ção 12.01. as de amendoim. de soja. de mostarda. de papo.!:!,
la e de dormideira,:e a ccpr-à , Pelo corrtr-ãri c, estão e~
cluf dos os cocos e outros pr-cdutcs da posição 08.01 e as
azeitonas {Capítulos 7 ou 20}.

{12·2}

Consideram-se como sementes para semeadura.no sentido da P.Q.
sição 12.03. as sementes de beterraba. de erva-dos.prados.
de flores ornamentais. de hortaliças. de árvores frutí-feras
e-florestais. de ervilhaca e de tremoços.
Pelo contrário. estão excluídos desta posição) mesmo
se destinem a servir de sementes para semeadura:

qu~
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a) os legumes (Capitulo 7);
c)

as especiarias e outros produtos do CapTtulo 9;
os cereais (Capítulo 10);

d)

os produtos das

b)

(12

w3)

posiçõe~

12.01 e 12.07.

A posição- 12,07 compreende, entre outras, as plantas e pa!,
tes de plantas das seguintes especies: manjerlcao, borr~
gemo hís sop o, diversas e spê ci es de menta, alecrim, arruda,
salva e absinto.
Pelo contrãrio, estão excluidos desta posição:
a) as sementes e frutos oleaginosos (posição 12.01);
b) os produtos farmaçêuticos do Capitulo 30;
c) os artigos de perfumaria

e de

toucador do êapitul0 33;

d) os desinfetantes,i~seticida~, fungicidas, herbicidas e
produtos semelhantes da posição 38.11 •
.HOTA COMPLEMENTAR (NC):

NC (12-1)

O IPI incide sobre os produtos das posições 12;07
e
12.08 •. somente quando .acondt c t onadcs em unidades de 'a tê
5.kg. Em nenhuma hipótese estão t ribute dos os produtos
frescos.

0.6 D I G O

AL!
K E R C A D O R I A

SUllPOSIÇÃ

l'OSIÇÃO
12~Ol

e
ITEM

00.90

%
SEMENTES

r;

.FRUTOS OLEAGINOSOS',

GADOS

oi:ôo
óí

QUOTA

MESMO 1:SH~

De âmendoim

·02

Com cas ca •••••.• '.' ••••••••••••••• '•••••••••••
Sem casca .•.•.• '••.•.•.•..•.••••.•.••••••••••••••••••••

N/I
N/I

'02; 00

De coco (copra) •.••.••••• ~ •• , ••••••••••••••• ~

NIT

03.:00

De. p a Ltaa ••••••••••••••••••• ~

04.00

De. s o j av•• ·• ••• ·•·• •• ·•·•••••.•.••.••.•.·• ••••••••.

N/I
N/I

·05~Út,J

Dê ·liti.ho . (linhaça) .•••••' ••••••••••••••••' •.•••

06.0Q
07.00
.06.QO .
O~'.OO

.

N/I

•.••••••••••••••

N/r.

De. mamona ("pa1m~-cbristi" ou r{ci~o)~ •••••

N/I

De a1godao

., ••••.••••••

~"'"

•.•••••••••••••••••••••••••••••.••

N/I

De b ab a ç u ..•••••••••.•••••••••••••••••••••••••

N/I

.De tungue "

10.00

De. canhamo •••••••••••••••••••., •••••••••••••

N/I

11000

De girassol

N/:r

12.00

De mos tarda •••••••••••••••••••••••••••••• ,

N/I

13.00

De co1za •••••••••••••••••••••••• , •••••••• '.'

.N/T

14.00

De sêsamo ou gerge1im ••••••••••••••••••••••

N/T.

" ••••
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CÓDlto

POSrçlo

tmsroSrçIO

"_

15.00
16.00
11.00
99.00
00.00

OI.oo

_.

AL!
QUOTA

•

I

,

..b-:c-

De cee t eee ••••••••••••••••••••••••••' ••• '....
De oiticic~ ••••••••••••••••••••••••••• '.....
De capoque •••••••••••••• ~ •••••••••••••••••.

N/T
N/I

Outros.. •.••••••••••••••••••••••••••••••••••

N/r
N/r

FARINHAS DE SEMENTES E DE PRUTOS OLEAéINO
SOS. SEM PRtVIA EXTRAÇÃO DO ÕLEO, COM. E!
CLUSÃO DA FARINHA DE MO~TA~nA
De amendoim •••••••••••••••••••••••••••••••

~/r.

De

De. algodao ••••

i ••••••••.••••••••••••••••••••

D~ cânhamo •••••• '

colza

.
0

• • • • 0_ • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De croton ••••••••••••••••••••••••••••••••••
De

capoque•••• " o •••

o' ~ • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •

De girassol •.••••• o. o •••••••••••••••••••••••
De

'linho (linhaça) •••••.•••••••••••••.•••••••

N/r
N/r
N/:r
N/r
N/r
N/r.
N/r
N"/T

De 'palma ••••••••••••••••••••••••••••.••••••

N/r

perilD. ••••• o •.•••••••••• '••••••• , ••••••••••

N/I

De

De sOJa '" ••••••••.••••••••••••••..•.••••.•.

N/I
N Ir

99.00

tungue ••••••••••••••••••••••••••••••••••
De coco e coquilho, não comesttveis ••••••••
Outros •••••••,••••••••••••• ~
.

00.00

~EMENTES, ESPOROS t FRUTOS, PARA SEMEADURA

01.00
()2.00
03.00
04 • .00
05.00

e ãrvores frutlferas •• ~ •••••••••• ~
De árvores fl~restAis
~ ••••••••• ~ ••

14.00

06.00

07.00
99.QO

De

De

De. flores

Dç

"

hort~liças

Beterraba de

01.00

02.00

N/X
N/r.

eçuc ar-

NrT

N/T'

01. 00

00.00

U/X

N/!

•••••

-

BETERRABA,DE AÇUCAR (MESHO CORTADA).
CA. SECA OU EM F6; CANA-DE-AÇUCAR

00.00

N/r

N/r.

De ervas dos prados e pastos
e tabaco ou fumo...

Outros

N/I

N/X

árvores ornamentais

00.00

02.00

12.06

R

04"00
05.00

13.00

12.05

o

De cartamo •••••.• o ••••••••••••••••••••••••••

11.00
12.00

12.04

•

02.00
03.00

06.0'0
07.00
08.00
09 ..00
10.00

12.03

c

R

e

FitE!

.•••••.•••••••••••••• _..

N/r.

o.....

N/I

ana-de-açúcar

AíZES DE CHICÓRIA. FRESCAS OU SECAS.
CORTADAS. NÃO TORRADAS

!Mo

~ES

-: •. N/'!

LÚPULO (CONES E tUPULINA)
ones

~u

flores. verdes ou secos

Lup~ina (pô de lúpulo) ............•...•..•

NIr
NIr
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C6DIGO
&JBPClS1çKo
POSIÇÃ

E

R

e

c

o

D

At:!

r

R

QUOTA

ITEI{

12,.07

00.00

01.00

r.
PLANTAS, PARTES DE PLANTAS. SEMENTES E FR~
TOS DAS ESPÉCIES UTILIZADAS PRINCIPALMENTE
~~ PERFUMARIA, EM MEDICINA OU COMO INSETI
IDA, PARASITICIDA E ~EMELHANTES. FRESCOS
U SECOS. MESMO CORTADOS, ESMAGADOS OU PUL
ERIzADOS
\lcaçuz ••• • •• • •• ,••• , •••••••••••••••.••

02.00

Alteia ••••••••••••• ,.........

03.00

Araroba • o

04.00

Barbasco (t.imbô) •••••••• ,.

•••

••• • • • • • • • • • • • ••• ••

••••

5

••
••••

5
5

.•••••.••

5

05.00

Boldo......

06.00

Cravo-da-índia (casca e folha) .•...••.••••

5
5
5

..0:'..

'"

'."

.•

.. ...

07. 00

Cumaru ou fava-tonca •••••••.••.

08.00

Eucalipto ••••••

09.00

Fava-dc-santo-inâcio ••

10.00

Guarana

11.00

Ipccacuanha ••• o.,

12.00
13.00

Jaborandi •••• •••••••• ••••••• ••••••• • ••••
Jalapa ••••••••• _ ••••••••••••••••••••••• '• •,.

14.00

Menta (hortelã-pimenta) ••••••••••••.•••••••

••••

• •••

o ••••••• '. ','

• '.'

IA • • • • • • • •

o •••••'.

•••••••••••••••• '. •••••••••••
••••.••••

0

• ••

Orcgano ••••••••••••••

16.00

Píre'tro em flot. folha ou e.m pô ••••••••

17.00

Ruibarbo

••••• '..

I

5

•••••••••• ' •••••••

15.00

A'

•••••••••••••

5

5

o ••••

5
5
5

5
5

i.

5

• ••••••••••••••••.•• "•••

5

18.ÓO

Salsaparrilha ••••••..••

19.00

Tamarindo .0 ..•••••.•••••••

20.00

veí e r ena •••• o ••••••••

21. 00

zimbro • I "

22.00

Camomila

í

I

A

••••••••

••

••

•

•

•

•

•

','

o.

o ••••••••• o ••••

o"

•.•••••••••••••

o •••• o ••••••••••••• '"

•••• o "

••••

•••••••••••••••••••• , ••••.•••••

5
5

5
5

23.00

Alecrim •••••••••••••••••••

o •••••••••••••••

5
5

24.00

Alfazema •••••••••••••••••.••••••••••••••••

5

25.00

Arnica ••.••••

26.00

Arruda •.••.••••••••••••••••••••.••••••••••

27. 00

Sassafrâs ••••••••••••

28.00

Sândalo ••••• •••• •• .••. •• .•• •••••.•

o • • • • • • • • • • • • • • • • •, • • • • • • • • •

• ••••••••••••••••••

5
5

• ••••••

5

• ••••.•.••.•.••••••

5

29.00

Quina...

30.00

Algas medicinais • • • • • • • • • • • • . . . • • • • •

5

99.00

Outros

5

•.•• •.••••

•• '...

.••••••••....

•••.•.

:
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ExEcUTIVO

C6DIGO
M

UBPOSlçIO
e
l'OSIçAo

e

R

o «

ITEM

12.08

oo, 00

o

- -

R

I

LL!
A

-

QUOTA

-- I'

PRobuTOS VEGETAIS EHPREGADOS PRINC'IPAtHENTE NA ALIMENtAÇÃO HUMANA. NÃO
ESPECIFICA
DOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES -

01.00

Alfarrobas

"

Em pó ~uf~rinha. próprios para a industria

farmaceut~ca•• ~ •••••••• i • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••••••••

prõp~ias

5
5

02.00

Algas

0'0

5

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5

00.00

PALHA E CASCAS DE CEREAIS, 'EU BRUTO, HESUO

para alimentaçio qumana

CORTADAS •••••••••••••••••••••••••••••••••••

12.10

~

ALFARROBAS FRESCAS OU SECAS, MESMO ESMAGA
DAS ou PULVERIZADAS;
CAROÇOS DE FRUTOS E

00.00

OI

12.09

D

-

00.00

N/r,

BETERRABAS FORRAGEIRAS". COUVES-NABOS E ,RA!
ZES FORRAGEIRAS; FENO, ALFAFA OU LUZERNA~
SANFENO, TREVO, COUVES FORRAGEIRAS, TREMO
ÇO, ERVILHACA'E OUTROS PRODUTOS FORRAGEI~
ROS SEMELHANTES
N/I

01.00

Beterrabas forragei.ras •••••••••••••••••••

02.00

Feno ••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••

N/I

03.00

Alfafa ou luzerna •••••••••••••••••••••••••

N/I

i

04.00

Trev:o .••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••

N/I

99.00

Outros •••••••••••••• '" ••••.•••••••••••• ".,

N/TI

CAPrTULO

13

Materias·Primas Vegetais para Tinturaria ou
Curtume; Gomas. Resinas e outros Sucos e E!
tratos Vegetais

(13·1)

Consideram·se com~ sucos e extratos vegetais. no sentido d~
posição .13.03. os extratos de alcaçuz. de pf re tr-c , de lupE..,
lo, de aloe e o õpio.
Pelo con tr-âr-i o , estâc exc'lufdcs desta posição:
a) os extratos de alcaçuz que contenham mais de 10%, em p~
so, de sacarose ou que s~ apresentem como produtos de,
confeitaria (~osição 17.04);
b) os extratos de malte [pcs t çâc ]9.0l).;
c) os extratos de café, de chã ou de mate (posição 21.02);.

Aros DO PODER EXECUTIVO
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d) os sucos e extratos vegetais adicionados de ãlcool que
constituam bebidas, bem como as preparações alcoólicas
compostas de extratos vegetais (chamadas "extratos co..!!,
centrados") para a f abr t caçâo de bebidas (Capitulo 22);
e) a cânfora natural e a -glicirrizina e 9S demais produtos
das posições 29.13 e 29.41;
f) os medicamentos da posição 30.03 e os reativos

destin~

dos ã determinação dos grupos ou dos fatores sangÜlneos
(posição 30.05);
g) os extratos tanantes ou tintoriais (posições

32.01

ou

32.04) ;

h) os óleos essenciais, llquidosou concretos, e os res!
nõides (posição 33.01), bem como as ãguas destiladas!
romãticas e as soluções aquosas de õleos essenciais (p~
sição 33.05);
i) a borracha,

~ ba1ata, a guta~percha e gomas naturais
melhantes (posição 40.01).

CÓDIGO
:POSIÇÃO

13.01

M X

UBPOSIÇÃO
e
ITEM

00.00

li

C A D

O R

I

s~

AL!
QUOTA

A

%

MATÉRIAS-PRIMAS VEGETAIS FARA
OU CURTUME

tINTURARIA

01. 00

Cârtamo (açafrão bastardo) ~ exceto o grão •• N/T

02.00

Carvalho ••••••••.••••••••••••••••••••••••••• N/T

03.00

cur cuma ••••

04.00

Dividivi C"caesal1?ina co.riarea")

05.00

Fustete •••••

06.00

No z-edc-eg a Lha ••••••

o o • • • • o. o • • • • • • • • o • • • • • • o. o • • • • o

o 0 . 0 o-o • • • • •

o o •••••••••••••••••••••••••••••
o •• o

o ••••••••••• o •••••••

o

N/T
N/T
N/T
N/T
N/T

07.00

Gambier ••

08.00

Garança •••••

10.00

L!quen tintorial •••••••••••••••••••••••••••

R/~

11.00

Mimosa

R/T

o

•••• o ••••••••••

o

o •••• o o ••••••••••

•••••••••••••• o o ••••••

Indigôfera ••••••••••••••••••••••.•

"

••••••

o ••••••• o

o •••• o •••••••••••••••••••••••••••••••

12.00

Fau-campeche •••••••••••••••••••••

13.00

Quebracho~

14.00

Sândalo vermelho •••••••••••••••

15.00

Sene

16.00

Sumaque ou sumagre ••••.••••••••.•••••••••••

o ••••••••

inclu$ive em torll. ••••••.

o

17 .00

Valina •••

Acácia negra ••••••

19.00

Barbatimão • o

o ••••••••••••

"0

0

•••••••

4.

0

o •••••••••••••• o

o o •••••

'.'

••• o o o

••••

O"

o ••••••••••

' ••••••••

18.00

0

o •••• o ••

••••••••

••••••

'o

•••••• o ••••••••

R/T
R/T

N/T

R/T
R/T
R/T
R/T
R/T
R/T

RII

óóO
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C6DIGO

AL!

99.00
13.02

R C A D O R I

A

QUOTA

%

Outros........................... ..

N/I

00.00

GOMA-LACA. MESMO BRANQUEADA; GOMAS.GOMASRESINAS. RESINAS E BÁLSAMOS NATURAIS

01.00

ccae-u e ee , inclusive b r anquead a ••••••••• 0·0
Acarõide ••••.••.•.•••••••••..•••••••..••• ,

8

02.00
03.00

Adraganta (alcatira) •••••••••.•••••..• ,."

8

8

04.00

Amoníaca , ••••.••••••••••••••••••• , ••••••••

8

05.00

Anacãrdia (de caju)

••• , ••••••••••••••• , •. ,

8

06.00

Gom.a arábica, de âcÃcia. ou do Senegal ••••

8

07.00

Assafêtida

.•. , •••••.••...•••.•••••••••••••

8

08.00

Bálsamo-de-copaIba ••••• '. , ••••.••••-••••••••

8

09.00

Bálsamo-do-ca~adã

10.00

Bilsamo-da-judêia ou de Meca ••••••.•••••••
Bálsamo-da-peru
,
'
Bálsamo-de-tolu .••••••••••••.• , .••••••••••
Benjoim.
, ""
'
Cara ia
• •• • ••••••• , •• ,_o, ••• , •••• , ••• ,
Cauri
"
Copal
,
,

11. 00

11.00

13.00
14.00
15.00
16.00

13.03

E

~

~l!Ill'OSIÇi\O
POSIÇÃO
e
nE1l

8

......
..
................... .. .... ..
....

............. ...
.

8

8

8
8
8
8
8

17.00

De c on Lf e r a , sólida. (galipote) ou
(gema)

.

8

18.00

Dalllar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8

19.00

EleTtli

8

20.00

Estoraque

8

21. 00

Esca-mônes.

8

22.00

G01I1s-guta •••••••••••••••••••••••••••••••••

8

23.00

Incenso ou c Hb ane •••••.••••.•.•..•••••••.•

8

24.00

Mirra •••••.••••••••••••••••••••••••••••••.

8

25.00

Resina mas tique •••••••••••••••••••..••••••••

8

26.00

Sandaraca •...••••••••••••••••••.••••••••••

8

27,00

Tragassol ....•••••••••••••••.•••••••••••..

8

99.00

Outros •..••••..•••••...•••...•..••••••••••.•

B

00.00

SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS; MAT~RIAS PÊCTI
CASo PECTINATOS E FECTATOS;
ÁGAR-ÃGAR E
OUTRAS MUCILAGENS E ESPESSANTES DERIVADOS
DE VEGETAIS

01. 00

oi

02
03

04
05
06
07

lIquida

.

Sucos e extratos vegetais
De
De
De
De
De
De
De

acon~to····· •••• ·•••••••• •• · ( · · · · . · · · · · ·
alcaçuz •••••••••••••.••••••.••••.•.....
alo~s ("alce ferex") .••••••.••........•
a r n r c a ••..•••••••.••••••••.•.•...•..••.
arruda .•.••••••.••.••••••..•••••...• , ..

beladona .••••..•••.••.•.•.•.••••••......•
bold.o •••••••••••••••••••••••••••••••••••

s
S
6
8
B
8

8
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ALI
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POSIÇÃO
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3

R

cr

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

x

I~JM

08

O,
10

11
01. 12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

as

"28
29

30

31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41
42

43
44
45
99
02.00

01
99
03.00

01
02
03
99

De camomila ..•••.•...•.•••.••••••...•••...
De c ás c a r a sagrada •••••....•..••..••..••••
De castanha-da-lndia ("aescu'lu.s-hippocasta
num li)
• • ••
• • •. ••••..••
:-.
De damiana .••••'. •••. ..•••••••••••.•
'"

~: :~!~;:~;'~~;~;;~~;'ii~~~~i~~S:::::::::::

De genCiana •••••••• ~ .••.••••••. , ..•.•
De grind~lia ("grindelia camforum')
..•

~:
~~~~~f;~~::
:':.:::::::: :::::":.::::: ~:::
De
o z r-v o rm c a •.•••••..••....•...••••••...
n

De piscldia ("piscidia erythirina") .••...•.
De pollF;ala •.••••.•.••••
• •••••••••.•••.
De q a i n a, , .••• •••••••••.•••••
• •••..••.•

~: ~r~~:~~~.::::::::::·:::::·:::.::::::.::::

De va1criana •••••••••••••.•...•••.•••...•.
De viburno ("biburnum prunifolium") ••.•••..
De alcachofra ("cynara scolymus") •••••••••
De b a r d a n a ••.••••••.•••••••••••..•.•.•..•
De cola
••••••••.••••.•••...••••
De eucalipto •••••••••••••.•••...•••..•••
De feto-macho ••••••••••.••.••.•...
De galega ("galega officinalis") .••••.••.
De gelsêmio ("gelsemium sempervirens") .••.
De gua;:;an~ ("pllulinia s c r b LLc" e "paulina
cup an a ) ••..••••••••••••••.•••.••••••••.•
De Lp e c a cu an b a " ••• ••••.•••••• •.•.•.•••.
De j ab o r an d L ••••••• .•.••..•.••• •••
. ...
De jalapa •.••••••••••••..•••. ~ ..•.••..•.•.
De menta (hortelã-pimenta) ••••••••..••••.
De nogueira ••••.•••.•••.•...•••••••••.....
De p a t c hu Ld ("pogost.emon patschuli") ..•..•
De p r r e t r o ••.••••••••..•.•.••••.••••.•••.•
De salsaparrilha .:'"
.••••••.•••..•••.
De b a r b a s c o (t.irnbo) ••••.••••••••••.....
De jurubeba........................
".

, •.
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

•

8
8
8
8

í

~: 6;~~~~:.:::::::::::::::::::::::::::·::.

Qualquer outro...........

.••••.•••.

Mat.~rias péct.icas. pectinatos e

. ..•

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

pectatos

Pectina •••••••••••••••••••••••••••••••••.•
Qualquer outro •••••••••.•••••••••••••.••
Hucilagens e es~essantes derivados de veg~
tais

8
8

Ãgar,..ãgar ••••••••••• ;. •••••••••••••••••.•••
Hu s g o-t d a'<Lr Lan d a ("cart"agheen") •••••••..••
Sulfato de g a La c t a n a •••••••••••••.•••..•
qc a Ique e outro •••••••••••••••••••••••...•.

8
8
8
8
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Matérias para Trançaria e Entalhe e outros
Produtos de Origem Vegetal. não Especific!
dos nem Compreendidos em outra Parte da N~
menclatura
~:

(14·1)

{14-2)

{14-3}

~stão excluldas do presente Capltulo e ~ classificam na.S~
ção XI. as materias e fibras vegetais das especies ut;liz~

das principalmente na fabricação de têxteis. qualquer que
seja o seu preparo. bem como as materias.vegetais que te
nham sofrido trabalho especial com O fim de serem exc Ius j,
vamente utilizadas como matérias têxteis.
As tiras de vime. de cana. de bambu e semelhantes, as medu
las de r-ct im e o rotim fiado. es tâc compreendidos na posi
ção 14.01. Não se classificam nesta posição as tiras. 11
minas ou fitas de madeira (posição 44.09).
A posição 14.02 não compreende a lã de madeira (posição
44.12].

1(14-4)

Aposição 14.03 não compreende as cabeças preparadas para a
fábricação ee ptncê ts (lJ artigos semelhantes iJosição 96.03).

CÓDIGO

ALI

M E

jsUBPOSIÇÃO
POSIÇÃO
e

R

C

A

D .0 . R

I

A

,

QUOTA

ITEM
í4.01

00.00

HATfRIAS VEGETAIS E~!PREGADAS PRINCIPALMENTE
EM. CESTARIA OU ESPARTARIA
(VIME, CA~A. BAM
BU, ROTIM. JUNCO, RÁFIA,PALHA DE CEREAIS UM
PA. BRANQUEADA OU TINTA, CASCAS DE rtLIA E
SEMELHANTE S .
.

01.00

~:m:ruto

Dl
99
02.00

'

_.. _ --I

Qualquer outro ••••••••• ; ••••••••••••••••••.

N/T
N/T

Cena
N/T

02.01
99
03.00

Em bruto •.••••••• -: •••••••••••••••••••••••••
Qualquer outra ••••••••••••••••••••••..••••.••

01
99
04.00

Em bruto
Qualquer outro •• -: •••••••••••••••••••••••••

01
99
05.00

Em bruto
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••••••.•

N/T

Rãfia
Em bruto

N/T

01
99

N/r

Bambu

Junco

...................................

........ ,

.

Qualquex outra •••••••.•••••••••••••••••••.•

N/T
N/T

N/T

~/T
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C6DIGO
~

) i1JBPOSIÇIO
POSIÇÃO
e

~

R

C

A

n

R

O

I

AL!

•

,

QUOTA

lTE1l

06.00

01
99
07. CO

Ro~itll

Em bruto .•.••....••.•••.••••••.••••••.•••.
Qualquer outro •••..•••••••• ,•••.••••..•.•.•
Em bruto •.•••••••.........•••••..•.....•••
Qualquer outro ••. · ......••.••••••...••....

N/T
'ti /T

08.00

Palhas d e cereais preparadas ....•.••.•....

N/T

99.00
00.00

Outros ....•••..••.•.•••••••••.•.....••....

N/T

MATÉRIAS VEGETAIS EMPREGADAS PRINCIPALMEN
VEGE
TE PARA ENCHIMENTO (CAPOQUE .• CRINA
TAL. CRINA MARINHA E SEMELHANTES). MESHO
EM MANTAS. COU OU SEM SUPORTE DE
OUTRAS
MATÉRIAS

01. 00

Sumauma ou capoque (paina) •••••••.••......

N/T

02.00

Crina v e g e t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N/T

99.00

Outros •••.••...•.......••.•

00.00

MATÉRIAS VEGETAIS EUPREGADAS PRINCIPALMEN
TE NA fABRICAÇÃO DE VASSOURAS E ESCOVAS (SORGO, PIAÇAVA. RA!ZES DE GRAMA. TAMPICO
E SEHELHANTES), MESMO TORCIDAS OU EM FEl

~

•.••.•.••.•.••

N/T

-

01. 00

Sorgo ..••••.•..•.••...•....•.•.•••..•••...

N/T

02.00

p a ç av a ••••••••.••••••••••••••••••••••••••

N/T

03.00
04.00

í

Tampico (ixtle) .••..••••.•.••••••••••.....•

N/T

Zacatio •••.............•••.•••.•..•.......

05.0.0

Palha-de-guine ........•.•.••.•••••........

N'/T
N/T

99.00

Outros .••.......•.......•••.••••••.•••••...

N/T

00.00

SHIENTES DURAS. CAROÇOS. CASCAS E
(DE COROZO, DE PALMEIRA-DUM E
PARA ENTALHE

14.05

N/T

Cipó

XES

14.04

:>'/T

99

01

14.02

I

NOZES

SEMELHANTES~

,\,</T

01.00

Corozo (jarina ou marfim vegetal) ..•• , .....

99.00

Outros

00.00

PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL. NÃO ESPECIFI
CADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSI~
c,.ÔES

01.00

Algas diferentes das compreendidas nas p~
siç;es 12.07 e 12.08 ••.•••••.••••••••••...•

,}l/T

02.00

Farinhas de eorozo. de noz. de
palmeiradum. de casca de noz e semelhantes •••..••.

N/T

03.00

Esponj a vegetal ("luffa cylindrica") •••••.•

N/T

04.00

"Carrapicho". para indus-tria têxtil
(caE.
do vegetal) ...•••••.•••••••••••.••••• ••• .' •.

99.00

Outros ..•..•.•.••••...••..•••.•••••••••••..

•...•...•. ·· •... ··••·••••• .'•..••....

N/T

N/T
N/T
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"fi.

O

I I I

GORDURAS E OLEOS (ANIMAIS E vEGETAIS);
PRODUTOS DA SUA DISSOCIAÇAo;

GORDURAS

AlIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE
GEM ANIMAL OU VEGETAL
CAPITULO

ORI

15

Gorduras e Oleos (Animais e Vegetais); Produtos da
sua Dissociação; Gorduras Alimenttcias Elaboradas;
Ceras de Origem Animal ou Vegetal
NOTAS:

(15-1 )

o presente CapItulo não compreende:
a) o toucinho e a gordura de porco e de aves domesticas.
da posição 02.05;
b) a manteiga de cacau, inclusive a gordura e o õleo de C!
c eu (posição 18.04);
c) os torresmos (posição 23.01) e os residuos da posição
23.04.
d) os ácidos gordurosos isolados, as ceras preparadas. as
na-tê r t as gordurosas transformadas em erodutos

farmaçe~

ticos, em tintas, em vernizes, em saboes, em produtos
de perfumaria ou de toucador e cosm~ticos, os ~leos sul
fonados e outros produtos compreendidos na Seção VI; e) o substituto da borracha derivado dos óleos (posição
40.02) •

(15-2)

As pastas de neutralização ("soap-stocks"), as borras de
6leos, o breu esteirico, o breu de gordura -de lã e o pez
de glicerina estão compreendidos na p~sição 15.17.

NOTAS COMPLEMENTARES (NC):
NC (15-1) Considera-se oleo icido o óleo com grau de"acidez entre
50%, inclusive, e o mãximo de 85%; acima desse limite
o ê'l eo c dc cons t de r adc c t do gorduroso.
NC (15-2) Considera-se oleo refinado o oleo que sofreu qualquer o
peração de beneficiamento, tal como, branquéamento, cla
rificação, desodorização ou neutralização.
NC (15-3) O IPI incide sobre os produtos:
a) da posição 15.01, somente quando acondicionados
em
unidades de ate 5 kg;
b) da posição 15.16, somente quando coloridos artificia!
ctent e , branqueados "OU refinados.
â

í

ê

â
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CÓDIGO
i

l POSIÇÃO

l

ALI

~OBPOSIÇÃO

~

e

3

R

C

A

D

O

E

I

A

,

QUOTA

ITEM
15.01

00.00

01.00
01
02

02.00

15.02

E!

De porco

SEBOS (DAS ESP~CIES BOVINA,OVINA E CAPRINA)
EM BRUTO, FUNDIDOS OU EXTRAfDOS POR
MEIO
DE SOLVENTES, INCLUSIVE OS SEBOS CHAMADOS
"PRIMEIRA EXPRl:::SSÃO" ("PREMIER JUS")

01.00

Da espécie bovina

03.00
01
02

O

De aves domêsticas

00.00

01
02

o

Em bruto ••.•••••.••...•.••....••...••.••••.
Refinada •••••••••..•...•.•...••........••••
Em bruto ......•.•••...•••.•.••.••.••.•.•...
Refinada ••••••••.•.•••••••...•' •••.•.•..'.' ...

02.00

15.04

A- ,

01
02

01
02

15.03

BA~HA
E OUTRAS GORDURAS DE PORCO E DE
VES DOMfsTICAS. PRENSADAS, FUNDIDAS OU
TRAíDAS POR MEIO DE SOLVENTES

O
O

Embruto .• · .••••.••........•.••.-••••••..•.•
Fundidos ou extraídos por meio de solven
t e s , inclusive os chamados "p r e raLer jus".:-.

N/I

N/I

Da especie ovina

Em c r c c o . .,.................................
Fundidos ou extraídos por meio de solven
tes, inclusive os Chamados "premier ju~".:-.

N/I
N/I

Da espécie caprina

Em bruto ......•••.•..•..........•••••....•.
Fundidos ou extraídos por meio de solven
e e s , inclusive os Chamados "premier jus".:-.

N/I
N/I

00.00

ESIEARINA SOLAR; ÓLEO-ESTEARINA;
ÓLEO DE
BANHA E ÓLEO""MARGARINA NÃO E}!ULSIONADA,SEM
QUALQUER HISIURA OU PREPARAÇÃO

01.00

Óleo de sebo (óleo-margarina nao comestí
ve t ) •••••••,•.••..••....•.•.•••••••......• :-.

5

02.00

Ó1eo-estearina (sebo prensado).............

5

03.00

Óleo de banha ....•..••.••••..•...•..•..•. '.

5

04.00

Estearina solar (estearina de banha) ••..... ':'

5

99.00

Outros............. .....•.••••.•.•......•••

5

00.00

GORDURAS E ÓLEOS DE PEIXES E DE MAMíFEROS
MARINHOS', HESMO REFINADOS
Ôieos de frgado de peixes
De bacalhau, em 'bruto .........•... " . . . . . .
De bacalhau, refinado .•••.................
De outros peixes, em bruto •••...... ..... ...
De outros peixes, refinados................

01. 00
01
02
03
04

02.00
01
02
03
04
05
06

I
4
4
4
t,

61eos e gorduras de mamíferos marinhos
De
De
De
De
De
De

espermacete, em bruto ..... ..•.....•.....
espermacete, refinado.. ..........•.•.....
baleia, em bruto........................
baleia, refinado........................
foca, em bruto .........•.... ".............
c c e , refinado • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ,
â

4
4
4
4
4
4

~56
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CÓDIGO

POSIÇZO

AL!

1J:l:.RCADORIA

UBWSIÇAO

QUOTA

c

7.

ITI:,"1!.

07
08

De outros mamiferos marinhos. em bruto •••• "
De outros mamrferos marinhos. refinados....

4
4

OJ.OO

O~~os c gorduras de peixes
Em bruto ••••.•.
Refinados ....••.••••• , •••••• '• •• , . . . . . . . . . . .

4
4

01
02
15.05

15.06

00.00

••••

0.0

••••••••••

,

••••

GORDURA DE LÃ E SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS
RIVADAS, INCLUSIVE A LANOLINA

0.0

D~

01.00

Gordura de lã. em bruto •..•••.•••••••.••••.

4

02.0C

Lanolina (gordura de lã. purificada) •..•.••

4

99.00

Outros··.··.·.·········

4

00.00

OUTRAS GORDURAS E OLEOS DE ORIGEM
A~IMAL
(6LEO DE MOCOTÓ, GORDURA DE OSSOS, GORpURA
DE DESPERDíCIOS OU REStDUOS. ETC.)

01. 00

De mocoto

01
02
02.00
01
02
03.00

01
02
99.00

15.07

0.0

Em bruto................... ..••••.••••••••
Refinado •.••.•••..•••. ,• .•••.••.••.•.••.• '..
Em bruto
·
Refinado..................................
Em b r u t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refinado •••...•... ,•••••...•••••' . . . . . . . . . . .

6LEOS VEGETAIS FIXOS. FLUIDOS OU CONCRETOS,
EM BRUTO, PURIFICADOS OU REFINADOS

01
02
03.00

01
02
04.00
01
02
05.00

01
02
06.00
01
02

4
4

Outros

00.00

02.00

4
4

De gemas de ovos

Em b r u t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.....
Refinados •.••.•••.•••..••...•.••••••••'....

01
02

4
4

De ossos

01
02

01.00

.

4
4

De soja
Em bruto .............••...••••.•.••..•.••.
Refinado ou purificado ••••••••••.•.••••••.

o
O

De algodãC'
Em bruto .•••••••••.•••.••••••' ••••..•.•...•.
Refinado ou purificado ••.••••••••.•••••••.

o
O

De amendoim
Em bruto ......•.•. ,
.
Refinado ou purificado., •.••••.••.••,•••.....

o
O

De oliva
Em bruto
Refinado ou purificado •••••••••••.•...••.•

O
O

De g L'r-as s o L
Em bruto ...••.•••..•••.•••••••••••••••••••.
Refinado ou purificado ••••••••..•.•••.••..

O
O

De milho
Em bruto ••••.••.••••••••••.•••••••. '••.....
Refinado ou purificado ••••••' •••••••.•..••.

O

O

ATOS
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C6DIGO
roSIÇXO

AL!

ussosrçro

"

e

ITEM
07.00
01
02
08.00
01
02
09.00

01
02
10.00

01
02

c

A

o

D

I

A

%

De co1za
Em bruto •••••••••••••••••••••••••••.•••.
Refinado ou purificado........
• •• , ••••

4

De pa1111t1 (dendê)

Ol

02
15.00

01
02
16.00

01
02
17.00

01
02
16.00

Em bruto •••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Refinado qu purificado •••••••••••••••••••

::

:::::~.

Refinado ou purifieado
1)c

•

oiticica

Em b ru ro • • • ••

• .'. • • • • • • • • •• ,.......
,.. •
Refinado ou purificado •••••••••••••. '••.••.

4
4

De tungue
Em bruto

••••••••••••••••••••.., .•••.•.•••••
Refinado o.u purificado..............
• •••.•

4

4

De chalmogra
Em bruto.... •.••• •.••• •••• •••

4

Refinado ou purificado

4

• •.••.••••• ','"
••.•• ,••••••••••••••

De c'r c t cn
Em bruto ••••••.•..•...••••. '• .•••••••••.•••
Re f Ln ad c ou purificado •••.•••••••••••••••
De

4
4

amêndoa dOee ou amarga

Em bruto

•••••••••••••• •. ',' .••••••••••••••
Refinado ou purificado •••••••••••••••.••

4
4

De sésamo ou gergelim

.19.00

easea de castanha de caju
1;:11I bruto...................
• •.•••••.•••
Refinado ou purificado •.••••..••.••••• '••••

01
02

4
/,

·1
.••.••••••. ,....

Em br~to •••••••••••••••••••• ":' •.•••••..•.••••
Re.f i n a d o ou purificado ••••••••••••••••••.

20.00

4
4

•••••••••••••••••••••••••••.••••
Refinado ou purifie,ado •••••••••••.• , ••.•• ,

01
02
01
02

O

De 8111êndoa de palma (palmiste)

Em bruto

14.00

o

Em bruto ••••••••••••••••••••••••••••.•.••.
Refinado ou ~urificado ••••••••••••••••• ,

De mamona ("palma-ehristi" ou rIeino)

01
02

/,

4

EIII bruto
,Refinad,O ou purificado

01
02
12.00

13.00

4

De linho (linhaça)

11.00

01
02

QJ.'OTA

o
O

De

De

copaiba

bruto.............. .•...••.•
Refinado ou purificado ..•••••.
EIII

21. 00

De

01
02

EIII

4
4

..
. •.

4
4

tUCUIII

bruto •••••••••••••••••••••••••••••.••
Refinado ou purifi~8do •••••••••••.••.•••

o
O
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CÓDIGO
POSIÇÃO

Al.!
~

tIBrosrçlo I

,,,,,,

D

o

A

t

R

QUOT
%

De arroz
Em bruto...
...
. • . • • . • • . • • . . ..•.
Refinado ou purificado
•..••.....•.•...

Dl
02
23.00

..

Em bruto ••••.•••....•••.
Refinado ou purificado..

25.00

• •••.••.•••...
.•
•..•..
..

Em bruto ••••.••••••••• ,....
• •• ' ••.....•
Refinado ou pur(ficado .,....... ..
. •....

O
4

4

Cera de mírica

26.00

Em b ru t c

Dl
02

•••••••••••••

• ••••••.•••.•

Re f Ln ada ou purificada

..

••..••

. ...•

4
4

Cera do Japão

27.00

Dl
02

Em 'bruto • • • •

o-o • • • • • •

••

•

4

••••••••••

Refinada ou purificada

•.•••.

••

4

Sebo vegetal

28.00

Dl
02

Em bruto
••
o.' . , • •
• ••••••••••
Re.finado ou purificado •••. .'...

••

4
4

•••.••••••• '_
. . . . . . " o"
purificado •.•... '.
......•.

O
O

...

Outros

99.00

Emib r u t o
Refinado ou

Dl
02

00.00

ÓLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS, COZIDOS, OXIDA'
DOS, DESIDRATAD~S. SULFURAnOS, SOPRADOS,E~

I

TANDOLIZADOS OU MODIFICADOS POR OUTROS PRO
CESSOS
Cozidos ou oxidados

01,
02,
03
04
99
02.00

De linho {linhaça)...... ..
. .. _.
•.
De oiticica
....•.
.•
"
De tUngue •... .. .•.•
•. .... ....
De c o Lz a •..•. ..
••••.
..•
.•.•.
Qualquer outro
Soprados

01
02
99
03.00

De linho (linhaça)..

04.01
02
03
99

o

De nabo silvestre

Dl
02

04.00

O

Dc coco (copra)

Dl
02

Dl
99

O

o

Em bruto""
••
. .....••.••.
Refinado ou purificado
•••..

24.00

01.00

O

De mostarda

Dl
02

15.08

A·

e

22.00

15.07

z a c-

•••.•.. •.
Qualquer outro
..••.•.•
Sul furados
De

c o Le a .

..

De c e c he t o e e • •.•.
...•••. ....
Qualquer outro
••
•••..•.••
Estandolizados

..

.....

.•
.,
•.••.•••.•••.

.•

.. ..
.•
• . .:

I,
ti

4
I,

4

4
I,

4
I,

4

("stand oila")

De colza ••.••.•••••.•••.•.•....•.•••••
De linho (linhaça) •••••••••••••••••••••••.

4

•••••.•••••••••••••••..••

4
4
4

05.00

EPoxidado~ ••••••••••••••••••• ~ ..••••••••.•

4

06.00

Desidratados

De

t ungu e •••••••••••••••••••••••••••••••••

Qualquer outro

I

ATOS
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CÓDIGO

ALI

c

R

'UIlPOSIÇÃO
POSIÇXO
e

o

D

A

I

R

Â

QJ;OTA

7.

B~El1

01
99

15.09

15.10

07.00

Malêicos ••••••••••.•••••••••••••••••••••.••

4

. Outros •••..••••••••.•••.••••••••.••• '••.•••

4

00.00

"D~GRAS"

0.1.00

Natural.,••• ,•••••..••••.•....••..•••••.••••

N/r

02.00

Artificial •••••••••••••••••.•••••.••.••• ,.•

N IT

00.00

ÁCIDOS GORDUROSOS INDUSTRIAIS, 6LEOS ÃCI~
DOS DE REFINAÇÃO, ÁLCOOIS GORDUROSOS· I~
DUSTRIAIS·
Ácidos gordurosos

4
4

99

z s t e ar t na (ácido es r eEr cc bruto) ••••••.••
Olei.na (ácido olêico bruto) ••••••••.•••••.
Qualquer outro ••••••••.•.••••••..•. '0 • • • • • • •

02.00

6ieos ácidos de refinação •••••••••••••••••

4

01

02

03.00
01

02
03
04
05

06

"

í

4

Álcoois gordurosos industriais
Álcool láurico industrial.·· •••
Álcool ceti.lico industrial.· •••••••••.••..
Álcool esteirico industrial·· .•• ••••••·•· ••
Álcool olêico industrial .•••••..••••••••..
Misturas de ilcoois primários alifiticos ••
Álcool graxo sintético •••••.••••••...
.Qualquer outro
' •• ~;.
o, • • • • • • • • • •

o

•••••

4
4

4
4
4
4
4

LI~1vIAS

00.00

GLICERINA, INCLUSIVE AS ÁGUAS E
GLICERINOSAS

01.00

Glicerina, em bruto ••

"0 .- ••

4

02.00

Glicerina, purificada, .•••••••...••••••..•• ,

4

Águas e lixi. ...ias glicerinosas ••.•...••••••

4

03.00

o

•••••••••••••

o.

15.12

00.00

ÔLEOS E GORDURAS ANIMAIS OU VEGETAIS,TOTAL
OU PARCIALMENTE llIDROCENAD'OS.E OLEOS E GOR
DURAS ANII1AIS OU VEGETAIS SOLIDIFICADOS OU
ENDURECIDOS POR QUALQUER OUTRO
PROCESSO,
MESMO REFINADOS. MAS SEH PREPARO POSTERIOR

15.13

00.00

MARGARINA, SUCEDÂNEOS DA BANHA E
GORDURAS ALIMENTíCIAS PREPARADAS

15.14

4
4

99.00

01.00

15.11

De rLcino
Qualquer outro •••.••••••••••••••• '• ••••••••

OUTRAS

•••••••

o

•••••

••••

o

••••••••••••••••

o

••••••••••

O

01. 00

Margarina ..••...••.••.•.

99.00

Outros.

00.00

BRANCO DE BAtEIA E DE OUTROS CETÁCEOS (ES
PERHACETE), EM BRUTO, PRENSADO OU REFINAD~
MESMO COLORIDO ARTIFICIALMENTE

o

o

••••••

..••..

o

o

o

.

N/r

01. 00

Em bruto

02.00

Prensad.o ...••.•••••.•••.•.•••.•.••••••••••.

4

03.00

Refinado ••.•••••••

4

o

•••••

o

o

•••

o

••••••••

•••• , •••••••

o

o

••••••••

•••••••••••

o.

ATOS .00 PoDER ExEctmVO

CÓDIGO

~IÇÃO
~5.l5

15.16

1'5'17

~

~lIB1'OSIçilo

E

R

C

À

D O R

I

AL!.
QUOTA

A

,

Q

1=
00.00

CERAS DE ABELHAS E DE OUTROS INSETOS.
MO COLORIDAS ARTIFICIALMENTE

MES

01.00

De abelhas. em bruto {virgem} •.••••••••....

N/T

02.00

De abelhas. branqueada •••••••••• , ••• , . . . . . .

4

03.00

De abelhas. refinada ou colorida artifici
almen t.e ••••••••••••.•••••.•.•••••.••.••.. '7.

4

04.00

De outros insetos. branqueada, refinada ou
colorida art.ificialmente .,. •.••.•..••.......

99.00

Outros....................................

00.00

CERAS VEGETAIS. MESMO COLORIDAS
MENTE

01, 00

De candelila

02.00

De carnauba

03.00

De eu r Leu r I ••••••••••••••••••••••.•.•.•...

4

04.00

De c a n a-ede-r aç ii c e r •••••••••••••••••••.' •.•..

4

05.00

De esparto •••••••.••••••••••••••.••••..•..

4

06.00

De palma ••••••••••••••••••••••••••••......

4

4

I

4
's t t:

ARTIFICIA~

.

4

••••••••••••••••••••••••••••••

4

99.09

Outros •••••.•••••••••• '• •••••••••• , •.......

00,00

RESfDUOS PROVENIENTES DO TRATAMENTO DAS HA
T~RIAS GORDUROSAS OU DAS CERAS ANIMAIS
OU
VEGETAIS

01.00

Borr.s de óleos

02.00

Pastas de neutralização ("soap-stocks") .•.

N/T

99.00

Outros

N/T

.

.,

.

SEÇilO

~l /T

IV

PRODUTOS DAS INDOSTRIAS ALIMENTfcIAS;
BEBIDAS. LIQUIDaS ALCOÔLICOS E VINA
GRESj FUMO ou TABAco
CAP!TULO

16

Preparações de Carnes. de Pelxes. de Crustãceos'
e de Moluscos

NOTA:
(16

wl)

O presente CapItulo não compreende as carnes, os miúdos.
os peixes. crustáceos e moluscos (inclusive os mariscos).
preparados ou conservados pelos processos enumerados nos
C~Pltulos 2 e 3.

NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC (16-1)-

O IPI toc l de sobre os produtos da posição 16.01. s cmen
te quando acondicionados em unidades dê ate 5 kg.

661
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C:ÔD-GO
POSIÇÃO

16.01
16.02

00.00

E

R· C

A

D

O

R

I

A

QL"OTA

7.

SALSICHAS. SALSICHÕES E SEMELHANTES,DE CAR
NES. DE MIÚDOS OU DE SANGUE...............

00.00

OUTRAS PREPARAÇÕES E CONSERVAS DE CARNES.oU
DE MIiJDOS

01. 00

De carnes de bovinos

O

co e ae e co n g e La d a o v ; , • • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outra................ ••••... .....

O

02.00

De carnes de ovinos

O

03.00

De carnes de surnos

01
02
99
04.00
05.00
01

99
06.00

í

P re s un to
Fiambre
Qualquer outra

O

o
• • • • . • . . . . •••.••.•...

Li'nguas ••
......••.••••.
Pastas (patês)

..•••.•.

De fi'gado de ganso............. ••.....
Qualquer outra .•••..•....•..•••.......

O
O

O
O
O

O

07.00

Massas alimentícias recheadas com carne
De carnes de frangos e galinhas
•••.•••.

O

08.00

De carnes de perus

O

09.00

Gal<lntinas..................... ..•..•..•.•
Outros............ •.••••••.••• . . • . . . . . . . . . .

99.00

••••....••.•..•••.•..

00.00

EXTRATOS E SUCOS DE CARNE;
PEIXE

01. 00

Extratos

01
02

16.04

U

e
ITEM

01
99

16.03

ALf

[suarosrçxo

EXTRATOS

O

DE

o

De carnes
De peixes

O

Sucos

00.00

PREPARAÇÕES E CONSERVAS DE PEIXE,
VE O CAVIAR E SEUS SUCEDÂNEOS

OLOO

De a t u a -:. ••••....•••.•••...•••••••••..•.

O

02.00

De bonito

o

03.00

De sallllão

O

04.00

De sardinha...............................
De anchova

O

07.00

De arenque ••••••••••••••.••••••••.• _.......
Caviar e seus sucedâneos... •••••••••••.••

O
30

99.00

Outros

06.00

•. ••••••..••. ... ..•••.•.

O

02.00

OS.OO

•••• ••••••

O

INCLUSI

O

o
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c6D

,_

I GO

ALI

K

tIBroSIçIO

•

mIçXo

16.05

E

R

C

D

O

R

I

Á

,

QUOTA

-

f-.--

00.00

CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS (INCLUSIVE CS
COS), PREPARADOS CU EM CONSERVAS

01.00

Camarões

02.00

Lagostas

03.00
04.00

05.00
06.00

99.00

HARI~

.... .. ............... . .......... .. ..

O

... .. ... .. .... .. ... .... ........
Ostras .......... ... ... .......... .........
Caranguejos ... ............................
Siris .. .. ... .............. ...............
Mexilhões .. ....... .... ... .. ., . ............
Outros .......... ............. ........ ....

O

,

O
O
O
O

'

CAPITULO
Açucar~s

(17~1)

A

O

17

e Produtos de Confeitaria

O presente Capítulo não compreende:
a) os produtos de confeitaria que contenham cacau (posição
18.06) ;

b) os açucares quimicamente puros ~om exceção da sacarose.
da g-licose e da lactose) e os demais produtos da pos].
ção 29.43;
~rodutPs

c) os medicamentos e outros
(.17-2)

do Capltulo 30.

A s acar os e quimicamente pura estã classificada na pcs tç ec
17.01. qualquer que seja a matéria de que provenha.

NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC (17~1)

C

6D

POSIÇÃO.

17.01

O IPI incide sobre os produtos da posição·17.04. somen
te quando acondicionados em unidades de até 20 kg.

I G O

ALf

~UBroSIÇÃO

"

e
In!.!:

00.00

01. 00
OI

02
03
99
0:2.00

99·90

E

R

C

A

D

O

R

AÇÚCAR DE BETERRABA E DE CANA.
SCiLIDO

I

EM.

.A

QUOTA

,

ESTADO

Açucares 'm bruto.

.....................................
...................................
.............................
.......
..............................
........
'm
......................................

Cristal
neee r e r a
Mascavo

Qu~lquer

,

outro

Açúcar refinado. mesmo
Outros

tablete.s

N/T
N/T
N/T

N/I

O
N/I

563

ATOS DO PODER ExECUTIvO

c 6 D I GO

ALf

UBPOSrçlo

E

R

c

A

D

o

R

I

A

e

7.

ITEM

17.02

00.00

01. 00
01
99

02.00
01
99

17.03

Gluco~e,

mesmo em xarope

Quimicamente pura . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . .
Qualquer outra . . • . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • • .

o
O

Lactose, mesmo em xarope
Quimicamente pura .••...•.•.......•••.......
Qualquer outra .••..•.•..••.....•••.•......

O
O

03.00

Levulose (frutose). mesmo em xarope ..•.....

O

Maltosc, mesmo em xe r op e ..••...•.....•.••.

O

05.00

Galactose, mesmo em xarope ...•..•.•....•••

O

06.00

s a c ar o s e

em xarope ••••••.•.•..•••••..•....

O

07. 00

Açúcar invertido ..••••....•••.••••....••••.

O

OB.OO

Sucedâneos do mel. inclusive misturados com
mel natural •••..••....•.•..•••..•.•••.....

O

09.00

Açúcares e melaços, caramelizados •..••..••

O

99.00

Outros •••••••.••••••..••......• '• ....••.•.••

O

00.00

MELAÇOS, MESMO DESCORADOS

01

Impróprios para a alime~tação humana
Melaço de beterraba .•••..••.••..••.•..•. ·. .
Melaço de cana ....••••..•••.••••••...•••..•

02.00

Xarope purificado ("treacle") .....•••....•

N/r
N/T
N/T

99.00

Outros

N/r

00.00

PRODUTOS DE CONFEITARIA QUE NÃO
CACAU

02

17.05

OU1ROS AÇÚCARES; XAROPES;
SUCEDÂNEOS DO
MEL, }!BSHO MISTURADOS COM MEL NATURAL; AÇQ
CARES ::: HELAÇOS CARAMELIZADOS

04.00

01.00

17.04

QUOTA

CO;NTENHAM

01.00

Doce de lei te ..•.•••..' .•.•.•...•...••.....

O

99.00

Outros ••....•.•....••...•.....•••..••.....

O

00.00

AÇÚCARES, XAROPES E MELAÇOS AROMATIZADOS ,OU
ADICIONADOS DE CORANTES (INCLUSIVE O AÇÚCA
AROMATIZADO COM BAUNILHA NATURAL OU ·ARTIFICIAL) •. COM EXCLUSÃO DOS SUCOS DE FRUTAS
ADICIONADOS DE AÇ1JCAR EM"QUALQUER PROPORÇÃO

01. 00

Açúcares a r cma t Ls a dc s para r e f re s cc a ....•.

02.00

Xaropes

9'

groselha ......• '•.•••••..•....••••.....•
De limão ••......••...•••....••••..•.•....•
De laranja ...•.•••..•..•.....•..•.........
De abacaxi (ananás) •....•.•...••.......••.
De guaraná ••••...••.,•..•.••.•...•...•.••..
Qualquer outro •.•.•.......••.....•.••.•.•.

99.00

Outros ••...••..•..•••..•.•..••••..•.•••...

01

02

03
04
05

De

O
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CAPrTULO 18

Cacau e suas Preparações

NOTAS:
(18-1)

O presente cep Ltu l o não compreende as preparações citadas
nas posições 19.02. 19.08, 22.02. 22.09 ou 30.03. que CO~

tenham cacau ou chocolate.
(18-2)

A posição 18.06 compreende os produtos de confeitaria
contenham cacau. bem como. salvo as

disposições

da

(18-1) do presente CapItulo. as demais preparações
tIeias que contenham cacau.

c

ÓD I G

POSIÇÃO
18.01

o

alime~

AL!

M

UBPOSIÇÃO
e

,-

00.00

que
Nota

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7.
CACAU EM AMfNDOA, INTEIRO OU PARTIDO,

CRU

OU TORRADO

18.02

01.00

Cru....................................... N/r

02,00

TorradQ •.•••••••.•••..•••••••.•.•..••.••••

N/T

00.00

CASCAS, PELrCULAS E OUTROS DESPERDfcIOS OU
RES!DUOS DE CACAU.........................

N/T

CACAU EM MASSA OU EM PÃES (PASTA DE CACAU).
MESMODESElWORDURADO ••••••••••••••••• "....

4

MANTEIGA DE CACAU, INCLUSIVE A GORDURA E o
lSLEO DE CACAU.............................

4
4

18.03

00.00

·18.04

00.00

18.05

00.00

CACAU EM aõ ,

18 ~ 06

00.00

CHOCOLATE E OUTRAS PREPARAÇÕES ALIMENTfCIAS
QUE CONTENHAM CACAU

SEM AÇÚCAR...................

01.00

Cacau elll pô. açucarado ••••..••.••..••.••..

02.00

Chocolate

.,
01

Elll

pó •.••.••••.•••••••.••.•.•••.••••••••••

Elll qualquer outra forllla

de

preparo........

03.00

Preparações para a alimentação infantil o~·
para usos dietéticos ou culinários. â base
·de farinhas, alllidos, féculas ou extrato de
Illalte. contendo 50~ ou lllais de cacau ••••••

04.00

Preparações açucaradas
taria)

O
O
O

O

(produtos de confei
-

O

"

Geléias e pastas de frutaa ••••••••••••••••
Bombons •••.•••••••••••.•••••••••••••••••••
c a r aee t oa
Nogado ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Qualquer outra..... •.••••••••••••••••••••••

05.00

Sorvetes e p i c o l é s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O·

Ob.OO

Amendoilll confeitado com chocolate •••••••••

O

99.00

Outros............... •••••••••••• ••••••• •••

O

01
02
03
04

O
O
O
O
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Preparações ã Base clt Cereais, Farinhas.
Amidos ou Féculas; Produtos de Pastelaria
~.
(19.-1 )

6 presente Capítulo não compreende:
a) as preparaçõ~s para a alimentação infantil ou para usos
dieteticos ou culinarios. ã base de farinhas,
amidos,
f~culas ou extratos de malte, que contenham, em
~eso,
50% ou mais de cacau (posição 18.0G);
b)'os produtos i.base de farinhas, amidos ou f5culas (bis
coitos, etc.), especialmente preparados para a alimenta
ção de animais: (posicão 23.07):
c) os medicamentos e outros produtos do Capítulo 30.

( 19-2)

As preparações do presente Capítulo, a base de farinhas de
frutas ou de legumes, consideram-se como produtos semelhan
tes aos elaborados.a base de farinhas de cereais.
-

NOTA CotiPLEI-lENTAR U1C):

NC (19-1)

O IPI incide sobre os produtos:
a) das posições 19.03 e 19.04, somente quando acondicl
onados em unidaaes de ate 5 kp.
b) da posição 19.08, somente quando acondicionados
em
unidades de até 20 kg. Em nenhuma hipótese
estão
tributados os produtos comunS de padaria, apenas adi
cionados de açijcar e matérias, gordas, e o pio
tipi
forma.

c Ó ::J I G O
~

t

R

C

A

DO. R

I

A

POSIÇÃO

SUIlPOSIÇÃO
e

19.01

00.00

EXTRATO DE MALTE ••••••••••••...•....•.•...

19.02

00.00

PREPARAÇÕES PARA A ALIMENTAÇÃO INFANTIL OU
PARA USOS DIETÉTICOS OU CULINÁRIOS, A BASE
DE FARINHAS. S~MOLAS, AHIDOS, FtCULAS
OU
EXTRATG DE MALTE, MESMO ADICIONADOS DE CA
CAU EM PROPORÇÃO INFERIOR A 50% EM PESO -

01.00

Fa.rinha com leite (farinha lâctea) .•.......

o

02.00

Leite maltado ••••••••••••••.•••.•........•.

O

03.00

Preparações contendo 257. ou mais de cacau..

04.00

Preparações contendo menos de 25% de c a c eu-

O
O

05.00

Cereal c omp o e t c parna aliment.ação infantil.

O

99.00

Outros

O

ITZM

.................. ,

u

.

19.03

00.00

MASSAS ALIMENTfcIAS

••••••••••••••••.••..••

O

19.04

00.00

TAPIOCA, INCLUSIVE A DE FfcULA DE BATATA .•

O

19.05

00.00

PRODUTOS Ã BASE DE CEREAIS OBTIDOS POR TRA
TAMENTO EM CORRENTE DE AR OU POR
TORREFA
çÃO:
ARROZ INFLADO ("PUFFED RICE") ,FLOCOSDE MILHO ("CORN FLAKES") li: SEMELHAN'IES
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POSIÇÃO

19.06

DO Pon'ER

EXECtrrIVO

I GO

M E

UBPOSlçIO

B C A D O R I

~

e

r_
inflado

.............................

01,00

Arrolo.

02.00

Flocos de mi lho

99.00

Outros

00,00

nÕSTIAS.

••••••••••••••••••••••.••••

0"0...
CÃP~~LAS

PARA

MEDICAMENTOS.

9
Q

BRfIAS. PASTAS DESS~CADAS DE FARINHA,
DE
AMIDO OU DE FfcULA, EM FOLHAS, E PRODUTOS
SEMELHANTES

01,00

Hóstias. para fins religiosos .•••••••••••..•

N/T

02.00

Casquinha.s para sorvetes....................

O

99.00' Outro.s............ •••..••••.
19.07

O

O

00.00

PÃO, BOLACHAS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA
COMUM. SEM ADIÇÃO DE AÇnCAR. DE MEL, DE Q
VOS, DE GORDURAS, DE QU~IJO' OU D,E· FRUTAS

O

01.00

Para uso dietético........................

N/T

02.00

pão de forma .•••••••••••••• '," ~""'" .,....

N/I

03.00

pão comum •••••.••.•.•..••••• '...............

N/I

04.00

pão integral:•••••...•.,.............. ....•.•.
cu c r os ••••••••,
~'...
PRODUTOS DE PADARIA ESPECIALIZADA.PRODUTOS
DE pASTELARIA E DE BISCOITARIA, MESMO ADI
CIONADOS DE CACAU EM QUALQUER PROPORÇÃO

N/T
N/T

Para uso dietético .••••••••.•••.••••••.•••
Bolachas e biscoitos

O

Biscoitos de polvilho.....................
QJ.1alquer outro............................

O

03.00

Casquin~a8-biscoit~s

O

04.00

pão de forma· •••••••••••.••.•.• ,.... •.••..••..

'99.00

Outros ......••••.•....••..•.....•......'...

99.00

19.08

00'-00

01.00

'02.00
01

"

para sorvetes ••••••••

O

N/r:
O

CAP!rULO 20
Preparações de Leg~mes. de Hortaliças.
de Frutas e' ,de outras .Plantas.ou Partes
de Plantas

(20-1)

O

pre~ente

Capitulo não

comp~ee~de:

a) os legumes. hortaliças e frutas preparados ou conserv!
dos pelos processos enumerados nos Caplt~los 7 e 8;

b} as geliias e pastas de frutas açucaradas, apresentadas.
sob forma de produtos de confeitaria (posição 17.04) ou
de produtos de chocolate (posição 18.06).
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(20-2)

Os legumes e hortaliças ·mencionados nas posições 20.01 e
20.02 sio ~~ que estio·classificados nas,poslçoes 07.01 a
07.05, quando se apresentem nos estados previstos no texto
daquelas posições.

(20-3)

As plantas e partes de plantas comestlveis conservadas em
xarope, tais como o·gengibre e a angelica, classificam-se
na posição'20.06; o amendoim ·torrado classifica-se ig~al
mente na posiçio 20.06.
Os sucos de tomate cujo teor, em peso, de extrato seço. se
ja de 7% ou mais. classificam-se na posição 20.02.

(20-4)

NOTA COMPLEMENTAR (NC)'
NC (20-1)

O IPI incide sobre os produtos:
a) da posição 20.05, somente quando acondicionados
unidades de ate 10 kg;

em

b) da posição 20.06, somente quando acondicionados
unidades de ate 5 kg.

em

CÓDIGO

ALI
R

UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO
e

c

A

D

o

R

I

A

QUOTA
7.

ITEM

20.01

00.00

01.00
02.00
03.00

20.02

LEGUMES. HORTALIÇAS E FRUTAS PREPARADOS OU
CONSERVADOS EM VINAGRE OU EM XCIDO AC~TICO,
COM OU SEM SAL, ESPECIARIAS. MOSTARDA OU !
ÇOCAR
..••.•...•.••••••••••••..••.

o

••••.•.•••..••••..••..•.••.••....
.,.

o
o
o

•.•.•••..••.••••••.•••.••..•.•••••..

o

I Az.eitonas

I "Pickles"

Cebolas ••..••• .••.• ...•••••..••••.

04.00

Pepinos

99.00

Outros

.•.•••••••••••••••.•.•••••..

00.00

LEGUflES E HORTALIÇAS PREPARADOS OU
VADOS, SEM VINAGRE OU ÁCIDO ACÉTICO
•• •.•••.•.

. •. ,.

CaNSEI

01.00

Alcachofra

02.00

Alcaparra' ••••••••••• , . . . . . . . . . . .

••••••••••.••••••••••.

03.00

Aspargo •• '........ •. •.•••• .••••••• .• ••••••••

.•••••.•.

O
O
·0

04.00

Azeitona, mesmo recheada. •.•••••••••.••.••.

05.00

ae ce r r eb a • •

06.00

Cebola e cebolinha

•••••••••.••••••••••••••

O

07.00

Cenoura... •• •••• ••• •••• • •.••••.•••••••••• •.••

O

08.00

Cogumelo

••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

09.00

Couve

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

10.00

E'r v Ll h a e •••••••• '

.•.•••••••••••••••••••••••.•••

O
O

O

11. 00

,.....................
Lentilha....................................

12.00

Pepino

O

••••• •••••••.• •.•••• •.•••••••••••...••

O
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,-

c6DIGO

~

UBPOsrçlo
I'O&IÇÃO

E

R

C

A

O

O

a

I

AL!
QUOTA

k

,

e

13.00

Massa de tomate com 7% ou maia

d~

seco ••••••••••••••••••••••••••••

14.00

extrato

o' • • • • • • • • •

•

o
O

15.00

Batata frit.8 ••••••••••••••••••• ••••••••••••
Feijão c.ozido
~ ••••

16.00

Em. mistura ••••••••••••••• • •• •••••••••• ~ .....

ti

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••• , ••

O

20.03

00.00

FRUTAS CONGELADAS.• ADICIONADAS DE AÇOCAR•••

20.04

00.00

FRUTAS, CASCAS DE FRUTAS. PLANTAS E
SUAS
PARTES, CONFEITADAS COM AÇOCAR (CALDEADAS,
GLAÇtS. CRISTALIZADAS)

20.05

O

01.00

"Marrons-glacês" •••••••••••••••••••••••• '.'

02.00

Laranj as •.•••••••.••••••••'.... ••••••••••• • •

aa-

03.00

Abacaxis

O

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••• '•••••••• ',"

00.00

01.00

(ananases) •••••••••••••••••••••••

Compotas

02.00
03.00

ue ee s,

O,

99

01
02

0'
04
99

a-

DOCES, PURfs E "PASTAS DE FRUTAS, COMPOTAS E
GEL~IAS. OBTIDAS POR COZ"IMENTO. COM OU SEM
ADIÇÃO DE AÇOCAR

De abaéa'xi (ananás) ••••••••••••••••••••••••
De pessego •••••••• "••••••••••••••••••••••.•.
De goiaba .••••••••••••••••.••• ·•· ••• •·•·••·
Qualquer o u t r a . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Geléias
·· .

01
02

20.06

0.0 • • • • • • •

O

O
O
O
O

o

purês e pastas

De figo •• - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De marmelo................ •..•••••••••••••••
De g o i a b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De banana '• ••••••• ~........... ••••• ••. •.••.•
Qualquer o u t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

00.00

FRUTAS PREPARADAS OU CONSERVADAS POR QUAL
QUER OUTRO PROCESSO, COM OU SEM ADIÇÃO DE
Aç6cAR OU DE ÁLCOOL"

01.00

Ame iX4S

02.00

ce ee j

O
O
O

O
O-

, •• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

O

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

O

03.00

Peras ••••••••••••••••• -... ••• •••••••••••••••

O-

04.00

Pêssegos. ••••••••••••••••••••••••.•••••••••

O-

05.00

Laranjas ..•••••.• -•••••••••••••••••••.••••••

u

06.00

Abacaxis (ananases) •••••••••••••••••••••••.

O

07.00

Bananas.···· •••••••••• "••••••••••••••••..•••

O

08.00

Figos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••

O

09.00

Mamões ••••• "••••••••••••...•••••••••••••••.•

O

10.00

Mangas •••• ••••••••• .-.•••••.••••••••••••••••

O

11.00

Hc r anac e

O

as

"•••••••.•••••• "•••••••••
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CÓDIGO

ALI

"

) iUBPOSIÇAO
POSIÇÃO
e

E

A

C

R

D

O

R

I

A

QUOTA

7.

HELí

20.07

12. 00

Salada de frutas

O

13.00

Amendoim torrado

O

14.00

Pis tache torrado

O

15.00

Cas t an h a de c a j u torrada ...•.....•••.•.. ···

O

16.00

Amêndoa torrada... ; . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . ···

O

17.00

"Marrons-glacês" em xarope . . . • . . . • . . . . . . . • .

O

99.00

Outros

00.00

sucos

DE FRUTAs (INCLUSIVE O MOSTO DE UVA~
OU DE LEGUm.:S E HORTALIÇAS ,NÃO FERHE~TADOS,
SE11 AbIÇÃO DE ÁLCOOL, COM OU SEM ADIÇÃO DE
AÇÚCAR

01. 00

De tomate, cujo teor em peso,
de
extrato
seco, seja inferior a 7% ••••••••••••••••••

o

02.00

De uva •.••••..•••..••••...•.•...•. ' •.••••..

O

03.00

De abacaxi _ (an an âs ) .•••...•••....••.......... 1

O

Cl4.00

De

05.00

De laranj a

........•...••......•..•............

maracuj a . . . . . . • . • . • . . . • . . . . . • . . . . • . . . . .

O

O

Concentrado •.....••...•.•......••.•.•.•..•.
Qualquer outro ••....•••....•....· .......••.

O

06.CO

De p ome Lo

•••.••••.•••.•••.•...•••••• ' ••••••

O

07.00

De

tangerina •..•.••.. ,. . . . . . . • • . . . . .' •.•....

O

08.00

De

limã.o . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . '.

O

09.00

De

outras f u u t a s ,c:ltricas

O

10.00

De

caju

•........•...

O

11. 00

De maça ••.•...•..•.•.•......•...•..•••.. _ •

O

01
99

-...••.•••••

.
~

O

12.00

De pêssego •.•.......•••.••............•.•••

O

13.00

De

pera ...••..•... ,•.•.•••.....•• , ••....• '•••

O

14.00

De

coco (leite de coco) .••.••.••.••...•...

O

15.00

Sucos 'misturados .......•.•••••••.•..•. _ •...

O

99.00

Outros .•••••.•....•.•.•...•••.•.•.•.••••..•

O

CAPITULO

21

Preparações Alimentlcias Oiversas
NOTAS:
(21-1)

O presente Capltulo nao compreen~e:
a) as misturas de legumes e hortaliças da posição 07.04;
b} os sucedâneos do ca r
torrados, que contenham
qualquer proporçãe (posição 09.01);
ê

,

ca fê em
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c) as especiarias e outros produtos das

posições

09.04 a

09.' O;

d) as leveduras acondicionadas como medicamentos
mais produtos da posição 30.03.

(21-2)
(21~3)

e

os de

Os extratos dos sucedinaos citados na Nota (21-1) ub u pre
cedente, classificam-se na posiçio 21.02.
Entendem-se como "preparações a t tme nt Tc i e s compostas hom.2qe ne t z ade s ", no sentido da posição 21.05. as pr-epa r-eç ôe s P!.

ra a alimentação infantil ou para usos dietéticos que CO~
sistam numa mistu~a finamente homogeneizada de
diversas
substâncias b âs t ce s , tais como carne (inclusive os miúdos).
peixe, legumes e hortaliças. frutas. Para a aplicação de~
ta definição. faz-se abstração dos diversos
ingredie~
tes , que, por- ve zes v-s e adicionam ã mistura, em pequena qua!!..
tidade, para tempero ou para garantir a conservaçio ou pa
ra outros fins. Estas preparações podem conter. em peq~e~
na Quantidade, fragmentos vistveis de substincias difere~
tes da carne, dos miúdos ou do peixe.

c

Ó D I G

.

o

ALf

" "

~UBPOSIÇAO

POSIÇ}O

21. 01
21. 02

e
I'I'2:M

I

00.00

OO.CO

01. 00

21.04

G

A

D

O

R

I

A

QUOTA
%

CHIC6RIA TORRADA E OUTROS SUCEDÂNEOS
DOS DO CAFÉ E SEUS EXTRATOS

TORR~

.. ... .. .. ..

I

O

EXTRATOS OU EssfNCIAs DE CAFÉ, DE CHÁ ou
O" }IATE; PREPARAÇÕES Ã IlASE DESTES EXTR~
TOS ou ESSENCIAS
De cafe

.... .. ... . ... ... ... .
"', .. , .. ....... ... ......
chá ... .... ... ... ............
.. ....
..... ... ...... . . .. .....
mate .. ....

99
02.00

Qualquer outro

O
O

De

O

03.00

De

01

21. 03

R

Café solúvel

00.00

FARINHA DE MOSTARDA E MOSTARDA PREPARADA

.... ....
... .....
.... . .. ....

O

01.00

F.nrinh<l de mostarda,

s em preparo

O

02.00

Farinha de mostarda,

preparada

O

03.00

Mos tarda preparlld n

00.00

~iOLllOS

01.00

Ho1hos

Dl
02
03
99

99.00

;

.. .....

COlmIl1ENTCS E TEZ{PEROS,

.... ..... ..... .. ...... .. .. . ....
....... .... .. . . .. .. ....
.... ..... .. .. . . .... .... .... ...
Qtl:::lquer outro ... .. .. ... ........ ....
. ... ....
Outros .. ........ ... .. .. ..

De tomate
De maionese
De soja ...

O

CO~POSJ:OS

O
O
O
O
O
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CÓDIGO

Al.!
~

UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

i

e

ITEM
21.05

00.00

01.00

01

, 07

Preparações para sopas ou caldos
O

02.00

01
99

Contendo carne ou peixe
.•....••....
Qualquer outro ..•........•..•..•••••• ~....

O

99.00

Outros .....•.............•••••....•......

o

00.00

LEVEDURAS NATURAIS, VIVAS OU MORTAS;
DURAS ARTIFICIAIS PREPARADAS

01.00

zi

PREPARAÇÕES PARA SOPAS OU CALDOS; SOPAS OU
CALDOS PREPARADOS; PREPARAÇÕES ALIMENT!CIAS COMPOSTAS HOMOGENEIZADAS
Contendo carne ou peixe •••.....••.•.•...•
Qualquer outro............................
Sopas ou caldos preparados

99

2l. 06

%

O

O

LEV~

Leveduras-mães ......••....••..........'...

O

02.00

Leveduras mortas ....•••..•.••••...........

O

03.00

Leveduras artificiais preparadas ••....•..•

O

99.00

Outros

O

00.00

PREPARAÇÕES ALIMENTLCIAS NÃO ESPECIFISADAS
NEM COMPREENDIDAS LU OUTRAS POSIÇÕES

0l.00

Pôs para preparação de pudins,. crem2~, sor
v e t e s , geléias e s eme Lha n t c s ...•........ :-.

02.00

Preparações compostas, nao alcoôlicas,para
elaboraç~o dê bebida~ (extratos
concentrR
dos, sabores concentrados)
-

01

02

Constituícas por um xarope co qual se ju~
tou um extrato conceatrndo desta po~ição.
contendo principalmentc e~trato de coca c
ácido cítrico, corados com ajuda de açücar
caramelizado ..•.••••.•••••••••••••..•••••..
Constit~ldas por um ~arope ao qual se
jun
tou um extrato concentrado desta posição~
conténdo principalmente ácido cítrico e õ~eos essenciais de f r ut.o s (limão ou
lni:"a!:.
J a) ••••.••.••..••••••..•••••••••••.•.•.....

O

16

99

Qualquer outra •..•• ,•••••••••••••••••••••••

16
16

03.00

Comprimidos paro uso alimentar n base de e
dulcorante (de sacarina ou qualquer outro~

o

04.00

Produto de leite com modificaçâo parcial ou
total do tipo de gordura ou de proteína •.•

o

05.00

Massa alimentícia adicionada de legume e se
melhante, para alimentação infantil •••.. ~

o

06.00

Palmitos em conserva ..•••••....•••••' •..•••

o

07.00

}lilho em conserva ..••••••.•••••••••....••.

O

08.00

Sorvetes e pi,colê:.

.

O

09.00

Hassas alimcntícias recheados de
cias que não sejam a carne

auõstân
:-:

o

10.00

Arroz pri-co~ido .•••••••••••....•••..••..••

11.00

;~;:~::s~~n~~~~~~~~~.:~~~.~. :~.e:.a.r.a.ç.ã.o. ••d.e.1

O

O
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CÓDIGO

roslçIo

li

S1JDI'OSIç1.o

=•

12.00

13.00
14.00
21. 07

15.00

c e Le- La do

I

B

a

c

J.

»

AL!
O

"

t

J.

::::::a.::::::::::::::::::::::::: I ~ I

Geleia de
Nutriente artificial 0.0 .........••... 0.0..
Refeições preparadas. resfriadas ou
cong~

16.00

,

QUOTA

j a d aa •••••••••••••.••••••. ,., •••••••.•.••..•
Preparações ã base de constituintes naturais e produtos químicos. desti~adas a cm~
sicnar e tornar espumosos os all~cntos. ~u
preparações alimcnt~res a que seJam adlcl~

O

o

nadas •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••

o

17.00

Amaciador de .carne.·······················

O

18.00

Estabilizantes para sorvetes ..•••...•.....

O

99.00

Outros ••••.••••.•..•.....•....•••..••.....

O

CAPITULO 22
~:

(22 -1 )

Bebidas, Liquidas Alcoõlicos e Vinagres
O presente Capitulo nio compreende:
a, -.l iiqua do mar (posição 25.Cl);
b) as águas destiladas, de condu t i bil i dade ou de igual
grau de pureza (posição 28.58);
c) as soluções aquosas que contenham em peso mais
de
10% de acido acetico (posiçio 29.14);
d) os medicamentos da posição 30.03;
e) os produtos de perfumaria ou de toucador (Capitulo
33) •

(22-2)

O titulo alcoólico considerado para a aplicação das po
ções 22.08 e 22.09 ê a obtido·com o alcoómetro de Gal
-Lus sa c , ã temperatura 159 C,.
A aguardente desnaturada classifica-se, como o álcool
etilico desnaturado. na posição 22.08.
NOTAS COMPLEMENTARES (NC):
NC (22-l) Esta incluido entre os produtos do item 22.05.03.02
o vinho frisante, assim considerado o vinho de me
sa, adocicado ou seco. levemente gasoso, não excedendo em anidrido carbônico de 1.5 atmosferas ã tem
peratura de 00 C.
Ne (22-2) Incluem-se na subposição 22:09.12.00 as aguardent~s
~dicionadas de caramelo, cascas. ervas, raizes
ou
essências e na subposição 22.09.10.00 as
chamadas
"conhaque de alcatrão", "conhaque de mel", "conha _
que de gengibre" e semelhantes, obtidas pela destilação d~ suco fermentado de cana-de-aç~car, adicionadas de substâncias aromaticas ou medicinais.
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ATOS DO PODER EXECU:UVO

CÓDIGO
E

Sllil?OSIÇÃO

POSIÇÃO

n

c

ALI
A

O

I

A

qUOTA

e

%

ITEM

22.01

22.02

22.03

00.00

ÁGUA, ÁGUAS MINERAIS, ÁGUAS GASOSAS,
E NEVE

GELO

01. 00

Águas minerais naturais ••..••••••.•••••.•.

02.00

Ãguas minerais e gasosas, artifici~is .•...

N/T
16

03.00

Gelo •.••••••••.•.•••••••••••••••..........

N/T

99.00

Outros ••••.•.••.•.•••••..••••••.•••••••....

N/T

00.00

REFRIGERANTES, AGUAS GASOSAS OU MINERAIS A
ROMATIZADAS E OUTRAS BEBIDAS NÃO
ALCOÔLI
CAS, COM EXCLUSÃO DOS SUCOS DE FRUTAS E DE
LEGUMES E HORTALIÇAS DA POSIÇÃO 20.07

OitOO

Refrigerantes e refrescos •••••••••••••.•.•

24

02.00

Águas gasosas ou minerais (naturais ou ar
tificiais) aromatizadas •.•••••••••••••••••

24

03.00

Bcbidas alimentares ã base de leite, cacau
e semclhantes .•••••••••••••••••••••••••.•.

24

99.00

Outros •.••••••••••••.•••••••••••••••.•••••.

24

00.00

CERVEJAS

01. 00

Concentrado de cerveja

02.00

Cervejas em recipientes diferentes dos
lata, de capacidade até I litro

01
02

55
de

baixa. f e r-men z a ç ji o ••.•..••..•••••.••••..
De alta fermentaçao ..••.•.•••••••..••..•..

55
55

03.00

Cervejas em lacR ..•.•••••..••••.•.•..••.••

55

04.00

Chope em barril ou

~ecipientes se~elhantes

55

Q9.00

Outros ••.....•.••.

22.04

00.00

MOS~O

22.05

OC.OO

VINHOS DE UVAS :fRESCAS; MOSTO DE UVAS PRES
CAS COl'{ A FERHENTAÇÃO ABAFADA COM ÁLCOOL
(l~ÇLUSIVE AS MISTELAS)

01. CO
01

99
02.00

De

4

Vinho:; de mesa
Verde •.....•.••' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualquer outro •••••••.•.•..•.•...•.••••••.

20
20

Vinhos de sobremesa ou licoroaos

01
02
03
99

Da }ladeira................................
Do Porto ••••••••. ,• •••••••••••••••• '........
Xerez.....................................
Qualquer o u t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

03.00

Vinhos espumantes e espumosos ou gaseifica
dos
-

01
02

Champanha.......... ••••••••••••••..•••••••
Frisante..................................
Qualquer o u t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

5.':>

DE UVAS PARCIALMENTE FERMENTADO
OU
COM A FERMENTAÇÃO ABhFADA SEM
UTILIZAÇÃO
DE ÁLCOOL •.•••......•••.•..••••••••••.• '"

20
20
20
20

S5
20
S5
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CÓDIGO

ALI
M

Su:aroSIÇÃO
POSIÇÃO
e

E

R

C

A

D

O

R

I

A

'lUÜTA

ITEM

22.06

04.00

Mosto de uvas frescas com D. fermentação a
h a f a d a com álcool ••• ~ ••••••••••••••••••••-:

99.00

Ou tros •••••••••••••••••••••••••••••••••••.

00.00

VERMUTES E OUTROS VINHOS DE UVAS
FRESCAS
PREPARADOS COM PLANTAS OU MAtgRIAS
AROM!

I

7.

20

20

TICAS

22.07.

01.00

Vermutes

02.00

Quinados

99.00

Outros

00.00

SIDRA. PERADA, HIDROMEL E OUTRAS
FERMENTADAS

01.00

21.08

22.09

28

.....................................
BEBIDAS

Sidra..................................... 24
o-o... 24

02.00

Perada •

03.00

Hidromel ••••••••••••.••••••••.••••••••••.•

40

04.00

Saquê •••.•• •.••••••••••••••••••••••••••••••

24

05.00

06.00

"Vinho" de jenipapo ••••••••••••••.••• •••••
"Vinho" de abacaxi (anémás)...............

24
24

99.00

Outros....................................

24

00.00

ÁLCOOL ET!LICO NÃO DESNATURADO DE GRADUAçÃO IGUAL OU SUPERIOR A 80 GRAUS;
ÁLCOOL
ETíLICO DESNATURADO OS QUALQUER GRADUAÇÃO

01.00

Álcool et!lico nuo â~snaturado

0- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

01
99

Retificado (álcool neutro) •••.•••••••••...
Qualquer outro ..••••••••••••••••••••.•••••

02.00

Álcool et!lico desnaturado •••••••••••••.••

00.00

ÁLCOOL ETíLICO NÃO DESNATURADO DE GRADUACÃO INFERIOR A 80 GRAUS; AGUARDENTES, LI
éORES E OUTRAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS;
PRE
:PARAÇÕES ALC06LICAS CQ}IPOST,A.S
(CHAMADAs
"EXTRATOS CONCENTRADOS") PARA A FABRICA-

01,00

02.00

I~~:o~~ ::~~~::

.

8

8
8

8

Rum •••••••••••••••••••••-••••••••.•••••••••

75

03.00

Vodca •• '••••••••• -. .••••••••• " ••.••.•••••••••

75

04.00

Uisque

01

Em recipiente de capacidade inferior a 3/4

I de litro ••••• ,•••••••••••••••• -..............
02
03
99
05.00

I I
I

28
28

01

Em garrafa (3/4 de litro) ••.•••••.•••..•.•
Em l i t r o · · . . . . . . . . . . . . . . . •••••••••••••.•.•

7-5
7-5
7-5

Qualquer outro............................

75

Destilado. cy.trato ou concentrado alccóli
co próprios para a ~labcraçãc de uLsque Destilado alcoólico chamado malte
uíSQue
(tt m a,l t \/hisky") com graduação a Lc o o Li c a de
59.5Q + 1.50 GL. obtido de cevada m~ltad~

45

ATOS

c
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ÓDI GO

AL!

_~IS"'UBPOSIÇÃO
e

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

i'OSIÇAO

I'I'BLf

--.

02

7.

',:C-~7'---c--o.,..,--,---o----o--,---I-----l

45
45

9~

06.00

Licores ou cremes {cu r aç a u ,
ma r as qu Lno , a
c La e ee , cacau, "cherry b r c ndy " e outros) .•-::

07.00

Aguardcnte de cana

01

99

I

I

I
22.09

22.10

L_.

Simples...................................
Qualquer o u t r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
30
40

08.00

Aguardentes natu~ai6 de vinho ou de bagaço
de uva fercentada

01
02

Conhaque •••••••••••••••••••••••••••.••••••
llagaceira ou g r aa p a •••••••••••••••••••••••
QUAlquer outra •••••••••••••••••••••• '......

35
35
35

09.00

Aguardentes de ag ave

40

10.00

Aguardentes obtidas pela destilação do
su
co fermentado de cana-dE-açúcar,
adiciona
das de substâncias aromaticas
ou
medieI
nais

9.

ou de outras plantas

01
02

"Conhaque de alcatrão" .•••••••••.••..•.••..
"Conhaque de mel", "conhaque de geagibre"
e s e mc Lh.an t e s ••••••.•.••••.•.•.••.•.....•••

11,00

Aguardentes de cidra, de ameixa, de cereja
("kirsch") ou de outros frutos............

12.00

Aguardentes adicionadas de caramelo,cascas,
ervas, raizes ou essências ••..•••.••••••.•

40

13.00

Ap~ritivos

55

14.JO

Genebra •••.•..•.•.•••••••••••••••••..••.•.•

75

15.00

Gin........................................

75

16.00

Preparados alcoólicos compostos.
chamados
"extratos concentrados".
para fnbricaçio
de bebidas.................................

45

99.00

Outros

75

00.00

VINAGRES E SEUS SUCEDÂNEOS, PARA USOS
MENTARES

01.00

v Ln a g r e s

(amargos. "fernets" e o u r r o s ) •.•

•••••••••••••••••••••.••.••• ,........

40

'"
75

AL~

01
99

De v i n h o · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualquer outro ••••••••••••••.•.••.••••. '..

O
O

02.00

Sucedâneos do vinagre •••••..••.•.....•.•••

O
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23

Residuos e Desperdícios das Industrias
Alimentícias; Alimentos Preparados p~
ra Animais

NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC (23-1)
23.01

O IPI incide sobre os produtos da posição 23.07, somen
te quando acondicionados em unidades de ate lO kg.

00.00

FARINHAS E PÕS DE CARNES E DE MIÚDOS,

DE

PEIXES, CRUSTACEOS OU MOLUSCOS, IMPR6PRIOS
PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA;
TORRESMOS
01.00

23.02

Farinhas e pôe

De carne....................................

N/T

01
02
03
04

De miúdos.............. ..•... .. .... . . . .. . ..

N/T

02.00

Torresmos..................................

N/T

00.00

FARELOS, S~MEAS E OUTROS REStOUOS DE PENEI
RAÇÃO, DE MOAGEM OU DE OUTROS
TRATAMENTOS
DOS GRÃOS DE CEREAIS E DE LEGUMINOSAS

01.00

Farel.os

De

peixe~....................................

De c r u s t a c e c s e moluscos...................

01
02
03
04
05
06
99

De milho •••••••••••••.••....••.•...•.•....•
De arroz ••.•.....••••.••..•...•.•••..•.••..
De trigo .•••.••.•••••..••........•...•..•..
De cevada • . . . . . • . . . • • . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . •
De so!.go ••.•••..• : ••.....•.••...•.•••.....•
De graos de legum~nosas . . . . . . . . . . . . • . . • . • . .
Qualquer outro ...•.••.•••...••...•.......•.

N/T

N/T

«t-:'

vt-r

N/r
N/r
N/r
N/r
N/r
N/r

99.00

cu c r c s . •• •· •••••.••.••.•..•.••..••..••.•...

23.03

00.00

POLPAS DE BETERRABA, BAGAÇOS DE CANA-DE-AÇO
CAR E OUTROS DESPERDtCIOS OU REstnuos DA IN
DÚSTRIA DO AÇÚCAR; BORRAS DE CERVEJARIA E
DE DESTILARIA; RES!DUOS DA INDÚSTRIA DO A
MIDO E RESÍDUOS SEMELHANTES ....••••.....• :-. N/r

23.04

00.00

TOR~AS, BAGAÇO DE AZEITONAgE OUTROS
RES!DUaS DA EXTRAÇÃO DE 6LEOS VEGETAIS. COM E~
CLUSÃO DAS BORRAS

01.00

De amendoim

01 • o1
99
02.00'

Farelo ..••..•.•••.••..............•..
Qualquer outro •.....•••..••..••..•.........
De babaçu

01
99

Farelo .• , ..•...•...••...•..•••.••....•.....
Qualquer outro
.

03.00
01

De, caroço de algodio
Farelo •.•.•••••••••••..••.•..••.••••••••..••
Qualquer outro ••••••••..•••••..••••••••.••.

99

04.00
01
99
05.00

N/r
N/T
N/T

N/r
N/r
N/r

De semente de linho
Farelo .•..•..••••••••..••..••.•••••••••••••
Qualquer outro •••• '•••••.•••.••••••••••••••.
De 50.; a

N/T

N/r
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CÓ.pIGO

ALI

M

_ SUB1'OSIÇÃO
POSIÇAü
e
ITr;1l

01

99

06.00
01
99
07. 00
01
99
08.00
01
99

E

R

J

A

D

O

R

I

A

QUOTA

z
Farelo .••..••.•.••••....••••••••...••••••••
Qualquer outro ••..•.••..•••••..••.•••••.•.•

NiT
N/T

De tucum
Ea r-e Lo

.•••••.•.. , ••••.••••••••••.•

N/T
N/T

Farelo ..•••••••••••..•..••••..••..•..•••••
Qualquer outro •....•..•.••..•...••.••••.•.•

N/T
N/T

v

,

••

·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Qualquer outro
De girassol

De ourieuri
Farelo .•.•••••••••••..•••..•.....•.•••.••••
Qualquer outro .••••.••.......•.••••......•

N/T
N/T
N/T

09.00

Bagaço de aae I tona .•••.•.......•••....•.•.•

99.00

Outros

.•..

N/T

23.05

00.00

BORRAS DE VINHO;

TÃRTARO BRUTO...........

N/T

23.06

00.00

PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL DA NATUREZA DOS
QUE SE UTILIZAM NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS,
NÃO ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OU
TRAS POSIÇÕES ..•.••••.•............•.••• :-.

N/T

23.07

•••....••••.•••••.•..••..••....

~

00.00

PREPARAÇÕES FORRAGEIRAS ADICIONADAS DE MELA
ÇO OU AÇÚCARES;
OUTRAS PREPARAÇÕES DO TI
PO DAS UTILIZADAS NA ALUIENTAÇÃO DE ANIMAIS

01. 00

Preparações forrageiras adicionadas de mela
ço ou açúcares, mesmo vitaminadas ou
com
antibi5ticos .. ; .••••.•.......•..••••.••••.

02.00

Preparações destinadas a fornecer ao animsl
a totalidade dos elementos nutritivos neces
sarios para uma alimentação diária racional
e equilibrada (alimentos compostos
completos). mesmo vitaminadas ou com antibi5ticos

03.00

Preparações destinadas a completar, equilibrando-os, por adição de algumas
substân
cias orgânicas ou inorgânicas, os alimentos
produzidos nas propriedades agrícolas
(ali
mentos complementares)
-

01
02

99

Complementos nutritivos ã base de
aminoác~
dos e vegetais ••••••••••••••••.•••••.•.•.••
Complementos nutritivos ã base de aminonci
dos. sais minerais e substâncias vegetais.~
Qu.a:que·r outro •••••••..•••••.•••••••...••.•

04.00

Preparações destinadas a entrar no fabrico
do~ alimentos compostos completos
ou
dOfi
alimentos complementares (pré-misturns
ou
aditivos)

01

Misturas concentradas ã base de
resíduos
de peixes, crustãceos ou moluscos, de
leve
duras de cervejaria e de
destilaria,
leguminosas, de cereais, de vitaminas c
se

de

me Lh au z e a •••••••••••••••.•••••••••••••••••••

8

8

8
8
8
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EXECUTIVO

C(1DIGO

POSIÇÃO

StnfOSlç:\<
e
IfiM

02
03

99
05.00

06.00

"

»

R C J.

E

At!
C

R I

,

~

QUOTA

,

.................. •
........... ................... 88

Condimentos não açucarados
Aditivos ã base de cascas de ovos·e·'de extratos de embrião de pinto, liofiliza"dos •••
Qualquer outro
Preparações alime.ntares para cães e gatos ••
Bolachas e biscoitos para caes e outros
nima;s

8

a-

0, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

07.00

Preparaçõ.es alimentares para aves e peixes.

8

08.00

Sal mdne r a Ld aado , para bovinos e ovinos,co!!
pos to de oe1 iodstado, farinha de oa ao , fa't'inha de ccn eb e , cobre e cobalto •••••••••••

8

99.0U

Outros

•

••••••••••••••

·......................... ..........
,

CAPfTULO

8

24

Fumo ou Tabaco
NOT A 'COHP LEMENTAR (NC):

NC

(24-1)

c

ÓD I G

~ntende-se por:
a) cigarrilha - O produto com capa de folha de fumo
em estado natural. envolvendo fumo
desfiados
picado. migado ou em pó;
b) charuto ~ o produto com capa de folha de
fumo
em estado natural. envolvendo folha de' fumo i nteira. picada ou partida;
c) cigarro - o produto de fumo. cuja capa não seja
de folha de fumo em estado natural.

o

SUBfüSIÇÃO

POSIÇÃO

w

e

AL1
~

R

C

i,

D

O

R

I

A

QUOTA

x

I'I'EM

2.4.01

00.00

FUMO· OU TABACO EM BRUTO' OU NÃO ELABORADO;
DE5PERDfcI05 OU. RESfDUOS DE FUMO OU TABA.CO

01,00

FolJ:l,as
Para capa de cha.ruto (fumo c ap e Lr o) .••••••••
Qualquer 0l;ltra •••••••••••••••••••••••••••••
Resrduos
:
Outros
'.'

Dl
99
02.00
99.00
24.02

................................ .....
....... ..

·.........................

00.00

FUMO OU TABACO ELABORADO~
MOS DE FUMO OU TABACO

01,00

Charutos
Cigarros

02.00

EXTRATOS

~

ou SE.

... .................................
'.'

N/r
N/r
N/r
N/r

IS
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c

ÓD

POSIÇÃO

I GO
~

UBPOSIÇÃO
e

E

R

C

A

D

O

I

R

7-

ITEM

Dl
99
03.00
04.00
05.00
06.00
99.00

AL!.
QUOTA

A

----

15
.......... .. ............ 365,63
......
............................
15
Cigarrilhas ...... '.' .. " ..... '.' ,.-.. : .........
3d
Picado. desfiado. migado ou- em pô .........

Feitos ã mao
Qualquer. outro

Em corda ou

~

..

rol~

~

..........................

... '.' ...'. ........ '.' ...... ".' .
.......... ..
Outros ............ .......... .....
Extratos e sumos

'.'

"

'

5 E

ç

PRODUTOS

~

O

'

"~.'

'

N/!

15_
15

Y

rHNERArs

CAPITULO 25

Sal; Enxofre; Terras e Pedras;
Gessos. Cal e Cimentos
NOTAS:
(25-1)

(25-2)

Salvo as exceções, explícitas ou implíc-itas, resultantes do
texto das posições, estão compreendidos no presente Caplt~
lo os produtos lavados (mesmo por meio de substâncias qui
micas que eliminem as impurezas sem modificar o produto),
triturados, pulverizados, submetidos a levigação, passados
pelo crivo ou peneirados, mesmo concentrados por flotação,
separação magnetica e outros processos mecânicos ou flsl
cos (com exceção da cristalização); não estão compreend.!..
dos. porem, os produtos us tu l ados , calcinados ou que tenham
sido submetidos a operações ou tratamentos mais adiantados
que os indicados em cada posição.

° presente

Capítulo não compreende:

a) o enxofre sublimado, o enxofre pr-ect p t t ado e o enxofre
coloidal (posição 28.02);
b) as terras corantes ã base de oxidas de ferro que cont~
nham, em peso, 70% ou mais de ferro combinado, calcul~
do em Fe203 (posição 28.23);
c) os medicamentos e outros produtos do Capltulo 30;
d) os produtos de perfumaria ou de toucador preparados
os cosmeticos preparados da posição 33.06;

e
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EXECUTIVO

e} os paralelepípedos, as pedras para meio-fio e as lajes

para pavimentação (posição 68.01), os cubos para mosai
cos (posição 68.02). as ardósias para telhados e reves
timentos de edifícios (posição 68.03);
f) as pedras preciosas e semipreciosas (posição 71.ü2);
g) os cristais cultivados de cloreto

sódio (que não s!

de

jam elementos de õtica) de peso unitãrio igualou supe
rior a 2.59, da poslçâo 38.19; os elementos de õtica
de cloreto de

SÕdlO

(posição 90.01);

h) o giz para escrever e para desenhar. o giz de

alfaiate

e de bi lhares (posição 98.05).
CÓDIGO

POSIÇÃO

ALf

E

UDPOsrçÃO
e

R

c

A

D

o

R

I

A

ITEM
25.01

QUOTA
7.

00.00

SAL-GUIA, SAL DE SALINA, SAL HARIMl.O, SAL
DE HESA;
CLORETO DE S6DIO PURO;AGUAS-MÃES
DE SALINAS; ÁGUA DO MAR

01. 00

Sal-gema~

sal de salina, sal marinho e sal

de mesa
Ol

02
03
04
99
02.00

Sal-gema, em bruto ...•.••..•..••..•.....••
Sal de salina e sal marinho .•••.•.•.•••.•.
Sal de mesa ou de cozinha ......••••.......
Sal tipo "eerebus" e semelhantes .• '
.
Qualquer outro •••••.•••• ,••••......••......

N/T
N/I
N/I
N/I
N/T

Cloreto de sódio puro
Com teor minimo'de 99,5% de NaCl .•...•..••
Qualquer outro •.•..••••.....•••.......•...

5

9'
03.00

Ãguas-mies de salinás ..•..•.•.............

N/I

04.00

Ãgua do mar ........•..• "••...•.•....••.....

N/I

25.02

00.00

PIRITAS DE FERRO NÃO USTULADAS ...•..•....•

N/T

25.03

00.00

ENXOFRE DE QUALQUER EspfcIE, COM EXCLUSÃO
DO ENXOFRE SUBLIMADO, DO ENXOFRE PRECIPIT!
DO E DO ENXOFRE COLOIDAL

01.00

A granel ...••••...•...........••..••..•...

N/T

02.00

Em bastio, briqucta, pao, tubo ou forma se
melhante e moLd c •••......••..•.•.•.....••-:-

4

01

25.04

00.00

GRAFITA NATURAL

25.05

00.00

AREIAS NATURAIS DE QUALQUER EspfcIE, MESMO
COLORIDAS, COM EXCLUSÃO DAS AREIAS METAL!
FERAS COMPREENDIDAS NA POSIÇÃO 26.01

5

N/I

01. 00

Silicosas e quartzosas ••.•. , ..•••••••••.•.

N/T

02.00

Argilosas e caulinlcas ••.•.•..•••••.•. , ••.

N/I

03.00

Feldspãticas .••.••••••••••.••••.••."•.••.••

N/I

99.00

Outros .•.••••..•.•••••• -••••• "••..••••••••••

NII
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c

ÓD I GO

AL!
M

) ["JBI'OSIÇAO

POSIÇÃO

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

, ITEM
25.06 I co- cc
01. 00

25.07

E

a
QUARTZO (COM EXCEÇÃO DAS AREIAS NATURAIS);
QUARTZITO EU BRUTO, DESBASTADO OU SIHrLE~
MENTE SERRADO
Quartzo

01.01

Em bruto, inclusive em lascas..............

N/T

02
99

Com propriedndes piezocl~tricas ••........•.
Qualquer o u t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N/T
N/T

02.00

Quartzito..................................

N/T

00.00

ARGILAS (CAULIM, BENTONITA, -ETC.), COH EXCJ.U
SÃO DAS ARGILAS EXPANDIDAS DA POSIÇÃO 68.0~
ANDALUZITA, CIANITA, SILIMANITA, MESMO CAI.
MULITA~
TERRAS DE CHAMOTE E DE
CINADAS;
DINAS

01.00

Bentonita natural ...•.•.•..•••..••...••....

02.00

Caulim

NfT

E~ bruto··· . . • . . . . . • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . •
Lavado ou beneficiado .••....••••..........

NfT
N/T

03.00

Andáluzita, cianita e silimanita

••...•....

NfT

04.00

Terras refratãrias
N/T
N/T

99

Barro cozido, em pô (terra de chamote) •...•
Terra de Dinas .. -.......•.••••....•..•••.•..
Qualquer outra . . . . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . .

99.00

Outros .••.. •····· ... · . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . .

N/T

25.08

00.00

GIZ........................................

N/T

25.09

00.00

TERRAS CORA~'i'~S, XBS~O CALCINADAS OU MISTU
RADAS ENTRE SI;
CiXIDOS DE FERRO MICÁCEOS l\<\
TURAIS

01

02

01

02

01.00

N/T
N/T

02.00

Oxidos de ferro miciceos natureis ••• ,

'fI/T

00.00

FOSFATOS DE CÁLCIO NATURAIS, FOSFATOS
ALUMINOCÁLCICOS NATURAIS, APATITAE GIZ FOS?A
TADO

01.00
01

02
99
02.00
02.01
99
25._il

Terras corantes
Ccres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . •
Qualquer outra··· . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .

01
99

25.10

N/T

00.00

.

Não moídos
Fosfatos de cálcio naturais . . . • • • . . . . . . . . . .
Apatita .•.....••......•••••.....•.......••.
Qualquer outro • • • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . .

N/T

N/l'
NfT

Moídos
Fosfato tricalcico àe origem sedimentar •••
out=o .••••.•••••••••.••••••••.••.•

Qaa1qu~r

SuLFATO 'DE BARIO 'NATURAL (BARITINA), CARBO
NATO DE BÁRIO nATURAL ("UITHERITE"), MESl-iO
CALCINADO. COM EXCLUSÃO DO 6XIDO DE BÁRIO

NfT
NfT
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CÓDIGO

AL!

M

1UBPOSrçÃO

POSIÇÃO

E

C

R

A

TI

O

I

R

A

QuOTA

e
IT.211

7.

0_ ••

01.00
02.00

25.12

00.00

S.ulfat~ de bário natural. ·(baritin~)••.•• 0.0··1 N/T

I

Carbonato de bário natural (n,;..-itherite") ••• ~ N/T

FARINHAS SlLICIOSAS F6sSEIS E OUTRAS

TER-

RAS . SILICrOSAS 'SEMELHANTES

("KIESELGUR",'!'RI
POLITA. DIATOMITA. ETC.)"DE DENSIDADE APARENTE IGUAL OU. INFERIOR A 1 (UM). MESMiJ CAL
CI~ADAS"

25.13

~

01.00

Diatoroiea.

02.00

"Kiesc"lgur" ; •••••,••• -•.••

03.00

99.00

Tripolita (te~ra de
oc t r oa •••••••,-

00.09

PEDRA-POMES; 'ESMERIL;

"'0"

0'0 • • • • • • •

-

•••••••.•••••••

0.0

o....

o-o...............

Tripolj)~ •••••••• ~

•••••
','

N/I
N/I

N/T
N/T'

CORfNDON NATURAL.
GRANADA NATURAL E OUTROS ABRASIVOS'
NATURAI~? MESMO TRAtADOS TERMICAMENTE

01.00

Pedra-pomes •• ; ••••••• , ••••• ~ •••••• , •••..•. ~

.02.00

Esmeril

N/T

01
02
99
03.00

Em .g!;:âo ••••••• ',' .... ," •.• '.' .,.,................
Empo •••••• '• ••••••• :~ ••.• ,• ••••••••••••••••••
Qualquer outro.·-.; .•• ·•••••-•.• .- ••••.•.,.:._ ••••.••••

O.

Em grão .....~ .'.' •• _•.••••••••••'................

N/T

E14

N/T

02
99
O/l.ao

25.H

.

N/T,
N/T
N/T

Coríndon natural

pô .....•......• '.' .........•.•.••..

Qualquer outro, •.••••••••• -'"

o·.......

•.•••••.•••..•

N/T

Trípoli' •••••••••••••• ;.••••.•• ;._ •••••••.••••'•.

N/T

99 •.00

Outros

1{/t

co.co

ARUdsIAEM BRüTO~ ESFOL!ADA. DESBASTADA OU

_••••••••••••• -•••

3IMFLBSMENtE SERRADA

cc.oo
01
99

25.15

Em bruto
Elil blocos ..••.••.••••.••.•.•••••••••••••••. '.' ••
quc t q c e r outra
.

02.00

Esquadriadn ou s e r r e da

01
99
03.00
99.00

Em p La c a s

00.00

Ml,JU10RES, TRAVERTINOS (PEDRAS DE TíVOLI).
GRANITO BELGA E OUTRAS ~EDRAS CALCÁREAS DE
CAWfARIA OU DE COtrSTRUÇAO, DE DENSI.D!.DE
A

N/T
H/T

Qualquer outra '.••.•• ~ •..••••••••• , ••.••••.•

N/T
N/T

Pô

desperdícios •••••.-••••••.••••••••••••.•

N /T

Outros ••••••..•••••..•••••••••••.•••••• _• •.•

N/T

e

•••••••••••••••••••••••••••••••••

PARENTE IGUAL OU SUP<:':RIOR A 2,5, E A1~AB.'\.STRO,
Sl1 DRUTO, D!::SEASTAI::CS OU, SIN!'LESl-lENTE S)o;RR~
OOS

01.00
01

o:?:
99

Mármores
Ezn b ru t o •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Se~=l~dos
••...••.•••••.......••••..•• , ...••
Qualqu~r outro
••••••.••.....••••.••..•••.•

N/T
N/I

N/T
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ALf

M E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA
%

02.CO

99.00

45.16

00.00

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Nlr

I::::::~:.~~~~~~~: .~~~~~~~~. :~~~~~~ ~~-:~~~.
I

Nlr

Alabastro

'E'

PEDRAS DE CANTARIA OU DE CONSTRUÇAO,
EM
ERUTC, DESBASTADOS OU SIMPLESMENTE SERRADOS
"

25,17

01.00

Grani to·· ••••••.•••.•••••.•.•••••.•••••••••

Nlr

02.00

Porfiro···.··.············ .' ..•••••.••••••••

Nlr

03.00

Basalto •••••••..••••••••• '•• '.-•••••••••••••••

04.00

Areni to

05.00

25.13

.

Nlr

Gnaisse

06.00

Serpentinito ••. ···••••·••••••·• ••• '• •• ".'•••. _.

Nlr

07.00

c a b r o .•••••••••••••.••••.••,•••••••.•.•.•••.

Nlr

08.00

Dia1;lâ,sio .••••.•.•.•••••.••••••.•••.•••.•••••

N/r

09.00

3ienito .•••••••••••.••••.•••••••.••..••.•••

N/r

99.00

Outros

N/r

00.00

SEIXOS E PEDRAS BRITADAS
(MESMO
TRATADOS
TERlIICAHENTE), CASCALHOS, NACADAME E MAC~
DAI1E ALCATROADO, D03 TIPOS GERALHENTE u rr
I,IZADOS PARA CONCRETO E PARA EHPEDRAMEIlTO
DE RODOVIAS, DE'VIAS FÉRREAS OU
OUTROS

00.00

BALA3TROS;
SíLEX E SEIXOS ROLADOS,
MESY,O
TRA'EADOS 'i'ER:UCAI-IENTE;
GRXNUL03 E FRAGl-lEN
T.OS (l-iES}lO TRAL\DOS TERMIC.'UíENTE)
E
r6s
DAS PEDRAS DAS POSIÇCES 25.15 c 25.16

._

•...•••••••• '•••••••.••.•••••••••..••

....•..••.•..•••

N/r

posiç~o

das pedr«s classifi25.15 .•..••..••.•.••......

N/r

03.00

Dolomita britada

•••....•••••...•....•.••..

N/r

04.00

Cascalho ••••.....•••.•••....•.•..•••.......

N/r

05.00

Saibro .•..••••...••.•••.....••...•..•.... · .

N/r

99.00

Outros •..•••.••...•.••••...•••••••••..••..•

N/r

00.00

ilOLOlUTA EH BRUTO, DESBASTADA OU
SIMPLES
HENTE SERRADA;
DOL01-l1'i'A, HE3HO FRITADA OU
CALCINADA;
AGLONERADO DE DOLOl1ITA

01. CO

s[lox e seixos rolados •...

02.00

G:,:,ânulo~, 11lscas ou

cadas no.

j
I

,,"

N/T
N/T

'"

01. 00

~

po

Crua

01
02

Em bruto •.•••••••••.•..•...................

N/r

Em blocos desbastados ou simplesmante ser
rados •••••••••.•••••.•....••.•••••.•••...-:.

N/T

02.00

Fritada ou calcinada ...........•••••.•.....

N/T

03.00

r'u i ve r

N/r

04.00

Aglomerada •••.••..•••..••....••.••..••••
Outros ••••••••.••.••..••••......••••••••••.

99.00

ã

ac d a •••.••.•••..••...•••. , •••..•..•.

"'1

N/r

N/I

584

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO
POSIÇÃO

ALI

lJ;E:RCADORIA

UBPOsrçÃO
e

QUOTA

ITEM
25.19

25.20

Z

00.00

CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (MAGNESITA).
MESMO CALCINADO, COM EXCLUSÃO DO 6XIDO
DE
MAGNÉSIO

Nlr

01. 00

Em bruto

02.00

Calcinado

00.00

GESSO CRU; ANIDRITA;
GESSOS CALCINADOS,
MESMO COLORIDOS OU ADICIONADOS DE PEQUENAS
RETARDADO
QUANTIDADES DE ACELERADORES OU

(ma~nisia

RES, COU EXCLUSÃO DOS

calcinada)

.

N Ir

ESPECIALMENTE

GESSOS

PREPARADOS PARA USO DENTÃRIQ
01. 00

25.21

25.22

25.23

25.24

Ol
02

Gessos
Cru . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••.••••••••.•••.
Calcinados,mesmo" em pô ••••

02.00

Anidrita........... •••••.•••••••••••••.••••

00.00

CALCÁRIO E PEDRAS CALCÁREAS UTILIZADAS
FABRICAÇÃO DE CAL OU CnlENIO

01. 00

Calcario mofdo para correçao de acidez de
terras •••••••••••••••••••••••••••••• , . . . . .

02.00

Conchas calcârias ••••••••••••••.•.•••..••.

N/T

99.00

cu c r cs

N/I

00.00

CAL ORDINÁRIA (VIVA OU EXTINTA);
CAL
HI
DRÃULICA. COM EXCLUSÃO DO OXIDO E DO HIDRQ
XIDO DE CÁLCIO

01. 00

Cal ordinária..............................

N/I

02.00

Cal hidráulica............................

N/I

00.00

CIMENTOS HIDRÁULICOS (INCLUSIVE
CIMENTOS
NÃO PULVERIZADOS CHAMADOS "CLINKERS"). ME.§.
MO COLORIDOS

01.00

Hidráulico aluminoso

02.00

"Portland"

comum ••••••••••••••••••••••••
especial

0.0

••••••••

'.....

N/I
N/T
N/T

NA

'..

N/T

4
~.

4

03,00

"Portland"

Ol
02
99
04.00

Branco ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
c me n to de escoria de a L to fornei .••••••••••
Qualquer outro ••••••••.•••••••••••••••••••

4
4
4

"Clinkers" ••••••••.•••••••••••• "••••••••• '.'

4

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

AMIANTO

01. 00

Em rocha ••••••••••••••••••••••••••••••••••

02.00

Em fibras •••.•••.••••••••••••••••' •••••••••

N/I

03.00

Em po, inclusive desperdícios •••••••••••••

N/r

99.00

Outros

N/T

í

(ASBESTO),
N/T,

Aros DO PoDER iExEcmIvo

c6
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D I GO
MBRCADQ'R~.A

"" bUBPOSI91o
e

POSIÇ.AO

ITEM
25.25

00.00

ESPUMA-DO-MAR NATURAL (MESMO EM PEDAÇOS PO
LIDOS)

E ÂMBAR (SÚCINO) NATURAL; ESPUMA-DG-

MAR E ÂMBAR

RECONSTIT~!DOS.

EM

PEQUENAS

PLACAS. VARETAS, BARRAS E FORMAS SEMELHAN
TES, SIMPLESME~TE MOLDADOS; AZEVICHE
-

25.26

25.27

25.28

25.29

25.30

I

01. 00

Âmbar (resina fóssil) natural ou reconstituída •••••••••••••••••••

0.0...............

lI/r

02. 00

Espuma-do-mar, nat-ural ou reeonsti.tuída....

N/T

03.00

Azeviche •••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••.N./T

00.00

MICA, INCLUSIVE A MICA EM LAMELAS IRREGULA,
RES OBTIDAS POR CLIVAGEH ("SPLITTINGS") E
os DESPERDíCIOS OU RES1DUOS DE MICA

01.00

Em blocos •••••••••••••••••••••••••••••••••

N/T

02.00

Em folhas

03.00

Em t eee i ae ••••••••••••••••••••••••••••••••

N/T
N/T

•••••••••••••••••••••••••••••••••

04.00

Em pó ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , N/r

05.00

üe s p e r d Lc Lc s ou resfduos ••••••••••••••••••

00.00

ESTEATITA NATURAL~ EM
SIMPLESMENTE SERRADA;

01.00

Em bruto, desbastada ou simplesmente 8err~
da ••••••••••••• _. • • • • • • •.• • • • • • • • ... • • • • •• • • •

N/T

02.00

Em pô (talco) •••••••••••••••••••••••••••••

4

00.00

CRI6LITA E QUI6LltANATURAIS

BRUTO~

N/r

DESBAStADA-OU

tALCO

N/r
N/r

01.00

Criólita

02.00

Quiólita

00.00

SULFETOS DE ARS~NIO

NATURAIS

01.00

Bissulfeto (rosalgar) •••••••••••••••••••••

.N/I

02.00

Trissulfeto (ouropilllenta) •••••••••••••••• _.

99.00

Outros ••••••.••••••. '• •••••••••••••••' •••• '••

N/r
N/r

00.00

BORATOS NÁTURAIS ÊM BRUTO E SEUS CONCENTRA
DOS (CALCINADOS OU NÃO). COM EXCLUSÃO DOS
BaRATOS EXTRA1nos DAS·SALMOURAS·NATURAIS;
ÁCIDO B6RICO NATURAL COM TEOR MÁXIMO
DE
85I DE H3~03 SOBRE O PRODUTO·SECO

01.00

Ácido bórico natural ••••••••••••••••••••••

N/T

02.00

s c e e cc e de cÁlcio ••••••••••.•••••-••••••••' ••

03.00

Baratos de sódio ••••••••••••••••••:........

N/T
N/I

99.00

Outros- •..•••••••

0'0

••••••••••••••••••• 0

••••

'.

N/'X

ATOS DO'PODER EXEcuTIVO

585

.c.6DIGO
':POSIÇXo

M E

UBl'OSIÇAO
e
lTEll
OO~OQ

R

A

DO. R

I

AL.!

A

QUOTA

X

FELDSPATO; LEUCITA; NEFELINA E NEFELINASIENITA; "ESPATOFLÚOR

01~OO

Feldspato .••• ,

02.00

Lcucita ••••

03.00

P

0"0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0 • • • • • • • • '._ • •

o-o • • • • • • • • • • • • • • • • • •

. Net'eliJ1.s •••••••••••••••••

0'0

•••••••••••••

Nefelina-sienita., ••.•••••••...•.•••. _,_.••

05.0.0

Eapatofluor (fluoritaJ' ... ,.

00.00

CARBONATO-DE ESTRÔNCIO (ESTRONCIANITA).MES
MO CALCINADO. COM EXCLUSÃO DO 6XIDO DE ES
TRÔNCIO;
MATÉRIAS MINERAIS NÃO ESPECI~IC~
DAS NEM COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇOESl
DESPERDfcros OU RESíDUOS E CACOS DE CEr~M!

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

N/r
N/r

"

96'.00

o ••••••••••••••

B

N/r

N/T
N/r

-

Estroncianita.............. •••••••••••••••

N/T

Clorita ••••,•••••••••.••••••••••.••• ; ••••.•••

n t t:

Petalits. ••• ••••••••••••••••••••••••••••••

Nl'r

Lcpidolitá'....... •.•••••••••••• ••••••••••••

N/r
N/r
N/r

Calcita ••••••••••.•••••.•••••••••• ',' .--.......

ce t e s e íe e

07.00

Aluillí.ta .-•••: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••.•••••••

N/r

08.00
09.00

Vcrmiculita.... •••• ••••••••• •.•• •••••• •.•••••

N/T

Ambligonita ••••••••••••• ,.............. •.•••

N/T

10.00

Espodumênio. '...............................

H/T

11.00

Minérios de metais das terras raraS,exceto
monazi ta • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •..• • ••
"re r e ae de pozolana, a an t o r Lne , "trass" e se
me Lh an üe e •••••••••••.•••••••••• ~ .•••••••••• -:

N/T
N/T

13.·00

Res!duos e cacos de ccram1ca •• ":"

14.00

Areia de zircônio micronizada, própria p~
~a preparação de esmaltes cerâmicos ••••• :

N/T

15-.00

Piroluaita morda. própria para fabricação
de pilhas nec8s •••••••••••••••••••.••••••.

N/r

99.00

Outros •••••••••• ; •••••••••••••••••••••••••

N/T

.

i~

IT

CAPITULO 26
Minerios Metalurgicos,
Escórias e Cinzas
(26~1)

O presente Capltulo não compreende:
a) as escõ~ias e- outros de s pe r-d i c i os ou r es Iduos industri.
ais semelhantes. preparados em forma de macadame (posi
ção 25.17);

ATOS

b}

DO PODER ExEÚU7WO

O carbonato de magnésio natural
cinado (posição 25.19);

(magnesita)~

weswo

cal

c} a,s escórias de desfosforação do Capltulo 31;
d) as lãs de escórias. de rocha e outras lãs minerais seme
lhantes ~posiçio 68.07);
e) as cinzas de ourivesaria. fragmentos e desperdlcios
t-e s f ducs de metais preciosos (posição 71.11);

ou

f) os mates de cobre. de n'[que l e de .cob el t;o, obtidos

por

fusão dos minérios (Seção XV).
(26-2)

Entende-se por "minérios me ta túr-ç t cês :' , no sentido da P.2,
s t çé o 26.01. os mt né r t os das es pécfe s mineralógicas efeti.vamente empregados em metalurgia. para extraçio do merc~
rio. dos metais d~ posição 28.50 ou dos metais das Seções
XIV ou XV. mesmo que se destinem a fins não me ta tür-ç t ccs ,
desde que não tenham sofrido preparos diferentes daqueles
a que normalmente são submetidos os minérios da indústria
metalúrgica.

(26-3)

A posiçio 26.03 compreende apenas as cinzas e resíduos que
contenham metais" ou compostos metãlicos e que sejam dos, ti
pos utilizados na indústria para extraç'ão do metal ou fabrl
cação de compostos metãlicos.

C6D"IGO

AL!

M E

UBPOSIÇÃO

·e

R" C A

D

~

R

I

A

QUOTA
%

IrEli

00.00

MIN~RIOS

METALQRGICOS, MESMO CONCENTRADOS;
PIRITAS DE fERRO USTULADAS (CINZAS DE PIRI

TAS)
01.00

01
02
03

O"
05
06
07

99

02.GiJ
01
02

03
99

-

Minérios de ferro, inclusive piritas ~B
ferro ué t uj.a daa
Hematita •••..•••••••••.••••••••••••• o
.
Itabi-rito o' .",••• "•• ~
; ..
Magnetita ..••••...•••••.•••••••••••••••••
Siderita •..•..•••••••••••••••••••••••••••
Canga .•••......••••..••••••••••••.•••••. "••
Piritas ustuladas .••••••.••••• ~ ••••• ~ ••••
Min~rios aglomerados •..••••••••••••••••••
Qualquer outro ••.• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Min~rios de cobre
Sulfetado •••••••••••••••••••
Silicatado .••••••••••••.•• "•• o • • ~ • • • • •" • • • •
Oxidado •••..••••••••••••.••• "•••••• "• ••••••
Qualquer outro •••••••••• ~ •.••••••••••••••••
"0

••••••••••••

NfT
NfT
Nfr
N/I

NfT
NfT
Nfr
Nfr
NfT
NfT
Y./T

Nlr
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CÓDIG()

POSIÇÃO

E

UBPOSIÇZO

R

c

A

ALI

o

D

R

I

A

QUOT

e

%

""EU
03.00
Dl

-02
99
04.00

01
02
99
05.00

Dl
99
06.00
01
02
03
99

!'linérios de n!guEll

Sulfetado .•••. ," .•.••.••.•••.
Silicatado
.• ..
• ..•.•..............
0"0

•••••

"

N/I
N/I

••

Qualquer outro

.

N /T

Bauxita c~lcinada
.
Bauxita nao calcinada .. '...••.......•....
Qualquer outro •.•.•.............••......

N/I
N/I
N/I

!'-1inérios de berilio
Berila .••.. •.•.. .....
.. . ..••........
..
Qualquer outro ..............•..•.....•...

N/I
N/I

Minérios de alumínio'

Nin~rios de chumbo
Sulfetado ......•.........
üx.í dada

v

•

.

.

••••••••••••••••••••••••

••

•

N/I
N/I
N/I
N/I

•••

Carbonatado • • . • • • • • • • •.• ..•. '." ..... o
Qualquer outro o • • • • • • · • • • • • • • • • o • • • o .
07.00 I -!'liné~ios da zinco
Sulfatada .. o • . . • • o • • ' • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • •
Dl
Silicatado ..•••.......... o • • • • • • • • • • • . • • • •
02
Oxidado. ..••.••..
.
o •••••••
03
Qualquer outro .....•....• o • • • • o • • • • o • • • •
99
08.00

01
99
09.00

oi
02
99
10.00
01
99
11.00

01
02
03
04
99

12.00

Dl.
02
99
13.00

14.00
01
99

N/T
N/T
N/I
N/I

Minérios da estanho
Cassiterita .....•... o • •
Qualquer outro
,
Minérios de tungstênio
Schaelita
..• o • • • • • • o .
Volframita
.o• o
Qualquer outro
o
Minérios de molibdênio

o.

o •••

o

o.

• •••• o

o ••••••••• o
•••••••••••
•••• o

o'

N!T

o.,

N/I

o ••••••••••

•
o.

••••••••

Molibdenita .......•.... o • • • • • • • • • • •- .
Qualquer outro
o., •••••••••••••••.•

o o •••
•

•••

o •••••

o

•

o •.•

NlT
N/T
N/I
N/I
'!'I/T

Minérios da tântalo e-da colômbia (nióbio)
Tantalita .•.. o • • • • o • • • • • • • • • • o . . . . . • • • • • •
Columbita (niobita)...........
. .. o • • •
Tantalita_columbita ••...• ..•......
.. o.
Pirocloro ."............... . ..•..•....... o.
Qualquer outro .. o • • • • • • • • • • • • • • • o • • • •
Minérios de bismuto
8is"mutita .....•••••••..... . ... o . o
••
Bismutina . . . . • . . • • • • . . . . . . . . _~. o o • • • • • •
Qualquer outro ..•..... o.
o........ ..
!'linérios de cobalto .. o "
• o ••• '"
Minórios da cromo
Cromita
...
o.
o.
Qualquer outro.. .. •••.

•

.

••• o o ".

N/T

N/T
N/I
N/T
N/T

N/I
N/I
N/I
N/I

o •••

N/T

.

N/T
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CÓDIGO

POSIÇÃO

M E

UBWSrçÃO

R

C

A

D

O

li

I

A

e
ITEM

15.00

Dl
02
03
04
99
16.00

Dl
99

Minérios de manganês
Silico-carbonatado ••••.......•............
Oxidado •.•....•.••••..••..•..........•.•..
Ferro-manganês ....•••.•..•.•...•....•• _....
Minérios aglomerados................ •.•..•..
Qualquer outro ••....._.......................
Minérios da ant~mônio'

17.00

Estibinita .•..••.•.•••.•..'
'........
Qualquer outro .' .• ".;.......................
Minérios da· titânio

Dl
02
99

Rutilo ...••••..•..•..•.............•......
Ilmenita . .-•..•.••.•• '.....
Qualquaroutro .•••••.•..•... : ..••....••.•..

18.00

Dl
99
19.00

Dl
99
20.00
Dl

99
21.00

Dl
02
99
22.00

Dl
99
23.00
24.00
25.00
99.00
" 2& ..02

I

00.00

Minérios de tório
nonez í.t a
Qualquer outro .:••..••••••...•••.....•...•
Minérios de urânio

.................................

2'6.04

N/T

N/r
N/T
N/T

N/r

N/I
li/i

Badeleita •••..•• :.,• ••.••••.•••.. ,......... N/T
ou zircao .•••••••••.. ,.......... N/T
Qualquer outro .•••..•.•• ~................ N/T
Minérios de mercúrio

zcrconí.ta

Cinábrio ••.•••...•.•...•..•..••......••..•. N/T
Ilua Lqua r outro •. N /T
Minérios de prata ••.•••••...•••.••.••.••.• N/T

Minér~os de platina .•.•.••.•.••••••••.••.. N/T
Minério~ de ouro ••..••.•••...• '......•••.•. N/T
Outros .N/T
Esc6RIAS E OUTROS DESPERDfcIOS OU fESIDCios

Escórias que contenham alto teor de cobre,
zinco, estanho ou chumbo .•••..•..•••••••••
reates da galvanização da f'erro ..••••• o • •, 0 .
Lix1vias' rasiduárias do tratamento da carnalita •.••.••..••.•••.•••••••.••••••••••••
Outros

on.oo

N/T

N/T
N/T

01.00

99.00

N/T
N/T

Vanadinita............. .••..•....• .•••..••
Qualque.r outro........ •.•..•.......•••...•
Minérios de zircôniQ

CINZAS E RES!Duas (COM EXCEÇÃO DOS COMPRE_
ENDIDOS NA POSIÇÃO 26.02), QUE
CONTENHAM
METAL OU cot1POSTOS META:UCOS
'

03.00

N/r
N/r

N/T
N/T

00.00

02.00

,

Pechblenda.................................
Qualquer outro •••..•••. ,...................
Minérios de vanádio

DA fABRICAÇÃO DO FERRO E DO AÇO •••••••••••
26.03

ALI
QUOTA

u t t:

N/I
N/I
N/I

.................................... N/r

OUTRAS E5C6RIAS E CINZAS, INCLUSIVE AS CIN
ZAS DE ALGAS ••.•...••.•.•••.•••••••••••. :: NIr

ATOS ,DO ,PODER . EXECUTIVO -

CAPITULO 27
Combustlveis Minerais. Oleos Minerais
e Produtos de sua Destilação; Matérias
Betuminosas; Ceras ~inerais
NOTAS:
(27~1)

O presente Capltulo não compreende:
a} os produtos orgânicos de constituição qUlmica definida.
ap~esentados isoladamente; esta exclusão não compreende
o metano e o propano quimic.amente puros, que se c Ias sj
ficam na posição,27.11;
b) os medicamentos da posição 30.03;
c) as misturas de hidrocarbonetos não saturados,que~ clas
sificarn nas posições 33.01. 33.02, 33.04 ou 38.07.

(27-2)

Estão compreendidos na posição 27.07 não só os óleos e ou
tros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de
húlha-a alta temperatura. como, também, os produtos sem~
than tes, cujos componentes er-cmât t cos predominem em .pesc SE.
bre os não aromãticos. obtidqs por dêstilação de ~lcatrões
de hulha a baixa tem~eratura ou de outros alcatrões min!
~êl:is_,. por c t c t t aação do petróleo ou por qualquer outro pr~
j es s o ,

(27~3)

. A expr-es s ãc "óleos. de petróleo ou de minerais betuaf nos cs';
empregada no texto da posição 27.10. deve considerar-se c~
mo de aplicação nã,o s'ô aos ê t eos de petróleo 'ou de minerais
betuminosos. como túw.bem aos óleos semelhantes e aos con~
tltuidos por misturas de hidrocarbonetos não saturados. cujos
cospcnen tes não aromãticos m-edomtnea em peso sobre os ar~
.mãti(;os~ qua l quer- que seja o processo de Obtenção.

(27~4)

Estão compreendidos na posição 27.13 não só·a parafina e
os.de~ais produtos nela mencionados. como tambem;os prod,!!
tos semelhantes obtidos por sIn tes e ou por qualquer outro
processo,
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CÓDIGO

ro5IÇÃO

27.,01

AL!

~TJBFóSIÇÃO

M E

R

C

A

D

O 'H

I

A

QUOr,A

e
lTEIl

OO~OO

X

HULHASj BRIQUETES, BOLAS [COMBUSTfvEIS s6
LIDOS SE~~LHANTES OBTIDOS A PARTIR DA HU=
LHA

'27.D2

27.03

Hulha em bruto, a granel ou moinha ••• ; •.•

03.00
04.00
99.00

Antracito em bruto ou a granel, ~nclusive
moinha ••••••••••••• -• .•••••••••.• ; ••.•• ;.-~' •• ~
Hulha em agl~merados ••••••••••••.•••••••••
Antracito em aglomerados .•••••••••••••••. ,;:.
Outros •••••••••••••'•••••••••••••••••••••••

00.00

LINHITOS E SEUS AGLOMERADOS

O/T
O/T
O/T

t~

•.•.••••••••••

N/!

Em aglolfSrados~ •••••••••••••• ~ ••••••••••:...

H/r

00.00

TURFA (INCLUSIVE A TURFA PARA CAMAS'DE ANl
MAIS) E SEUS AGLOMERADOS
~

O/T

Em aq.Lcmez-ad ca •••••••••.•••••••.•• '.' ••••••.• '.

Nrr

00.00

COQUES E SEMICOQUES OE HULHA, DE lINHITO E:
DE TURFA.
.
.

Dl.OO

. Coques ••••••••••••••••••••••...••
Semicoques •.•• ,•••••••• '••••••••••••••••....••:

02.00

27.05'

,'Hrr

02.00

bruto, e granel ou

~oi~~a

O/T

01.00

Em bruto e a granel .' ••••••••.••••..•••••••
27.04'

~

01.00
02.00

00.00
01.00
02~OO

99.00

4........

CARVAO DE RETORTA; G~S D~ iLUMINACAO,.GdS
POBRE [ GAS DE AGUA

'Gás

de iluminação
Carvão de retorta
Outros

27.06

00.00

ALCATRÕES DE HULHA, DE LINHITO OU DE TURFA
E OUTROS ALCATRÕES MINERAIS, INCLUSIVE OS
PARCIALl'lENTE DESTIlADOS E OS RECDNSTITUI' DOS .•••• ,;.................................

27.07

00.00

6LEDS E OUfflOS PRODUTOS PROVENIENTES 'DA
DESTILAÇAO -DOS ALCATRÕES DE HULHA A ALTA
TEMPERATURA; PRODUTOS SEt·1ElHANTES, . NO
SENTIDO DA NOTA' (27-2) DESTE CAPíTULO

01.00

AntracBno ••••••••••••..•..• '• •.......•.••
Benzol •••••• ,;
~ .....•
Toluol •••••.••••••••••••••• _••'._.••••.•.•••

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
Q7.00

N/r
t./r

N2I.ftelano ••..•••••••.•.•••••••.•••.•••..•••..
era sol .••••••.••• ~ ••••.••••••••••...•. '.' .
Xilenol ••••••••••••••••...•••••.•..•• ; .••.••
Fenol •...••. '••••••••••..•...••• ; •....•...•

N/T
OIT

'N/T

N/r

5
5

5
5
-5

5
5
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CÓDIGO
I'OSIÇÃO

ALI

UB1'OSIçIo
OSaOO

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

"

r.no

99~OO

Outros ••••..•.•••••••..•..•...•.•••..•..••..

5

Picha minaral. a • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • • •
Coque de piche mLne t-a L, .. _ •••• o·••••••••••

•I

DOaDO
DlaDO
D2 aOO

PICHE E cOQUE DE PICHE,OBTIDQS DO 'ALCAT~~
DE HULHA OU DE OUTROS ALCATROES MINERAIS

00.'00-

PETRÓLEO OU ÓLEOS MINERÁIS BETUMINOSOS,
EM BRUTO

OlaOO

Petróleo· bruto
Óleos minarais betuminosos

02.00
27:10

R

Nafta sc rvenee •••...•.••...............•••.
Xil.ol •.•..•••.••.•..............••...•••..
Ree Icuce ar omât Lc os ••••.••••••••.•••••••
Óleos aromáticos ex~ensores de borracna..

i

27.09·

E

e
lTEJl

09 a OO
.10aOO

27.08

M

.
.

5
5
5
5

8

N/T
N/T

00.00

ÓLEOS DE PETR6LEO OU 'DE MINERAIS BETUMINO
50S (COM EXCEÇÃO DOS ÓLEOS EM BRUTO>;" P~~
PARAÇ.ÕES NÃO· ESPECIfICADAS MEMCDMPREENOl
DAS EM OUTRAS POSIÇOES QUE CONTENHAM, EM
PESO, ur'JA PROPORÇÃO DE ,ÓLEO DE .. PETf:!ÓLEO
OU DE MINERAIS BETUMINOSOS IGUAL OU SUPE·RIDR A 70%,' E NAS QUAIS ESTES ÓLEOS. CONSTITUAM O ElEMENTO-BASE
.

.0IaOO

lheos parcialmeflt~ ref.inados • •.••••••• •.•..
úre ce combustíveis·

N/T

02.00

Dl

"Gas-.ol1'."· ou l.ídiBsei-oíi~~, •••••.•• •.•.•.•...

N/T

02 a02
99
03 a OO

"Fual_oil" ••.••••.•..••..••.••••..•..•••...
Qualquer outro ••••.........•••••.. : ..•••. ~
Gasolina

'N/T

Dl

Gasolina automotiva tipo A~segundo normas
do CNP •••••.••.•..•.•••..•...•••..•..•..•..•
Gasolina automotiva tipo e,segundo normas
do CNP ...••..•••.••....... '. .••.......•.....
Gasolina da aviação ......•......•.. ,.: ..,.
Qualquer outra .•................•... , .....
Querosene

02
03
'9
04~OO·

Dl
99
O~aOO

06 a OO

07 a OO
08.00
09.00

Dl
02
10aOO
Dl

99

Querosene de aviação
Qualquer outro .•.................'

.
,.

Asuaz::rás mineral !"white àpirit") ,.,
Hexenc comercial

.-.
.

N/T

'N/r
N/T

"Ir

J>l/T
N/I
N/I,: .

8

•
N/T

Óleos para Lampar-Lna .de mecha( Itsignal";oil of
61eo mineral branco(óleo de vaselina
ou
de parafina)
.
8
úfeoe lubrifican'fes
A granel .•...............'
. N/T
Emua Lado' .' ••••• ',' ••.•••.•.•.••

Graxas

N/T

<, • • • . • • • • • • • • • "

1ubrificante~

Com base de sabão de 11tio
üvat cue.r outra' ....•...... _

.
.

8

8
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ÓD I GO

PÕsrção

lIBWSIÇÃO

13~OO

14.00
OI

8

~
8

Misturas' de.alquilidenos

00.00

c4s ot· PETR6LEO

01.00
02.0.0

Sütailo •••••.•••••
Propano

02. Dl
9.9

Em bruto ••••.•.•••• ••.•••••••• ••••.••••••••
Clua.lQ1.lsr outro •••••••••••••••• ~

GASOSOS

8
8
8

8
8

8

E OUTROS HIDROCARBONETOS
.
io • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' , "

••

N/r
N/T
N/T

03.00'

Het ano •• •••••••••.•••••••••••••••• •••••••••

M/T

04.00

N/T

99.00

Mistura de propano e butano (GLP) •••••••••
Outros....... ••.•..•••....•.••••••.•••••••••

00.00

VASELINA'

N/T

Dl.OO

Em bruto...... •..•..•.•...... ..•••...•. ....•

8

02.00

Purificada. •••••••••••.••••••••••.••.•••••

8

99.00

Outras ••.•..•••••••..••••.••• -...... ......•..

li

00.00

PARAFINA, CERAS DE PETR6LEO OU DE MIf.ERAIS
BETU1UNOSOS, OZOCERITA, CERA DE LIN/ÜTO,Cf.
RA DE TURFA,RESfDUOS PARAffNICOS("GATSCH",
"SLACK lrJAX", ETC.), MESMO COLORIDOS

Dl.OO

01
99

. Parafina
Sintática •••••••••• ,." .•.••••••••••••••••.
Qualquer outra •••••••••.....•..•••••••....•

8
8

02.00

Ce r a de linhito •••••••••••••.••••••••••••

~.

8

03.00

Cara mineral bruta (ozocerita) •••••.•.•.•••
Cera mi,Q,e,rIilJ raf inada (carasina)

8

Para proteger queijos •••
Clualquer outra ••••• ~

8
8

04.00
OI

99.
99.00

27.14

Naf~as •••••. -••••••••• '.' .... ~ .. '.' ;.••.•. '.' .. '.

9~"OO'

9'

27.13

6ls09 p~ra transformadora s .••• " .•.•• '.' . . .
Fluido para fraio hid~áulico .••.•.•••.•..

Tetrârriero de propileno ., .•.. _. . ...••.••••.••
Diisobutileno •••••••.•.••.•..••••••••••..
Triisobutileno .~ •••.•..••..•..••••.• ~.....
Tripropileno •• ,•••••••••...••••••••.••'.•._..
Qualqu.er ou.t·ra • ~ •.••••••.••..• ~ • ô • • • • • • • • •
Outros •• .;.••••_••••••.•.••••.••••••••••••• ~

02
03
00

2~.12

,

QUOTA

e
lTE1l
11.00
12.00'

27.11

AL!

MERCADO-R!A

00.00

M

Outros •••••• ~ ••••••

M

•• M

M •••••••••••••••••

~

•••••••••••

•••••••••••••••••••

8

BETUME DE PETROLEO l COQUE DE PETA6lE O E OU
TROS RESfDUOS DOS ULEOS DE PETR6LEO OU DE
MINERAIS.BETUMINOSO~

01.00

Botume de petróleo (asfalto de petróleo)..•

4

02.00

Coque da petróleo ...........•••...........
Outros •••.•••..•.••••••_...••••••••••••••••

4

99.00

4
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27.15

I

00.00

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

BETUMES NATURAIS E ASfALTOS NATURAIS;
XIS
TOS E AREIAS BETUMINOSOS; ROCHAS ASF~LTY
CAS
-

Betumes B asfaltos naturais ....• _..•.
Xisto' betuminosa ••••••.•......•••.........

'tI/T"

Rochas asfálticas ...•...••.......•. · ....••.

N/I

99.00

Outros

N/I

00.00

MISTURAS BETUMINOSAS À BASE DE ASFALTO

0"0

• o'

•••

••••••••••••••••••••••••••••••••••

DE BETUHE -NATURAL,

N/I

OU

DE 8ETUr'1~ DE PETRCLEO .J~

DE ALCATRl'íO íUNERAL OU DE PICHE DE ALCATRIUJ

,i

MINERAL- (MASTIQUE S BETUMINOSOS, .ICUT_BACK5".
ETC. )

,,

I

I
\
I

E

7.

Ol~OO

27.16

M

e "ITEM:

02.00
03.00

,

AL.!.

~UB1'OSIÇÃO

27 .17

01 ..00
02.00

"cut-cbacke" .••••....•..•....•.•.• _ ......•.•

5

Emulsões de asfalto ou h at.ume •••••••••••••

5

03 ..00

Plás t Lquea betuminosos ••••••••••••••••••••••

99 .. 00

Outros

00 ..00

ENERGIA ELrTRICA.·.········ .-••••••••.••••••

.

SEÇ~O

.

5

5

N/I

V

PRODUTOS DAS INOOSTRIAS QUIMICAS E
DAS lNDOSTRlAS CONEXAS
NOTAS:
(VI-I)

a) Com exceção dos minerios de metais radiativos. qualquer
produto que corr-esponda às especificações do. texto de
uma das posições 28.50 ou 28.51 deverã ser classificado
nessa posição e"não em qualquer outra da Nomenclatura;
b) salvo as disposições da letra "ali anterior, qualquer prE,
duto que corresponda às especificações do texto de uma
das posições 28.49 ou 28.52. deverã ser classificado nes
sa posição. e não em qualquer" outra da presente Seção.

(VI-2)

Salvo as disposições da Nota (yr-l) anterior. qualquer prE,
duto que, por sua apresentação em forma de dos esw por seu
acondicionamento para yenda a varejo, deva incluir"se em
uma das posições 30.03 •. 30.04, 30.05. 32.09. 33.06. 35.0~
37.08 ou 38.11. deveri ser ~lassificado nessa
posiçio e
não em qualquer outra da Nomenclatura.

595
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CAPITULO

213

Produtos Qu;rnicos Inorgânicos; Compostos
Inorgânicos. ou Orgânicos de Nete t s Pr-ecj
asaS, de Elementos Rudiativos, de Metais
das Terras Raras e de Isõtopos
~:

(28-1)

Salvcr,as.exceções resultantes do texto de algumas de suas
posições ou Notas, estão compreendidos no presente Caplt~
10 uni carnen te:
a) os elementos qufmí ccs isolados ou os compostos de con!
tituição qu'lnt ca definida, apresentados t s o t e deeen te.mej
mo contendo impurezas;
b) as soluções aquosas dos produtos da l e t.r e "a" anterior;
c) as demais soluções dos produtos da letra "a" anterior,
desde que estas soluções constituam um modo. de acondicionamento usual e indispensável, determinado exc Ius t va
mente por motivos de se9uranç~ ou por necessidades de
transporte, c' que o s'olvente não torne o produto pr~
pr-t o para usos particulares de preferência 'ã sua apl i ca
ção geral;

"c" anteriores, ad t
cionados de um estabilizante indispensivel a sua conse!
vação pU,a,seu transportei

<I') cs pr-odu t os das letras "a", "b " ou

(2t-2)

e) os produtos das letras "a",- "bit, "c" ou "d" anteriores,
adicionados de uma substância anti-põ (destinada a ev.,i
tar a liberação de poeiras) ou de um corante, com o fim
de facilitar sua identificação ou por motivos de seg~
rança, desde que estas .aut cõe s não tornem o produto pr.§.
prio para usos particulares de preferência a sua ap1ic.ê..
ção gera 1.
Alem d~~ hidrossulfitos estabilizados por materias orgân..!.
cas e dos sulfoxilatos {posição 28.36}, dos carbonatos e
percarbonatos de bases inorgânicas (posição 28.42b dos ci!
netos simples ou complexos de bases inorgãnicas (posição
28.43). dos fu l mi na t os , cianatos e t t oc an a tcs de bases.:!.
norgânicas (posição 28.44), dos produtos orgânicos compr~
end dos nas posições 28.49 a 28.52 e dos carburetoS: metalõ.,i
dt cos ou met â l cos (posição 28.56), somente se c f as sí tj
cam no prei~rite Capltulo os seguintes compostos de carbono:
í

í

í

ATOS
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a) os óxidos de carbono, os acidos cianldrico. fulmlni~o.
iSDcianico. tiociânico e outros ácidos cianogenicos sim
ples ou complexos (posição 28.13);
b) os oxi-halogenetos de carbono (posição 28.14);
c} o sulfeto de carbono (posição 28.15);
d) os tiocarbonato$, os selênio-carbonatos

e

telurio-ca~

b one t os , os s el éní o-c t ana t cs e t at iir t o-c t ana tós ,

os'

t~

outros c i ana
tos complexos de bases inorgânicas (posição 28.48);
trat'iocianodiaminocromatos (reinecatos) e

e) a água oxigenada sólida (posição 28.54). o ox t s s u l f e t c
e sulfo-halogenetos de carbono, o cianogênio e seus h~

(28-3)

logenetos e a cianamida e seus derivados metalicos (po
sição 28.58), com exclusão da cianamida cãlcic~.am teor
de nitrogênio. calculado sobre o peso do produto anidro
em estado seco, igualou inferior a 25%. que estã com
preendida no CapItulo 31
O presente CapItulo não compreende:
~)

o cloreto de sódio e os demais produtos minerais que se
classifiquem na Seção V;

b) os produtos que participam ao mesmo tempo da química ml

neral e da qu'lmi ce orgânica. com exceção dos mençionados
na Nota (28-2) anterior;

c) os produtos ~itados nas Notas (31-1).
(31-4) do Capitulo 31;

(31-2)~

(31-3)

e

d) os produtos inorgânicos do tipo dos utilizados como "lu
ntnêf'cr os", compreendidos na posição 32.07;
e) a grafita artificial (posição 38.01), os. produtos

exti~

tores apresentados como cargas para aparelhos extint~
res ou como granadas ou. bombas extintoras, da posição
38.17; os produtos (removedores) para eliminar a tinta
de escrever, e ccn dt c t cn adcs para venda a ver-edo , da p~
sição 38.19; os cristais cultivados (que não sejam el~
mentos de ótica) de sais halogenados de metais a1ca1~
nos ou alcalino-terrosos ou de óxido demagnes;o. de p~
s o unt târ-t o igualou superior a· 2,5 g. da posição 38.19;
f) as pedras preciosas e semipreciosas. as pedras sintetl
cas ou reconstituidas. os pôs destas pedras (posições
71.02 a 71.04), bem como os metais pr~ciosos compreendl
dos no Capitulo 71';
g) os metais. mesmo quimicamente puros.
Seção XV;

compreendidos

na

Aros DO" PODER EXECUTIVO

h) os elementos de õtica, principalmente os de sais halog~
nados de metais alcalinos ou alcalino-terrosos ou os de
oxido de magnesio (posição 90.01).
(28-4)

(28-5)

Os ãcidos complexos de constituição quimica definida. cons
tituidos por um ãcido metalõidico do Subcapitulo II e um
ãcido metãlico do.Subcapitulo IV. classificam-se m posição
28.13.
As posições 23.29 a 28.48 compreendem somente os sais e
persais de metais e os de amônia.
Salvo as exceções resultantes do texto das poslçoes, os sais
duplos ou complexos classificam-se na posição 28.48.

(28-6)

A posição 28.50 compreende unicamente:
a) os elementos qUlmlcos e isõtopos fisseis seguintes: ur!
n o natural e seus isótopos urânio 233 e 235, plutônio
e seus isótopos;
í

b) os elementos quimicos radiativos seguintes: tecnecio,
promecio, polônia, astatinio, radônio. frâncio, rã~io,
actinio. protactinio, netunio. americio e os demais el~
mentos de numero atômico mais elevado~
c) todos os demais s dt.opos radiativos naturais ou artH.:!.
ciais (inclusive os de metais p~eciosos ou de metais c~
muns das Seções XIV ou XV);
í

d) os compostos inorgânicos ou orgânicos desses elementos
ou isoiopos, sejam ou rião .de.constituição quimica defi
nt da , mesmo misturados entre si;
e) as ligas (com exceção do ferro-urânio), dispersões e ce
ramais (vce rne t s') , que contenham es s es elementos ou is§.
topos ou seus ~ompostos inorgânicos ou orgânicos;
f) os cartuchos de reatores nucleares, usados (irradiados).

O te~mo "isótopos" mencionado anteriormente e no texto das
posições 28.50 e 28.51, estende-se aos ~1sõtopos enriquec.:!.
dos u , com'exclusão, po~ém, dos elementos quimicos que exi~
tam na natureza em e~tado de isõtopos puros e do urânio e~
pobrecido em U 235.
28-7)

Classif;cam~se na poslçao 28.55, os fe~ro-fõsfo~os que co~
tenham, em peso. 15%'ou mais"de fÕSfO~O e os cupro-fõsf~
ros que contenham. em peso, mais 'de 8% de fósforo.

28-8)

Os elementos qUlmicos tais como o silicio e o selênio. im
purificados pa~a sua utilização em eletrõnica.classificam-se no presente Capitulo. sempre que se apresentem na fo~
ma bruta de cb tencâo ou em c t 1i ndros ou barras.
Cortados

.97

598

ATOS

DO PODER ExEcUTIVO

em forma de discos. de pequenas placas ou formas

semelha.::!.

tes classif1carn-se na posição 38.19.
CÓDIGO

ALI.
M

611BPO srçÃo
:POSIÇÃO
c

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QlJO'lA

,

ITBM

SUBCAP!TULO I --ELEMENTOS QUíMICOS
28.01

28.02

00.00

HALOGtNIOS (FL~OR, CLORO, BROMO, IODO)

01.00

Flúor ••••.•••.•.........••• _•....•••.••••..

4

02.00
03.00
04.00

Cloro.................. .. ..

11

Broma..... .• .. ... ...............•.....•..•

4

Iodo

Dl

Em bruto ••••••••.••••••••••.•.•••••..••

99

Qualquer outro ..•.. ~ •.......... ,

00.00

4

0.0.

.

-4

ENXOFRE SUBLIMADO OU PRECIPITADO; ENXOFr.E
CaLDIDAL

. 01.00

00.00

CARBONO (NEGROS. DE CARBONO, PRllllCIPiI.LMf.?HE)

99.00

"4

········.····

[fE, 12tEI MPC
,
.

4

Outros COm certificada de garantia d9 tipo

4

Negro de carbono tipos

fEf.

~,

00.00

HIDROGtNIO; GASES RAROS; OUTROS NÃO METAIS

01.00

HidrogÊiriio ...••....•..•..........•........

4

02.00

Gases raros .....•.. ·
Outros não matais
O~igên~o! inclusivo ozônio

.

4

.

4
4
4
4
4

03.00

Dl

···

02
03
04

~~iá~I~n.J..o. ::::::::::::::::::::::::::::::::

05
DO

Arsênico· .... '," '. .•................ ···· ..•.. 1

07
06

26.05

.

Enxofre coloidal ...• ···

0l.00

29.04

Enxofre sublimada ou precipitada

OZo.OO

~~~~~~~,:::: :':: :':::::::::: :::::::::: :,::::::
~~~~.r~.o.:::::::::::::::::::::::::::::::::: :

00.00

r·lETAIS ALcALINOS E ALCALINO-TERROSOS; l·iE
TAIS DAS TERRAS RARAS, tTRIO E EscANDIO~
f'lEsr·10 mSTURADOS ou 01 LIGAS ENTRE;
SI;
[-iERCCRIO

Dl.OO

Metais alcalinos
Lftio •.... ~·.........•.......,

Dl
02
03
04
05

I

,
"
"

.

4

Sódio ••••••.•••.•••••••.....••...•••••..••

4
4

~~;1~~'~~:::::::::::::::::·:::::::::::::::::

Césio

, ....•..•..••••.•..•.••

4

4
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CÓDIGO

ALI

"

UBroSIÇlo

e

E

R

c

A

o

D

R

I

A

QUOTA

7.

ITEM
c::~.oo

Metais alcalino-te~rosos
Cálcio ..•...••••.•..•••••.......•.... , .... ,

Dl
02
03
03.DO

Dl
02
99
04.00
95.00
06.00

.

~~;~~~c.i.~': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: ': .: : '. : : : : .:

4

4
4

~etai~

das terras raras
cér o .,•.•••..••••....•.••....•.. ,,; ..... ','
Liga de cário com o máximo de S%".'de ferro
("r1ischmetal"~ : .... ~"" •••••.•. , ....•... ,
Qualquer outro: •.•••••. " .•• , ' .••...•...... ,.
f trio •••.••.••••••••.•••....•••..••..•••..
Escândio •••••••.•••.•••••........•• ~ •.• '.' .,.
1'1ercúr io ••••••••••.•.•.•.
~
í

4

,

•

4
4

4

4

4
4

SU8CAP!TULO 11 - ~CIDOS INORGÂNICOS E COM
POSTOS OXIGENADOS DOS NAO ~lETAIS
,...
00.00

ACIDO CLORfDRICO; ~CIDO CLOROSSULfCRICO

01.00

Acida clorídrico
Gasoso ou liquefeito •••••.•.••.••••••• ·••• ~.
Em 'solur;"ão aquosa .••••• '• ••.•.••••••••. ; •••
~cido clorossulfúrico (clorossulfônico)~••

Dl
02
02.00
OO~OO

ANIDRIDO SULfUROSO (816xIOO DE ENXOfRE)

01.00

Gasoso ou liquefeito.......................
Em sOlu.ç'ãe.aquosa ••••• '• •••••••••.•••• ,• ••...

02.00
28.08

00 ..00"

4
4
4

4
4

A'CIDO SUl:FliRICO; lIOLEUr-tll (ACIDO S'ULFtJRICO

f:"'um:GAff(E)'

Dl.OO
Dl
99
02.00

28.09

. 00.00.
Dl.OO
02.00

A"c"ida sulfÚrico.
Solução em água destilada (solução para
ba t.e r La q , '" ••••••••••••••••••••••••...••••
Qualquer outro~~ ••••••••••••••••••••••••••

4
4

'10I e.u m" ••••••••••••••••••••••• " •••••

4

o o o •• o

~ClPO NfTRICO; A"CIDOS SULFDNfTRICas

A"cido nítrico. o o • • o • • • • • • • • • • • • • • o o o• • • • • ' . '
Acidos sulferlítricos ••••••••••••••••••••.•

00.00

ANIDRIDO E ACIDOS rosr6RICOS (META, ORTO
E PIRO)

01.00

Anidri~o fosf6rlco ••.••...•..• : •••.•••••.•
Acidos fosfóricos
Acido met-er cer ôc r co 8 seus oot Imecce ••••.••
Acido pirofosfórico .,.......•....•...••••••..
A:cido cr-t or oer ôr rco ..•.... ; .••••••.•••.•••• ~"

02.00

Dl

02
03

4

4

4

4
4
4

ôOO

ATOS .DO •PODER .EXECUTIVO

CoÓDIGO

..u.l
ME,R(lADORIJ.

QUOTA

7.

28.11

oo.oà

ANIDRIDO ARSENIOSD; ANIDRIDO E ACIDO ARSt
NICOS

28.12

20.13

01.00

Anidrido arseniaao .....••..•••• ~ ••....•...

4

02.130

Anidriqb arsênico ••.•..••.•.••• .; ~ .•.......

4

1;13.00

Acido arsênico •••••••••...••.••• ! .. ~.; . . . . .

4

00.00

~CIDO E ANIDRIDO S6RIÇOS

01.00

02.00

~cido bá'rico
An'idrido bórico ••••..•••

DO.ao

OUTROS ~CIDOS INORGaNICaS E COMPOSTOS OXI"

01.00
01
02
03
•0

CompostQs.de flúor
~cido fluorldrico •••••••••...•••••••.......
Acido fluorbórico •• ; •••••••...••..•... : •..

02.00

Compostos de cloro
A'cido hil=locloroao •••••••....••.••...•••.•' ..
Itc~do clóri90: •••••.••••...••.......•..•• ".,
ACJ.do parclorJ.co ••••••••••••••........••..
Qualquer outro ••••••....••.•....••.••..•.
Compostos de bromo
Acido' brom!drico •••••...••• '. .•..•..........
Acido brômico •••••••".••••.•.........•......
Qualquer outro ••••••.••.•••...........•....
Compostos de iodo
Acido lod!drico ..••..•.••..................
A'cido iódico .•.•.•.••....•.................
A..,idrido' iódico •.•.........................
A'cido periódica .............•..............,
Qualquer outra"
, ..,
Compostos de enxofre
A'cido sulfldriSo: .•........................
Acidos persulfurJ.cos ...••..................
A'cidos tiônicos •.•....•.•.......•..........
A'cido sulfâmico (arninossulfônico)
.
Qualquer outro •.................'
'.

0"0

0

•••••••••••

•••.••••••••

~

••• ' •••

0"0

•• ' •••

I

4
4

GENADOS DOS NÃO l"ETAIS

.Dl
02
03
90

03.00
01
02
90

04.qO
01
02
03
04

00
05.00
01
02
03
04

00
06.00
01
02
03
00
07.00

01
00
08 ..00

A'cido fluorsil!.cic'o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outro .' •••••••.......• "; •........ '..

Compostos de selê~ia
A'oido selen!drica
/tcido selenioso
Acido selênico
Qualquer outro
Compostos de telúrio
Acid'o telúrico
Qualquer outro
Comoostos. de nitroQênio

.
, ..........•...
,
.
," ..
.
.

4
.4
4
4
4
4
4
.4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

I
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CÓDIGO
POSIÇÃO

ALI

UBPOSIÇ:;\O
e

N

E

TI

C

A

D

O

TI

I

A

QUOTA
7.

ITEM

Dl
02
03

••

09.00

Dl
02
03

...
10.0.0

Dl
02

oc
'9
11.00

Dl
02
99·
12.00,

Dl
02
03
04
99·
~9.-qO

Peróxido de nitrogênio (bióxido) ..•.•.....
Pr?tóxi~o ge ~itrogênio (óxido nitroso) .•.
IfcJ.do nl.tr:l.drl.co ................•.....•..•••
Qualquer outro- ..••..••.••.....••..•...•• ~ .
Compostos dS'fósforo
. ~cido hipofosforoso ~.....•••••• _.••.•••••...
A:cido f'oaf cr cao
~. '. ...•.• ~
A:cido hipofosfárico •••. , .• '•• o • • • • • • • • • o o "
Qualqusr outro .•..••••.•••••.•. ! • • '. o· • • • • • •

4
4
4
4
4
4
4

4

'Compostos de caxbono
Óxido de car-bono (monóxido) ••.•.•••••••••.
A~idrido~c~rbônico.(bióxido de ~arbono ou
gas. carbónfcc) ..••..••••.••••.•••••••••• '.'
Acido cianídrico .•• o • • • • • • • • ~, • • • • • • • • • • • • • •
Qua1que r out r-o ..••••••••.••••••.•••••••••••
t ceccs t oe de sü1:cio·
Anidrido· siiícico (bióxido .de silfcio, si
1ica pura, óxido ·silícico) •••••.'. ~ •.z, o • • : - .
Sílica ge1 •••••••••••••.• :. o • • • • • • • • ~ • • • • •
Qualquer outro •• : ••• ~""",." ~ •••• '• •••••
'A:cidos ,com.plexos

;,
4
4
4

4,
4

4

f..cido c1oronítrico •• ~ •••.•••••••••;••••••• o.
A:6ido I'oé Pcao Lfbd.í cc •.•••••••••• " •••••••.•.
IfcidÇl 'fosfovolfrârriico .••.•.•••••..•••••. " •••.••
A:cido, silicovolfrimicDL •••••••••..•••.••••.
QualqusI; outro ••••••.•••••.••••••.•• ~:••••••••

4

Outros •••••••••••••••••• "., ••••••••• "_"""

4

4
4

4

4

BUBCAP!TULO 111 - DERIVADOS HALOGENADOS f
OXI-HALOGENADOS E SULFURADOS DOS ·NÃO ~lE ..
I8l=L
CLORETOS, OXICLORETOS E OUTROS' DERIVADOS
~~i~_GENAD05 E OXI..HALOGENAD'OS O.OS· N~o..!-lf.

Dl.ao
Dl
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
.12·

13

••

Cloretos e -vx rc a cce t ca.
r-1 o n oc l o r e t o _.ds · enxofre •.••••••• "" ••
~lonocloreto de iodo •••••• ;; .•:. ~
.
8icloreto de enxofre·~ .•.•. ~ .•• ·•••....- ..•• ~., .
Tricloreto de a~sênicô " •.•• ; ~ '.' ., .. : •• ;
'..
Tricloreto-d e f osfaro • o • • • • • • • • • • • • , ' ; ;' • • ' • • , . ' • •
Tricloreto de Lodc-, , •• ,••,•• _• •••••••••••.•.••.
Tetracloreto de silício _ :.: •• ~ •.. ; .'
' .. '.
Pentacloreto de fósforo
'. 0..,
Oxicloreto· de carbono .••. ·
;
;
.
Oxicloreto de'fósforo ..•........: •...._
.
Ilx.i c Lnr e t c. de nitrogênio ~
_.;.
Oxicloreto de selênio"':
;
_.. ;,;. ,_.
Oxicloretos de enxcr ce '"
; . .-.,
~ •..
Qualqtl~r- outro·.•••.•.....•.. '..•_•..;. / ~:""
o

o

•••••

4
·4
4
4
4
4
4

,

4
4
4
4
4
4
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EXECUTIVO

CÓDIGO
E

UBPOsrçXo
POSIÇÃO

R

c

;ALI
A

o

D

R

I

A

e

7.

ITEM
02.00

Outros derivados halogenados 8 oxi-haloge
nados

28.15

QUO?"A

-

0.0.......

01
02
03
04
05
06
99

Fluoreto de boro. (trifluoreto) .•.
Brometo de iodo...........................
Tribrometo de fósforo.....................
Bi-iodeto de fósforo......................
Tri-iodeto de fósforo·•...••••......• ~.....
Tri-iodeto de arsênico....................
Qualq.u.sr outro •.•.•...•....••.••..••••• ;..

00.00

SULFETOS r~ETAL6IDIC05, lNCLUSIVE: O TRISSU.!:
FETO DE f l i s f O R O ·

01.00

DZ.no
03.00
04 ..00
~9.00

4
4
4

4
4
4
4

.-

Sulfetos da fósforo •••••••••••••••••••••••
Sulfetos de -aeeênãe o ••••••••••••••••••••••

4
4

Sulfeto de carbono (bissulfeto de carbono)
Sulfeto de sil!cio ••..•••••••••••.••••••••
Outros •••..•••••••••••••••••••••.•.••••••••

4
4

4

súscAPfrULO lU - BASES, 6XIOOS. HIDR6xIDOS
E PER6xID05 HETAucos, INORGlI.NIC-OS
.
2a.l~

28 ..17

AMONfACO LIQUEFEITO OU EM

01.00
02.00

Amon!aca liquefeito .•• o o
o ••••••••••••••
Amoniaco em solução (hidróxido de amônia )

00.00

HIDR6xIDO DE S60IO ( SODA C~USTICA); HIDR6
XIDO DE POT~SSIO (POTASSA C~USTICA); PERO=
XIDOS DE S6D10 E DE POrASSIO

01.00
01
02
03
99

Hidróxido de sódio (sodá cáustica)
Oilu1.do (lix1.via) •••••••••••••••••••.•.•••
fundido ••.•.•••......•...•.•••• ~ .•••-••••••
Em escamas, inclusive escamas mordas •..••.
Qualquer outro ...•.••...•.••••••..•••••••.
Hidróxido da potássio (potaasacáustica) ,.
Peróxido da sódio •••••••••••.••....••..•..
Peróxido de potássio .••••.•••..•.•..• , •••..

02.00

03.00
04.00

28.18

SOLUÇ.i\~

DO.CO

00.00
01.00

01
02

03
02.00

m
02
03

AQUOSA

0.0'

6XIDOS, HIDR6xIDOS E PER6xIDOS
CIO,DE SARIO E DE MAGN~SIO

o
4

4

4
4
4
4

4
4

DE ESTR~li

Óxidos
De estrôncio ••••.•.••••••• o' • • • • • • • • • • • • • • •
De bárig.: •...•••...••...•••••••••••••••••
De magneS~O ••••••• , •••••••••• o o
.

4
4
4

Hidróxidos

g:

~~;f;~~~~::::::::::::::::::::::::::::::

Da maçne aa n

4
4
.

4

60~
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cóDIGO

POSIÇÃO

03.00
01

02
03

28.19

OO~C!O

A

D

O

~

I

A

Peróxidos
De eat r-cnc Lc ••••••••••••••••••• ·•••••••••••

I

g~ ~:~~~;i~:::::::::::::::::::::::::::::::

4
4

4

ÓXIDO DE ZINCO; PER6xIDO DE ZINCO
Óxido de zinco .••••••••••••••••••••••••.••

4

Peróxido de zinco •••••••••••••••.•••••.•...

4

00.00

ÓXIDO E HtDRÓXIDO DE ALUMfNIO (ALUMINA);
CORfNDON5 ARTIfICIAIS

01.00

03.00

Óxido de alum!nio •••.•.•.••...•.•••..••..•
Hidróxido de alum!nio, inclusiva alumina
ge1 .......•.•.•.....••..••.••••....•....••
Cor.indons artificiais
.

00.00

ÓXIDOS E HIDR6xIDOS DE CROMO

4
4

4

6xidos da cr-ome

02.00

Sesguióxido de cromo (óxido vefa~ da cromo
Trioxido de cromo (anidrido c~o~~co) ...•..
Hidróxidos da cromo •••.•••••.••..•..••.....

00.00

ÓXIDOS DE MANGANlS

01.00
02.00
03.00

Óxido manganoso (protõxido de manganês) .•.

4

6xido mangânico (sasquióxido da manganês) .
8ióxido da manganês (anidrido manganoso) •.

4

Anidrido ;::Jerrnangânico ..•....•.....•.•..... _.
Outros .•...•.•••........•.•..•...•......•.

4

Dl
02

04.00
99.00

28.23

C

02.00

01.00

28.22

R

01.00

02.00

28.21

M E

SUBPOsrçÃO
e
IT.21!

00.00

4
4
4

4

4

ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE fERRO (INCLUSIVE AS
TERRgS CORANTES ~ 8~SE DE 6XIDO DE fERRO

NATURAL, QUE CONTENHAM, EM PESO, 70% OU
r·1AIS DE fE..'1RO CDr-18INADO,
EXPRESSO
. EM

fe Z 0 3 )

02.00

Óxido f~rrico ••••.••••••.•.••.••.•••.•.••.
Óxido ferroso ••••.•••• " •••••••.•••••.•••••

03.00

Hidróxidos de ferro ••.••••••••.•• ~ •••.•••.

4

99.00

Outros ..••.•••.••••.••••••••••.••••••••..•.

4

01.00

4
4

~o.oo

6XIDOS· E HIDR6xIDOS (HIDRATOS) DE COBALTO

01.00

6xipo

cobaã t cso (protóxido de cobaltõ) ••.

4

02.00

Óxido cobá'ltico (sesquióxido .da cobalto)••.
6xido salino de ccbaj.t c ••••••••••••.••••••.
Hidróxido de cobalto .•••...• : •••••••••... '.~.'

4

03.00

D4.qO

4
4

604
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C6.DIGO
SlIBPOsrçÃO
POSIÇÃO
e
ITEM

28.25

,
28.21

R

C A D

ÓXIDOS DE TIT~NIO

01.00
Dl

oiExido de ti~ânio
Tipo errat eee
Tipo :rut-ilo
~

00,.00

O R

I

Á

Ql.JOTÀ

7.

DO.O~

02
99 •.00

28.26

AL!

M R

_:~ ••••••.•• ~ •••.••

..

4
4

outros •.••••••••••••••••••••••••••••••••••

4

ÓXIDOS DE ESTANHO:

dXIDD ESTANHOS O '(ÓXIDO

PARDO) E ~XIDo EsrAN!Co (ANIDRIDO EsrANI.CO)
~..........

01.00

Óxido e ebancs o

02.00

Óxido 8stânico ••••••••••••••••••• ~ •• ~......

00.00

0.0

o,

4

4

ÓXIDO DE CHUr-1BO, INt:t.USIV~ O HfNID E O Hf~

NIO LARANJA

28.28

01.00
02.00
03.00

Protóxido de chumbo (litarg!rio)..........

4

6xido salino de chumbo (mrnio) •••••• ~ •••• ~~
Dióxido de chumbo (anidrigo plúmbico) ••••.• ~

4

99.00

outros.....................................

4

OO.DO

HIDRAZINA E HIDROXILAMINA E SEUS SAIS INDR
GANICOS; OUTRAS 8ASES, 6XIDOS, HIDRÓXIDoS
E PER6xIDOS METALICOS INORGANICOS

01.00
01
9.

Hidrazina a seus sais inorgânicos.
Sulfâto de di-hidrazina.....................
Qualquer out 1'0. '.'
;
~
~... • • • •
Hidroxilamina e seus sais inorgân~cos......
6xido de be1'~lio (Qlicina anidra)..........
6xido. de cádmio
_........
Oxido de cálcio.......
Oxido cúprico (óxido negro de cobra) ••• ~...
Oxido cuproso.(protóxido de cobre, óxido
~ermel~o de cobre) •••••• ~....................
6xido mercúrico
6xido amarelo de mercú~i~ •••••••••••••• ~....
Oxido vermelho de mBrcur~o..................
Oxido mercuroso •••••••• ~ •••••• ~............
Oxido niqu~lico
~ ••••• ~............
Oxido nãqce Lcec
~.....................
6xido de pot:ássio ~
'...... •.••
Óxido de zircônio............................
Pentóxido·d~ antimônio (anidrido ant:imônico)
,....... •
Pentóxido "de bismuto. (óxido vermelho da b~~

'02.00
03.00
04.00
05.00

06.00
07.00
08.00
Dl

02
09.00
10.00

11.00
12.00
13.00

14.00

15.00

mut.o) •••••••••••••••••••••••.••••••••

õ

..

4

4
4

4
4
4
4

4

4
4.
4
4
4
4
4

4

4
4
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c 6 D I GO
POSIÇÃO

~lIBroSIÇlo

AL!

M E

B

C

A

D

O

R

I

A

QUOT

e
r_

%

16.00

4
4

21.00

Pentóxido de vanádio (anidrido vanádico) ...
Tetróxida de antimônio ••.•••.. : .•••. ~"'" .
Trióxido de antimônio •...•••••••.•• _." •....•
Trióxido dá bismuto .•••••••..••••••.•.•.••.
Trióxido de molibdânio •.•••.••..•.•..•.•...
Trióxido de tungstênio .••......•.•.........

22.00

Hidróxido de ber!lio (glicina hidratada) ...

4

Hidróxido de bismuto ..•...................
Hidróxido de cádmio
.

4

17.00
18.00
19.00.
2Q.00

2-5.0024.00
25.00
26.00
27.00
01

02
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
99.00

4
4.
4
4

4

Hidróxido de cálcio
Hidróxido de cóbre
Hidróxidos de estanho

.
.

A'cido estânico
A'cido metaestânico
Hidróxido de j Êt í.o

.
.
.

4

Hidróxidos de manganês
.
Hidróxido de molibd~nio (ácido ~ollbdico)..
Hidróxido detung.:tênio (ác í.dc vol-frâmico),

4

Peróxid!? de cálcio
Outros

.
.

4
4

4
4
4

4

4
4

SUBCAP!TULO V SAIS E PERSAIS METÁLICOS
DOS ACIDOS INORGANICOS
28.29

00.00

FLUDRETOS; FLUORSILICATOS, fLUORBORATOS E
OUTROS FLUORSAIS

01.00

F1uorborato de amônia....•............. '-" ~
Fluorborato de niquel .......•..............
Fluorborato de potássio••••••.•......... : ...,

4

f1uorborato de sódio •••••••.......•... ~ .•...
Fluoreto de ~lum{nio •••••••.•••.•....•.•.•..

4

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
'08.00
09.00
10.00
11.00

Fluoreto de amônia ..••.•• ·• •••••.•...... ~ ....
Fluoreto de bárior •••••••••••••••.•• ~ •••••.
Fluoreto de cádmio .•••••••••• A • • • • ~ • • • • • • • ~
Fluoreto 'de cálqio .••• v
,•••
Fluoreto de cromo .••.• -• •••••.••••••••••••.••

13 ..00
'14.00

Fluoreto duplo de alumfnio a sódio ••••••••
r Luore e'o de estrôncio ...•.•••.••••••••. " •••
Fluoreto da manganês ....••...••.•.••..••.••.
F"luoratoe de potássio
-•••......

15.00

Fluo~tos de sódio ........•..•••.•••.........

12.00

4
4

4
4

4
4
4·
4
4.
4
4
4
4

,
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓI)IGO

POSIÇÃO

UBPOSIÇÃü
e

M

e

R

a

A

D

o

li

I

ALI
A

QUOTA

ITEM

16.00
17.00

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

%

rfuoJ:oto de zinco •••••••••••••••••••••••••
Fluorsilicato da bário ••••••••••••••••••• ~
Fluorsilicato de·éálcio •••••••••••••••••••
fluorsilicato de potássio •••••••••••••••••
fluorsilicata da sódio ••••••••••••••••••••
Fluorsilicato da zinco ••••••••••••••••••••
Pentafluoreto de antimônio
..

99.00

Trifluoretp da antimôniQ ••••••••••••••• ~.~
Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

CLDfiETOS • OXICLOR.TOS

23.00

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

16.00
17.00
18.00

19.00
20.00
21.00

Cloreto da alurnfnio •••••••••••••••••••••••
.
de amon~o ••••••••• ~ •••••••••••••••
de bário ••••••••••••••••••••••••••
da bismuto ••• ,• ••••••••••••••••••••
de cádmio •••••••••••••••••••••• ~ ••

.

Cloreto
Cloreto
Cloreto
Cloreto

4

"
4
4

4
4
4

4
4

4
4

4
4·
4

de cálcio •••••••••••••••••••••••••

4

da

.
de chumbo •••••••••••••••,••••••••••
de cobalto •••••••••••••••'•••••••••
Cloreto crômico
:'.
Cloreto cramoso
~
Cloreto cúprico (bicloreto de cobre)... ~ •••.

4
4

Cloreto
Cloreto
Cloreto
Cloreto
Cloreto

cuproso (monocloreto de cobre) .•• :.
estânico (tetracloreto de estanho).
estanoso (bicloreto da estanho) •••.

4

de astr5ncio
~ •• ~ •••...
férrico .•••••••••••.•••.••••...•.•..
Cloreto ferroso
, '. ••..••.
Cloreto de l!t'io,
.
Cloreto de magnésio .•...•...•..•••••.•••••

4

Cloreto de manganÊis ..•.•.•••.,•••••••.••.•.

4

Cloreto
Cloreto
Cloreto
Cloreto

..

ces~o

...................... ..
..................

~

,

.

4
4
4
4
4
4

4
4
4

4

22·°9"

'Cloreto mercúrico. (bicloreto de mercúrio,
sublimado corrosivo) ..• , .•••• '.•••••••••••.

23.00

Clc~eto me~curoso (calomel~no, protoclor~

to de me ccúr Lo ) ••.•....•••••.•••••' •••.•....

4

24.00
25.00

Cloreto de
Cloreto de
nio)
Cloreto de
Oxicloreto

4

26.00

27.00

niquE!l ••....•..••..••••.••••••.
titânio (te~racloreto de titâ: ..•••••••• ~ .••.
zinco
, ••
de antimônio
,

.4

4

4

"
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EXECUTIVO

6 DI GO

POSIgÃO

~UBl'OSIÇÃO

e

"""

AL!

ME.RCADORIA

QUOTl

I

nxrc Loxe e c de bâamub o (cloreto de b.ís mub
la~ ••••.•••...•.•••.•••••••••..••••••••••7.
OXl.cloreto·de chumbo ••••••.•••••••••••••.. ,
üx.í c Loj-eê oe de cobre _••• _•••••... _ •••• ',' .'.
í

29.00
30';00
31;00

3'2'.'00

00.00

CLORITDS E HIPOCLORIT05

0'1.00

Clorito de alum!nio •.••••••••••••••••••••.••.
CloI.'ito de sódio '••••••••••••••••••••••.••.••
Hipoclorito, de amona, o
.
Hipoclorita de cálcio ••••••••••••••••-~ ••••
Hipoclorito de potá:ssio •••••••••••••••••••

03.00

04.00
05.00
06.00

.

:I
4
4

4
4'

4

4

4
4
4
q

4

Hipoclor.ito de sódio
A'gua sanitá:ri.a
Qualquer outro

..........••....•...........
...•.....•.•................

4
4

99.00

outros •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••

4

00.00

CLORATOS "

01.00
02.00

Clorato de amônia •••••••••••••••••••••••••

01,

99

,03 •.00

PERCLaR~TOS

Clorato de bário ••••••••••••• ~ ••••••••••••
Clorato de' cá:lc~o ••••••••••••••••••••••••••

04.00

cforato da cobre ••••••••••••••••• i

05.00
06.00 '

09.00

Clorato de
Clorato de
Clorato de
Clorato de
Perclorato

10.00

Perclcirato de potássio ••••••••••••••••••,••

07.00
08.00

28.33

•••••••••

P~ntaclor8to de antimônio •••••••••••••••••
Triclcireto da antimônio.••••••••••••••••.••.
'Outros
~ •••••••••••••••,•••.•••••..

02.00'

I

& •• & ••••••

34.00
99.0'0

33.00

i

Ox.i.cloreto da cromo (cloret'o de cromila) •.
O,xicloreta de estanho ••
~

%

••••••••

croma •••••••• ~ •••••••••••••••••
estr~ncia••••••••••••••••••• ! • •
potá:ssio •••••••••••••••••••••••
sódio .••••••• ~ ••••••••••••.••••
,
de amonl.O •••••••••••••••••.••••

.

4
4

4
4
4
4

4
44
4
4
4

H.OO

par c Lcra t o de sódio

99.00

Outros ... ,.•......••••••••••••••••••.•••••••

00.00

8RO~lETas E OXIBROrtETÓS; BRDMATDS t: PERBRO
M;,TOS; HIPOBROMITOS
-

01.00

4
4

04.00

Bromato de potássio .••.••••••••••••••.•.• .
Bromato de sódio •••....• o • • • • • • • • • • • • • • • • •
Brometo .de amônia ••.•.•....••••••.•••• ,.•.•.
Brometo de cádmio
••••••••••••••

4

05.00,

Brometo de cálcio •.•••••••••.••••••.••••••

4

02.001':
03.00

.

0

4

ATOS 1)0
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PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

AL!

SUBPOSIÇÃO
POSIÇÃO
e
I'mM

QUOTA

D6.00

Brometo c upr-a.c c

07.00

Brometo cupr oeo

08.00

Bromet a
Brometo
Brometo
Brometo

09.00
10.00
·11.00

de
de
da
de

0_

4

..

.

4

estanho
.
estrôncio
.
,ferra
..
lítio ••••••••...•••••.••••• <; • • • •

4

..

.

~6.00

Brometo de magnes.l.O
,"o
.
.
Brometo de mer cur a,c
Brometo de sadio
.
.Brometo de potássio ••••••••••••••••••••.••
Hipebromito da potássio ••••••••• , •••••••..

99.00

outros ••••.•....•••..•••••••••..•.••••••••

00.00

IODEIOS E OXI-lODETOS'j IODArDS E PERlODATOS

12.00
13.00
14.00

15.00

28._34'

7.

01.00

0.0

.

lodato ácido de potássio ••.•••••••••••••..

4
4

4
4

4
4

4
4
4

4

02.00

lodato de bário •••••••••••••••••• '0 • • • • • • • •

4

03.00

4

05.00

. r cdat o de estrôncio •••••••••••••••••••••••
Iadato neutro de potássio •••••••••••••••..
Iodato de aód Lo ..•....••••••••.•••••.••.•.

06.00

ladeto da amônio •••...•••••.••••••••••••..

4'

07.00

lodeto
ladsta
lodete
lodste
lodete

de bismuto .•••••••••••••••••••••••.
de cádmio •.••••.••...••••••••••••...•
de cálcio ••••••••••••••••••.••••....
de chunbc •••.•••.•..••••••••.••••...
duplo de potássio e zinco •••••••...

4

lodeto
ladste
lodeto
lodsto
iadsta

de estrôncio ••.•••••••••••••••••••.
de ferro ••••••••.••••••.••••..••'...
de l1.tio •.•.....•••••••••.••..••.•.
mercúrico (bi-iodeto de mercúrio,
vermelho de mercúrio) •••......••.'0 • • • •

04.00

08.00
09.00
10.00

11.00
12.00

13.00
14.00

15.00

16.00
17.00

18.00
19.00
20.DO

zi.oo22.00

23.00

24.00

lodeto mercuroso (proto-iodeto de mercúrio
ladete de potássio •.••••••••••••••••••••••.
Lcde t c de sódio ••••••••••••••••••••••••.••
r cde t o de zinco .••.•.•••••••••••• ~ •."••• ~ •••
Oxi-iodeto de antimônio •••••.••••••••••.•.

4
4

4
4
4

4

,
4
4
4
4
4
4
4
4

Oxi-iodeto de potássio •••••••••••..•••••..
Penta-iodste de antimônio ••••••••••.•••...

4

Periodato da potássio .•••••••••.•••••••••..
Per~edata de sódio •.••••••••••••••••..•...

4

4
4
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c6DIGO
UBPOsrçÃO
I'OSrçAO
e

ALI

M E

R

C

A

n

O

R

I

A

7.

IT2M:

28,35

25.00

Tri-iodeta de antimônio .•••... ,. •.....•....

4

99 .. 00

outros •••.••••••

4

Op.OO

SULFETOS,

01.00

Pentassulfato de antimônio................
Polissulfeto de amônio .• • • • • . • • • • . . . . . . . . .
Polissulfeto de potássi,o
Polissulfeto de s6dio •.• ~.................

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
99 ..00
2a.:36

28.37

QUOTA

.o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~NCLUSIVE

POLISSULFETOS

Po!issulfeto de cálcio....................
Sulfato de amônia.........................
Sulfeto de bário...........................
Sulfeto
Sulfeto
Sulfeto
SU,lfeto

de
de
de
de

cádmio ••••••••••••.........••. '.
cálcio.........................
chumbo _....................... .
cobre
,..

4
4
4

4
4

4
4

4

4'
4

4

Sulfeto de estanho ••••••..••.••...•••..• ','
Sulfeto de estrôncio •••.....•.•••••...• - -.
Sulfeto de ferra..........................

4

Sulfeto de magnésiQ ••........••....•...•.•
Sulfeto de mercúrio •.•..••••,..............
Sulfeto de potássio

li

Sulfeto de sódio, inclusive sulfidrato

4

Sulfeto de zinco ..••••......•... '..........
Trissulfeto de antimônio..................
Outras .•••••••••.•...-••••••••••.•....••.•. '..

4

00.00

HIDROSSULFITOS, INCLUSIVE OS HIDROSSULFI_
TOS ESTABILIZADOS POR MAT~RIAS ORGÂNICAS;
SULFOXILATOS

01.00
02.00
03.00
04.00
99.00

Hidrossulfito de sódio
," ."
Hidrossulfito de zinco
,. ..•.
formalde!do sulfoxilato de sódio...........
Hidrossulfitos estabilizados...............
Outros •••••• '........................... .. .

00.00

SULfITOS E HIPOSSULFITOS

4
4
4
4

4
4

4
4

i;
4
4

01.00

foletabissulfito de potássio................

4'

02.00
03.00

foletab,issulfito de sódio...................

4

C20)•••••••••••••••••'............... •••. .• .

4

04.00

Sul~ito ácido da potássio (bissulfito
de
,potassio)
' •••.••••• ;. ••.•••••••••••••

4

S~lfito ácido de cálcio (bissulfito da cá!

A'ros no PODER EXECUTIVO

<110

c 6 D I GO
POSIÇÃO

UBPOSIÇlo

AL.!.

M E

R

C

A

D

O

R

I

!

e

%

ITEM

05.00

Sulfito ácido de sódio (bissulfito de sa_

06.00
'07 .. oq
08.00

Sulfito da amônia

09.00
10.00
11 0 0 0
12.00

0.0..............

Sulfito de magnésio........................
Sulfito neutro de cálcio...................

4
4

Sulfito neutro de potássio............. ••••• •.••

4

Sulfito neutro de sódio.. o.
Sulfito de :z~nco.....

4
4

•••

•••••••••

00.00

SULFATOS ~ ALOMENS; .PERSUlFATOS.
Parsulf~to da amônia......................
Persulfato da potássio............ •••••••••
Persulfato da sódio
~...
Sulfato ácido da potássio (bi8sulfata de
potássi~) •• ' .••••••.•••• '.' ••• ~...............
Sulfato ácido de sódio (bissulfato de sa.

16 ..00

17.00

02.00
03.00

04.00
0.5.00

dia).........................................

06.00'·
,07.00

Sulfato

08.00'

Sulfato
Sulfato
Sulfato
Sulfato

09.00

.10.00
11,,00

12.00
13.00

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

19.00

4

4

01.00

15.00

4

Sulfito de cromo •••••••••••••••••••• ~......

99.00

lA.OO

28.36

dio).......................................

Tiossulfato da alu~!nio (hipossulfita de
alumínio)...........................................
T~ossulfato da amôn~o (hipossulfito da amonia)........
Tiossulfato da cálcio (hipossulfito
de
cálcio)......................................
Tiossulfat"o da chumbo (hipossulfito
de
chumbo).........................................
Tiossulfato da sbdio (hipossulfito da 86dio) ••••••••••••••••••••••• ~ ••• _............
outros.~
~ ••••••••••• ~...

13.00

QUOTA

Sulfat~

Sulfato
Sulfato
Sulfato
Sulfato
Sulfato
Sulfato
Sulfat·o

d~

alum!nia.......................
de antimônig.;....................
de.b~ria (pre~ipitado)............
d~ cádmio
~.........
de' cálcio ••••••••••••••••.•• ~.......
da chumbo t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ;

4

4
44

4

4
44

4
4

4
4
4

4
4
44

de cobalto...............

4

da

4
44
44-

cromo..........................

cÚpI'ico... ••••• •••• ••••••••••••••••
cuproso...........................
duplo de alum!nio ~ amônia........
duplo da alumínio e potássio......
duplo de alumínio e sódia ••••••• ~.
Sulfato dupla de c~omQ a amônia...........

4

4
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CÓDIGO

roSIÇÃO

ALI

SUBPOsrçÃO
e
nZM

20.00

C A

O R

I

A

Sulfato
Sulfato
Sulfato
Sulfato

00.00

NITRITOS ( NITRATOS

30.00
31.00

Dl.OO

02.00
03.00
~4.00

05.00
06 •.00
07.00

-

08 .•00

09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00.
16.00
17.00
18.00
19.00

Dl
99

20.00

Ql.i01"A
7,

32'.00
951.00

28.00
29.00

28.39

li

duplo de cromo e potássio ••'.••••.•.
duplo da farro e amônia .••••.••••.
de estrôncio •••••••••••••••••••••.
férrico ••••••••••••• o • • • o • • • • • o' • • •
Sulfato ferroso ••••••••.•••••••••••••••••.
Sulfato 'de lIti ••••••••••••••••••••• o • • • •
Sulfato de magnésio •••••••••••••••••••••••
Sulfato de manganes •••••••••.••••••••• o,•••
Sulfato de mercúrio ••• ,;••••••••••••••••••.
Sulfato neutro de potássio._ com teor de
m",is de 52% de K •••••••••••••• ~.~ ••••••.
20
Sulfato neutro de sódio (sal de Glauber) ••
Sulfato de n Ique i •.•••••••••••••.•••••....
Sulfato de zinco •••••••••••••••••••••••.••
Outros ••.••.•••••.••••••••••••••••••••••••.

21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00

,:

~

Nitr.ato de alumínio.......................
Nitrato da bário •• ~............ •••••••••••.
. Nitrato' básico de bismuto (subnitrato de
bismuto) ••..•.••••••••••••••••••••••••••••
Nitrato básico de mercúrio •••••••••••'.....
Nitrato de cádmio.. •••••• ••••••••••••••••.
Nitrato de césio ••••••••'•••••••••••••••• o'
Nitrato de chumbo.........................

'Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrat·o
Nitrato
Nitrato
Nitrato

de c obaLtn ••••••••• .-..... ..••••.••..
de cobre ••••••••••••••••..••.. ~...
de eet xênct o , •••••••••••••. •••••••
de ferro.. ••••••••••... ••••. •••••..
de lltio..........................
de magnésio .•••••.••••.•••.•.•. ~...
de mangan~s......•...•. •.•.•.••••••••.
de m8rc~rio.......................
mercuroso.........................
neutra de bismuto.................
Nitra~o d a o lquej, ••••••••••..••.•..•••••••• 1
Nitrato de potássio

Com teo~ de KN0 3 de 98~ ou menos..........

4
4
4

4
4·
4

4
4

4
4
4
4
4

4

4
4.,
4
4
4

4
4
4

4
4
4
~

4
4

4
4
4
4

4

Q~lqu~routro

4

Nitrato de sódio _ com teor de nitrogenio
de mais de 16.3;; •••••••_...................

4
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,

CóDIGO
l":.'

POSIÇÃO

UBPOSrçÃO

~

II

C

A

n

11

O

1

~

QUOTA

e
ITEM
21.00

;Z2.00

23 • .0 0
24.00
25.00

28.40

14

AL!
%

Nitrato de tálio

"'
Nitrato de z nc'o
Ni.trato de cálcio com teor de mais de 16%
~"'"'''''''' .
de nitrogênio
Nitrito de amon~o •.•••••••••••••••• , ••. ~ ..
Nitrito de bário •.••••••••••••••.••••••••.
í

0,0

0.0

0"0

26.00

Nitrito de cálcio ..•••••••••.•...••••••.•.

27.00
28.00
99.00

N.itrito de potássio
.
Nitrito de sódio ••••..•.•••••••.•••.•••••.
Outros ••••••.••••••• ~ ••••.....••...•.•••••.

00.00

f05FITOS, HIPOf05FIT03 E fOSfATOS

01.00

fosfato de alum!nio ..••..••••.•••••.••••••.

02.00

fosfato triamônico

I I

:~::~~
D5 •.o0

.

4

4
4
4
4

4
4
4'

4

4
4

'Fosfato de cobalto ••••••• ~ •••••••••••••••• :
Fosfato de cobre •••••••• ~ ••••••••••••••••••

4

fosfato de. cromo •••••• ~

4

'••.• ,• ••••• " ••·

06.00'

Fosfato de estrôncio

.

4

07.00
08.00
09.00
10.00

fosfato f.árrico ••••••••••• ~"!""'.'.""
fosfato t'er r-cec •••••••••••••••••••••••••••

4

,11.00.

Fosfato de potássio

~ •••

4

12.00
l3.0Q·

fosfat'o de zinco ••••••••••••••••••••••••.••,

4

'Fosfito de amonl.O ••••••• : •••••••••••..• ~ ••

Fosfato de magná~ito

4

~ .

4

Fosfato de manganes •••••.••.•••••••••.••••••

4

i7.00
lB.OQ

Fosfito de rnanganes ••••••••••••• ,. .•••••.•••

4
4
4
4
4

Fosfito de I?otássio

.

4

19.00
'i 20.00

fosfito da sódio ••••••••.•••.•••.••••••••••

,

14.00

fosfito de cálciL

15.00'

Fosfito de ferro ••••••••••.•••• ~ •••••••••••
Fosfito de. magn~s:~.tJ •• ~ •••••.••••••.•••••••••

16.00

.

H8x.am~tafosfato de sôd.j,o

.

4

Hipofosfito de cálcio ••••• '.' ••.•••.•••••. ~ •••

4

22.00
.23.00

Hipofosfito de ferro ••.•••.•••••••• ~ ••"••••• ~

4

HipofosfitlJ da magnésio

.

24.00 '
25.00
26.00.

Hipofosfitu de manganes

..

27".00

Netafosfato de sódio

4
4
4
4
4
.4

21.0rr

Hipofosfito de potássio •••••• :

.

Hipofosfito de sódio •••• e

l'

.

;

.

'28.00

Ortofosfato bicálcico ••••••••••• "

.

·~Sl.OO.

DI;'tcfQ~fiiltQ ·1Jj,~:ãódi.Cg •• 11,1

.

4

i
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CÓ])IGO

ALf

U TI

UBPOSIÇÃO
I'OSIÇAO

R cr

A D O & I

A

QUOTA

e

z

·ITEM:
30~OO

o~t~fosfato monoácido duplo'de sódio a a-

•••••••• " ••.•.••.•• '.' •••••• ~ .,. ~ •••••.
Ortofosfato·monocálcico.••••••••••••••••••.
Drtofosfat o "mcncssôdd co••••••••••• -•• '.' ••••
Ortofosfato tricálcico •••• :.~ •••••••••••••
Ortofosfato tt:issódico •.•
~
Pirofosfato de alum!nio..
Piro.fo~fato da sódio
,
.

mon~o

31.00
"32.00 .

33.00

34.00
35.00
36.00

4

•••••••••••••

••••

99~OO

P~rofo~fato de z:Lnco.
·•••••••.
Tripolifosfato de sódio. .•••• «»: •.••••••••••
Outros.••••••••••••.•••••••••• 4 • • • • • • • • • • • •

00.00

ARSENITOS E ARSE.NIATOS

01.00

Arseniato de et umfnia. • ~ •••• " •••••••.••• , •
Arseniato de cálcio.•••••••••••.••••..•••••.
Arseniato "de chumbo ..•••..••••••••••••..••.
Arsaniato de cobre •••..•••••••••••. '.' ...••..
.
Arseniato de mercurJ.o...•••••••••••• ~ •••••.
Arseniato de potá"'sio.•.••••••••••••.••••••
Arseniato de sódio.••••••••.••••••••.•••.•••
Arsenito de cádmio.•••••••• ~ •••••••••••••.•
Arsenlto de chumbo.•••••••.-".•"•••••••••.•••.
A.rs.enito de cobre
c •••
Atsenito de manganes
" •••••••...
Arsenito de potássio•••••••• ;•••••.•••.•••••.
Arsenito da sódio.•••••••••••••_•••••••••••.
Ar·sanito da zinco••• ~ ••••••••••• õ • • • • • 4" •.••
Outros..•••••••••••• " ••••••.••••••• " ••••••••.

37.0.q
38.00

02 •.00
'03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09._00
10.00

'1.i:oo
12.00
13.00

14.00
99.00

.

4

•••••••••••

00.00

CARBONATos E PERCARBONATOS, INCLUSIVE
O
CARBONATO DE AMONIO COMERCIAL QUE
CONTE
NHA CAR8AMATO DE AMQNIO
-

cr.cu

. Carbonato ácido os potá$sio (bicarnonato
de potássio) •••••••••••
üarb onat o ácido de sódio (bicarbonato de
sódio) •••• ~ •.••••••••••••••••.••••.••••...•.
Carbonatos de amônia, contendo ou não cal'
bamato de amônia .••••••••••.•••••••••••• :-..
Carbonato da' bário' precipitado••••••••••••.
Carbonato básico de. chumbo (alvaiade) .••••.
Carbonato da bismutd•••••••••
. Carbonato de cálcio precipitado•••••"••••••.
4 •••••••••••••••••••

02.00
'03.00

04.00

05.00
06.00

07.00

4

•••••••••••••

4

4
4

4
4

4
4
4

••

•
4

•
•
4
4

•
•
•4
4

•
•

4

4
'4

4
4

4
4
4
4

4
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C6DIGO
POSIÇÃO

QUOTA

e
ITEM:

OB.OO
09.00

10.00

11.00
12.00
13.00

14.00
15.00
16.00
17.00

7,

Carbonatos da cobalto......
•••
Carbonatos da cobre........................
Carbonato de estrôncio precipitado:........

Carbonato de ferro.........................
Carbonatos de 1Itio......................................
Carbonato de magn~sio precipitado..........
Carbonato de manganes ••••••••••••••••••• ~..
Carbonato neutro de chumbo •••••••••••••• ~..
Carbonato neutro de potássio_....

4
4
4
4
4,
4
4

4
4

Carbonato neutro de sódio......................
Carbonato de n fquc).
~
,
Carbonato de zinco precipitado..............

4
4

21.00
99.00

Percarbonatos de potássio..................
Percarbonatos de sódio
'.....
Outros ••••••••••..•.•••••••,...................

4
4
4:

00.00

CIANETDS SIMPLES E CDMPLE::XDS

01.00
02.00

Cianeto de cálcio
Ci1J,neto cupr.lco
Cianeto cup r oec

ra.no
19.00
20.00

28.43

ALl

ISUBPOsrçÃO

03.0.9
04.00

05.00
06.00

07.00
08.00
09.00

.

.,•••

o·• • • • • • •

.
.

Cianeto duplo'de mercúrio e potássio ..•••..
Cianeto duplo de mercúrio e zinco .••... ·•··
Cianeto de mercúrio ••••••••••.•••••... '..••.
Cianeto de n!quel •.•••••••••••••••.••• "••••
Cianeto de potássio •••••••••••••• ~ •••••.••

4

-4
4

4
4
4

4
4
4

Cianeto de sódio ••••••••• '
.
Cianeto de zinco
.
ferricianato de bário ••••••.•.••••••••••••

4

12.00

ferricianatb de chumbo

"

4

13.00

ferricianeto da potássio .•••••••••••••••••
Ferricianato de s6dio .•••.••.•••••• , ••••••.
Ferrocianato de amônia .•••••....••••••.••.•

4

10.00
11.00

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

4
4

4
4

Ferrocianeto de chumbo •.••••••••• '. ..•.••••

4

Ferrocianeto
Fe r r-oc í.ane t o
Ferrocianeto
Ferrocianeto

de cobra.••••••••••••..•••••••
de potássio •••••...•••.•••••.

4

de sódio •.•••••••.••••.......

4

de titânio ••..•.••••.•••••••.

4

Nitrocianeto de cobre (nitroprussiato ·de
cobre) ..•.•••••.., ..... '...•..•.•••••...••••.

4

Nitrocianeto de sódio (nitroprussiato de
sódio) ••••••••••••••.•••••·•••••••••••••.• ~ •.

4

4
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23.00
99.00 '

28.44

"I

4

Cianato de amônio .•.••••••.•••••••••••••••
Cianato de potássio •••••••••••••••••••••••
Cianato de sódio •••••••••••••••••.••••.••••.
Ful.aânat.o de mercúrio •••. " .•••••••••••••••
Tiocianato de amônia, rodanato d~ amânio ••

4
4
4
4

06.00

Tiocianato de cálcio ••••••••••.•••.••••.•••'

4

07.00

Tiocianato de cobra ' .•••••••••••••••.••.• «»
Tiocianato de ferro
,••.
Tiocianato meecúr í.cc•••••••••..•••.••••••••

4
4

Dl.OO

03.00
04.00
05.00

08.00
09.0_0
10.00

11.00
12.00

1_3.00

99.00
00.00
01.00
"02.00

03.00
04.00
05.00
06.00
07.00

08.00

D9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
2e~46

•••••••••• "• • ~ •• ••••

4

02.00

I

me~cúrio

~~~~;~A~~;~'~~~~~~~~'~'~~'d;;;~;;~;""'""'

00.00

28.45

Oxicianet Ó de

Tduc Lanabo mercuroso.•.. ~.""""".'" •.••.
Tlocianato
ri!quel•••••••••••••••••••••••
Tiocianato de potássio••••••••••••.•••••••.

de

Tiocianato de sódio
.
Outros •••••.••.,.••••.' •..'•..••••••••••••••••

"
4

4

4.
4
4
4

SILICATOS~

INCLUSIVE OS SILICATOS DE 56010
OU DE POTASSIO COMERCIAIS

Silicato de alumínio, •••..••••••••••••••••.
Silicato de ,bário....•••••••••••••••• , •••••
.s Lã í.ceb c de cádmio .•••••.••••••.•••••••••••.
Silicato de cálcio .••• ~ ••••••••••••••••••'.'
. ..•..••••••••••• ,;••••••••.
Silicato de ces~o

4
4
4
4

Silicato de chumbo .•••••••• ~ ••••••••••••••
Silicato de zinco .••••••••••••••••••••••••

4

.

Silicato de estrôncio ••••••.••••••••••••••
Silicata de manganes •••••••••••••••••••• "
Silicato da potássio,
.
Silicato de sódio
"
.
Silicata de zircânia; ••••••••••••••••••••••
'Silicato de magnésio ••••••••••••••••••••••

99.00

Outros

OO.OÇl

BaRATOS E PERBORATOS

.

01.00

üoxabc de cádmio

02.00
03.00

Barato de chumbo •••••••••••••••••••••••.•••
Barato de cobalto •••••••••••••••••••••••••

, •••••••••••

04.00

Barato de cobre •.••••••••••••••••••••••••••

QS.OO

SQ~ata

da l!tiQ •••••••••••••••••••••••••••

4

.4

4
4
4
4
4

"
4

4
·4
4
4

4

r
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C6DIGO

AL!

UBPOSlçIo

QUOTA

e
lTE!<

..

06~OO

Barata de manganes

o••••

07.00

Barato de meI.'curJ..O

.

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

1;3.00
.14.00
15.00
16.00
99.00

28.47

r.

Barato de nfquel ••••••••• o'• • • • • 0_0 • • • • • • • • •
Bor ab c de Zl.nco ••••••••••• ! . 0,0 • •

õ •••••••••

Barato 'de zircânio" •••••••••••••••••• a • • • • •
Metaborato' da. amônia ••••••••••••••••• ~ ••••
Metaborata de sódio •••••••••••••••••••••••
Perborata de magnésio ••••••• o·• • • • • • • • ;. • • • •
Perborato de potássio •••••••••.•••••••••••
Perborato de s5dio •••••.••••••.•••••••••••
Tetraborato de s5dio ••••••......•••••••••.
outros ••••••••••••.••.••••••.•.••...•..••.

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4

00.00

SAIS DOS ~CIDOS DE OXIDOS MET~LICOS (CRDMA
TOS, PERMANGANATOS, ESTANATOS, ETC.)
.,...

01.00

Aluminato de bário, '" •..•.••.•••....•......

4

02.00

4

03.00

Aluminato de cálcio •..•••..•...•.......•..
Aluminat,Q da' chumbo •.•..................•.

04.00

Alúminat~e

ccbet t o.o, ..•.•••••.••••••.•.•.

4

05.00

Aluminato
Aluminato
Aluminato
Aluminato

cromo .'.-.·0 •••••• , , •• , ••••••••••
potássio .•••... "
.

4

s ód Lo ••••••••••••••••••••••••

4

zinco .•.•.•.•..•.......-..•...
Antimoniato de chumbo ........••...•.......
Antimoniato de potássio ...•...••......•...
Bicrorriato de emêní.c •••••••••••••••••••••.••

4

Bicromato de potássio .......•••............
Bicromato de sódio ..........•...••...... '.'
Cromato de amônio .•.•.. :.....•.............
Cromato de bário ...•.......•..............
Cromato de cálcio .....•...................
Cromato de chumbo .........••..... : .•......
Ercmat o de cobalto ........•.•..•••........
Cremato de estrôncio ..•...................
Cromato de

"

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00

lS.Da
16.00

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

de
de
de
de

::~~:s';o'

~

4

4

4

4.
4

4
4
4

4
4
4
4

24.00

Cromato de
: : : : : : : : : : : ,: : : : : : : : : .:
Cromato de sódio •.•.•.......••...,
.
Cr-omato de zinco •.••...•......•...........
Estanato de aluminio •..•.•............. ',"

25.00
26.00

Estanato de cobalto
Estanato de cobr-e

.

4
4

27.00

.c:stanato de cromo ••••••••••••••••••••••••.

4

22.00
23.00'

,

4

4
4

4

ATOS
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CÓDIGO

IPOSIÇÃO

UBPOSIÇXo
e
"'EM

E

R

C

A

D

O

R

I

A

r AL.!.
,

QUOTA

28.00

Estanato de sódio ••..•••••.....•......••..

4

29 ..00
30

r~anganat"o de bário ..........•...•...•••••.
Manganato do sódio ......•........•...•••..
Matantimoíliato da 3ódio •.......••..•.•.• f '
Forrito da bário ........•.•...•........••.
Molibdato do emênro •••••••••••••.' •••••_••••
Molibdato da cálcio ......•....•...•••.••..
Molibdato da chumbo •..••••••........•..•..
Nolibdato de sódio •..•...•.....•......••..

4
4
4
4
4
4
4
4

000

31.00
32.00
33.00
34
000

35.00
36 ..00
37.00
38.00
39,,00
40.00
41 ..00
42.00
43 ..00

4'1 .. 00
45,,00
46 ..00
41.00
48.00
49.00

Por~anganato da cálcio •....•.....•••...•..
Pe cmençanat o de potássio •....•..••••.••.••

Permanganato da sódio ...•.....•.....•.•...
Permanganato de zinco .•......••..••.••....
Pj.unbat o de bário ...•...••.•...••..••..••..
Plumbato de cálcio
'. ........•...
Plumbato de estrôncio ..........••.••..••. '.'
Plumbato de sódio ..•......•......•...•••••
Titanato de bário ..•...........•...,•••.•. 0.
Tungstato de amônio(volframato de amônia)..
Tungstato de bário(volframato de bário).•.•
Tllngstato da cál~io(volframato de cálcio)..
Tungstato de chumbo .................•.•..•

4
-4

4
4

4

4
4
4

4_
4
4

4
4

,

50.00

~~~J~:~:~.~~. :~~~~~~~~~~~:~:~;~~~.~~. ~~:~~~.

51.00

Tungstato de sódio(volframato de sódio)~ ...
Vanadato de amônia ..•...•..........••...•. ',"

4

Vanadato de sódio .....•...._
.
Zincato de bário ...' ......••........••..••• ,.

4

Ziílcato de cobalto .••.••••..••••••.•••••••.
Zincato de sódio .•...•...••.•.••.••.••••••.•
Outros ......................•.••.••••••..•.

4

52 ..00
53.00
54.00
55 ..00
56..00
99.00
28.48

M

00.00

4
4
4

4

OUTROS SAIS E PERSAIS DOS '&:CIOOS INORGANI-

cos, con EXClUSÃO DAS AZIDAS
01.00

Coba1tinitrito de sódio .........•.••••••.•.

4

02.00

FosFomolibdato de sódio·· ..........•..•••• ·

4

03,,00

Fosfotungstato da sódio(fo~fovolframato de
sódio)
'" .....•.....••••.••..•....••.. ,
Seleneto de cádmio ...•....•••.•••..•••.•••.
Seleniato de amên o .......•..••••••••••••.•

04 ..00
05.00
06 ..00

I

07.00

í

Soleniato 'de cobre .......••...•..•.••••••..
Seleniato da potássio .•••..•••••••••••••••

4

4
44-

4
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C6DIGO

AL!

MERCA-D·ORIA

DEPOSIÇÃO
POSIÇÃO

,

QUOTA

e

Im!

08.00

Seleniato de sódio •••...•.••••.•...•

0.0

~

••••

4

,09.00

Selenita de b'rio ••••••••••••.•••.••••• !

••

4

10.00

Selanit.o de cobee ••••.••••••••••••••••••..

4

11..00
'12.00

Sulfoantimoniatci de sódio .••••...........•
Clorato'duplo da amônia e zinco •••••......
Outros ••••••..

4

99.00

0.0

SUBCAPfTULO
00.00

••••••••

VI -

;

• • • • • • 0'0

•••••••••

4
4

DIVERSOS

METAIS PRECIOSOS EM ESTADO COLDIDAL;

AM~L

GAMAS DE METAIS PRECIOSOS; SAIS E OUTROS
COl'lPOSrOS INORGÂNICOS OU ORGANICOS DE f'lE-

PRECIO~OS,
FlNIDA OU. NAD

TAIS
01.00

DE CONSTITUIÇÃO

QUtMICA.O~

Metais preciosos em astado coIoidal

Dl

Ouro cc Loãdaj, ••••••••••••••••• ',' •.••••••,•••

.02
99
02.00

Prata' c cj oã da L, •.••••......•...•, ......• ','"
Qualquer outro •.•...< • . • . • • • • • • • • • • • • ' - ' . _ • • • • • •

Dl

02
99
03.00
Dl

02
03

04
05
06
07
08

09
10
11

12
13
.14

15
16

17
18

19
20
21
03.22
23

24
25
26
27

Amálgama da mataI precioéó
Amálgama de ouro ..•.•.... '.'.••....•........
Amálgama de prata
'
~ ,:
.
Qualquer outro •................•. '.',' .'
~.
Sais' e demais compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos
Acetato de pr-ab a .•...... ','" .' .•.....•.....
!S:cido c Lor oáur-Lo o
" .._'
.
!S:cido·cloroplatínico •......•..•.........• '.'
Acido cloroplatinoso ••..••• ;
. ...••...
~cido hexahidroplatínico
,
.
Aurocianeto de potássio •..................
Aurocianeto de sádio ..•....... :
.
Aurotioseulfato de- sódio'
~
_.'.
Auricloreto de ámôl)io .. '....•.... '.•.•......•.
Auricloret.o de potassio ... ~'....•••••......
Auroclorato da sódio ......•.........•.......
Azida, dEi prata
.
Benzoato de prata ..•.._
_
'•...._..
8icromato de prata
,
'•.•.. -.
Brometo
de' irídio ...•....... . .........• ;.
Brometo do prata ••.••... '
.
Cianeto do ouro .•..• ~ ._•....... -.• ,
.
Cianeto de prata
'. .........••...•.••....
Cioamato da prata
.
Cloreto .ãurico (tri-clorato da ouro) ..•.....
Cloreto auroso (protocloreto de ouro) .... : ..
Cloreto
Cloreto
Cloreto
Cloroto
Cloreto
Fosfato

de irídio..................•.......
de paládio
.

~: i6â~~: :.:::::::::::::::: ~:::::: ::

de rutênio .............•........•....
da

prata

, •.. ·

.

•
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

,
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

•
4
4

I
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C6DIGO

POSIÇÃO

UEl?OSIÇlo
e
lTE1f

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42

43
'44

99
28.50

E

R

C

.A

D

O

~

~

A

~~f~~~: 6~~~~:::::::':::::::::::::::':::::::

Óxido de platina
;;
'
.
Óxido de prata ...................•.........
Permanganato de prata .......•.•..............
Picr,:,to ~a pr ata
: ...•. ','
.
Plat~noc~an8to da bàr í,o
.
Platinocianato de potássio
; ..
Proteinato, nucleato, nucleito, albuminato,
pept.cna t.o , vitelinato ou t anat o de prata...
Salicilato de prata
: ..
Tiocianato da prata
,
.
Qualquer outro
,
'..

ELEMENTDS QUtMICOS E ISÓTOPOS, ffSSEIS; OU
TROS (LE~ENíOS QUfMICGS RADIATIVOS E ISÓTÕ
POS RADIATIVOS; SEUS COMPOSTOS INORCANICDS
OU ORCANICGSDE CONSTITUIÇÃO-QUíMICA DEfINIDA OU NAO; LIGAS, DISPERSÕES .E CERAMAIS
("CERr~ETS"), qUE CotJTENHM1 ESTES ELENENTOS
OU ISÓTOPOS OU SEUS COMPOSTOS INORCANICOS
OU, ORcANICOS

01

Carbono 14.·................................
Outros.....................................

000

nOoOO

ISÓTOPOS DE ElEMtNTOS QUíMICOS NÃO COMPREENDIDOS NA POSIÇÃO 28.50; SEUS COMP05TOS I
NORGANICOS OU ORC~NICOS, DE CONSTITUIÇÃO QUíMICA DEfINIDA OU NÃO

01.00

Oeutério

99.00

Outros •....•.••.. , •... _......

00 0 0 0

CO~lPmTOS INORCANICOS OU ORGANICOS DE T6 _
RIO, DE URANIO EMPOBRECIDO EM U 235 E DE
METAIS DAS TERRAS RARAS, DE f TRIO E DE ESCANDIO, MESMO MISTURADOS E~TRE SI

-............................

Acetato de tório.••••.........•..•.••..•••.
02.00
03.00

'04.00
05.00

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

I

QUOTA

%

Fulminato da prata
_..•• , ...••
Hidróxido da rc Ior.c
" .............••. ~ ...
Iodato de iridio ...........•..............•••.
Lactato de prat a
_
_..
Nitrato do prata ......................•....
Óxido e hidróxido da ir1die
: ..

00.00

99.00

28;.51

AL!

M

Acetato de uranila {cu de urânio) .•••......
Jl:cida l,lrânico.••••••...•••..••••..•........
Benzoato de tório.•...•.............••••..•
Cloreto de cárie."
.
Cloreto de t5rio...••••.•...•••••••.•.•••••
Cloreto uxancec•••.••••••..••.•.•..•••••••••.
Formiato de 't5rio.••••.•••••••...••••• ·0 • • • •
Fosfato de uranila •.•••••.•••.• o • • • • • ~ • • • • • •
Hidr5xido de t5rio. o • • • • • • • • • o • • . • • • o • • • • • • •

4
4
4
4
4·
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4
4

4
4

4
4

;
4
4
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,c6

D I GO

I'OSIÇÃO

l)JlrosIÇilo
e
ITEU

11.00

12.00
13.00

14.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00
23.00

·24.00 .
25.00
26.00

27.00
99.QO
28.53

00.00

01.00
02.00

28.54

00.00

%

Hidróxido "de urânio .•..••• o-o • • • • • "0" o-o • • ~.
Nitrato de cário ••••••...••.••.•••••••••
Nitrato de tório..•..••••..•••••.••••••• ', ••
Nitrato de ur-aní.La (nitrato urânica)..••• °.°
Nitrsto de tório

4

Oxalato de cário...••••••.••

4

0,0.

0.0 • • • • • • •

0.0 • • • • • • • • • 0'0

••

Oxicloreto de tório ...••.•• ~ •.•
Oxida de o&1'io•••••••••••••••••••••••••••••
Oxido de tório••...••..••••.•• _.•.•••. , •••.
6xido de urânio .•....•••••••••.•••••.••....
Pirouranato de sódio..•.•••••.•••••••••.••.
0"0

••••••••••

Sulfato de cário.....•.••.••.....•••..•....
SlJlfato duplo de tório e sódio.•••.••••.. _•.
Sulfato de tório .......••.••....•.•..•••...
Sulfato de uranila ......•••..••••••••.•.... '. .
Sulfato ur~noso.........••••••...•••...•....
Tartarato de tório ......•••.....••...........
üubr cs . ••• •••••••• •••••••• ••• . '•• , •.•••• " .•

4

4
4
4
4
4

4
4

4

4
4

4
4

4
4
4

AR LfQUIDO (INCLUSIVE O AR LfaUIob DO QUAL
TENHA H SIDO ElHUNA-DOS OS GASES RAROS); AR
COr'lPRH1IDD
.
Ar lIquido...... ........•.•••.•••...••.....
Ar.comprimido .....•...•.•••.••.........•..

PERÓXIDO DE H!OROG~NIO (~GUA OXIGENADA),

HJClUSIVE.A A:GUA OXIGEN.'I.DA SÓLIDA

4
N/r

.

4

eu.qo

fOSFETDS

01.00

4
4

03.00

fosfato de cálcio ........••••...•.........
Fosfato de cobre ..••.......•...•.•••••....
Fosfeto de estanho ...••..••••.•••..•.•... ,

04.00

Fos f e t c de zinco .....•...•..••.••••.....

05.00

Fosfet9 de ferro ...•.•.••••••••••••••••...
Outros ••••••••.•.......•.•..••.•••:•..•.•••..

02~OO

99.00
28.56

AL!
QUO!

MERCADORIA

4

'.!'

4
4

00.00

CARBONETDS (CARBDNETOS DE SILíCIO, DE 80'RD;CARBDNETOS r'l::T.6:LICOS, ·ETC.)

01.00

Carboneto de alumlnio .... ~ •••••.•••..• , .•..
Carbonat o da bário •.•.....••••.••..••.••....

4

03.00
04.00

Ea rb cnab n da

4

05.00

Carbonato de 5i11cio (Ucarborundum"). 5iliciata de carbono

02.00

boro (borocarbono) •.••..••.••.
Carbonato de cálcio ..........••••• '••••..•.•..

4

4
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CÓDIGO
POSIÇÃO

AL! I
QUOTA·

MERC..ADoORIÂ

UBPOSIÇÃO
e

rTEM

%

Dl
99

06.00
07.00
08.01]
99·.00

126.57

finá .•.............. : ................•..•..
qualquer outro ......•.._... '.' •........••.•..

C8!b?neto de tungstênio (carbureto de vo~
frar;l1.o)
, .•......•....••••••.....
Carbonato de zircônio ......••• ~ •••••••.•.

co

cbumbc , ,

••.••• ,.....................

A~j,ê§, l;!El ~6l:u.(3,

P3.P~

~",t
19m!nl .....
o ...... o o .. o o
8gretQ gê §~*ª~g.,ttt.I.~ ••••• tt..........
N~tr~to PG ~lum!nl0,.".,t ••••t...........
Nit:l:'IJ'ho de elJHs~nit:tJ,ttt
Nitrato de boro•••••••••• t.t •••~ •••••••• I.

99~0~

00.00

••••

4

_•••

(H~,t:lê

11.00

4
4

·A;::iQíl

09.00
10.00

4

4

O-i"ÓQ

06.00
07.00
OS.dO

4

Outros '.' ..•.•...••.•..•••••..•••••.•.•••••••

HIORETOS, NITREiOS, AZIDAS, SILICIETOS E
eüRETOS

04.00

4

acr-ocacbcna t o de a Lumi o Lc ••••••••••••••• '.

00 •.00

05.00

:0::8.58

De ora nu l omet.r La de 220 "me eh" ou mads-

0·0 . . . . .

4
"

4
4
4

Nitrato tis sil!oio..................... •.••

4
4

Siliciatc da c~lcio.......................

4

Silicieto de cobrB ••••••••••••••••••••• ~..
Silicieto de cromo........................
Outros .......•·.••• '" •.•.••••••••••••••• ~.

4

4

4

OUTROS COMPOSTOS INORGÂNICOS, INCLUSIVE A

~GUAS· DESTILADAS, DE CüNDUTI8ILIDADE OU D

IGUAL GRAU DE PUREZA E OS

AM~LGAMAS

QU

NÃO SEJAi1 -DE 1·1ETAIS PRECIOSOS
Ol~OO

02.00
03.00
99.00

Aguas destiladas, de condutibil~dade ou n
igual gra u de pureza ...•.•••••.; •..••••••••.
Amálga~as que nao sejam de ~stais pracio
sos •..........••........•..•.••••• ; •••••• ~ •.
SLilfocloretos de fósforo ........••.•.••••••
Outras ..................••..•••••••..••••.

4

CAPITVLO· ·.29
Produ tos Quln1.t tOS O,rgiÍ'lices

NOTAS:

(29·1)

Salvo as exceções 're suj tenees do texto de o.lgumas de suas
pos tçêes , estão comp reendtdcs no pr_es~nté .Co.pltulo uni.c!.
mente:

622
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a}' os 'compos tos 'orgâni coa- decons titú'l ção qufmic.a.def.i nida.
apresentados ho 1adamen te , mesmo..contendo impl.!rezas;, .

b} as m'is tuj-as de ts êneecs de um-mesmo composto .o.rginico~
mesmo con'eendo impurezas, com exclusão das' misturas' de
isômeros (diferentes dos estêreo-Úõmerôs) dos 'h1dro'
ca rbcne tos acTcli'cos, saturados ou não ·(Capltul0'Ú)-'::) .os produtos das- .posf çêes 29.38 a 29.42,·05 êteres- e es
teres de açlicar-es ejseus sais da po'siçãó' 29.43,e.os ,pr;
dutos da p'ostção 2.9.'44, de constituição qufm1ca. den~i

ou 'não;

da

' . -

d}.as so l uçêes aquosas dos produtos das ..letras "a", "b" ou
lI'C "
ant et-tcr-es ;
e) as demais 'soluções dos produtos das letras. Na". "b" ou
,,'c" anteriores .. desde que estas soluções constitu,am um
modo de acondicionamento usual .e indispensável. exi::lus.!.
vamente determinado por .mo t t vcs de s eçur-ança .ou F~r'n!.
ces slda des de transporte, e que o solvente não 'to,:,ne o
produto próprio 'p'ara us~s particulàres de preferência
sua aplicação geral;

a

da~ letras "a", l'b", "c", "d" ou "e" anteri
ores, adicionados d~ um. es tab t tt ran te indisp~nsãvel a
sua .ccns ervaçâo.rou a seu tr-anspo r-t et

f) os produtos

9) os pj-cdutos das letras "av ; -b", "c", "d", "e" ou "f" a!!.
teriore;, a'dici~nados de.substância anti-pô ( destinada
a evitar a liberação. de .poe t r-es ) , de um corante ou um.~
romatizante, -ccn o fim de"facilitar sua identificação
OU p~r.:..m.oti"vos de 'segu~ança. desde que estas adtçêes não

tornem o pro~utQ P~õp~io para usos partJculares
ferência·ã sua aplicação ger~l;

de p~!

h) os sais de diazônio norma'iza~os, os arilidos nor~aliz!
dos ut.i.lizados como copulantes p ar-e estes s ets , bem cE.
mo as bases s Sl t des para corantes aaô t ccs normalizados.

(29-2)

O presente Capitulo não compreende:
a).os produtos classificados na posição 15.04. bem COmo
gliceri.na.(posi.ção 15.1'1);
b)"o

â

a

l coo'l etTlico (posições 22.08 e 22.09);

c} o metano e o propano (posição 27.11);
d) os compostos do carbono mencionados na Nota (28-2) do C!
pl'tulo 28j

ATOS DO PODER EXECUTIVO

e) a vrê t a (posições 31.02 ou 31.05, segundo o caso);
~)

as materias corantes de origem vegetal ou animal (posi
ção 32.04), as matérias corantes orgânicas sintéticas,
os produtos orgânicos sinteticos do tipo dos utilizados
como "juntndroeos", os produtos dos tipos chamados "age.!!.
tes de branqueamento õtico", fixiveis nas fibras, e o !
nil natural (posição 32.05), bem como as tintur~s apr~
sentadas em formas ou recipientes' para venda a varejo
(posição 32.09);

g) o ne te l de'[do , a hexametilenotetramina e os produ.to.s s!
melhantes ap~esentados em tabletes. bastões ou formas
semelhantes que se d~stinem a ser utilizados como co~
eus tfve t s , bem como os combustíveis l Iqu'idosm tipo dos
utilizados em isqueiros ou acendedores. apresentados em
recipientes de capacidade igualou inferior a 300 cm 3
(posição 36.08);
'h) os produtos extintores ep r-e sen te dos . como cargas

if

para!
parelhos extintores ou em granadas ou bombas extintoras
da posição 38.17. os produtos (removedores) para elimi
nar a tinta de escrever. acondicionados para venda a v.!
rejo. compreendidos n~ posição 38.19;
os elementos de ótica, p r t nctpalmen te os de tartarato
de etilénodiamina (posição 90.01),

~29-3)

Qualquer produto que" possa ser classificado em duas ou mais
posiçües do presente Capítulo, considera-se como incluído
n-aquela que estiver em ultimo lugar por ordem de numeração.

(29-:-4)

Nas posições 29.03 a 29.05,29.07 a 29.10, 29.12 a 29.21,
qualquer referência aos derivados halogenados, sulfonados,
n t tr-a dos e ni t r-os edos aplica-se .i çua lmente aos derivados
mistos (sulfo-halogenados, nitro-halogenados. nitrossulf~
nados. nitrossulfo-halogenados, etc.).
Os grupos n t t r acos ou nitrosados não se consideram "funções
nitrogenadas" no sentido"da posição 29.30.

(29-5)

a) Os esteres de compostos orgânicos de função ácida dos
Sub cap f tut os I a VII, com compostos orgânicos dos mesmos.
Subcapítulos, classificam-se como aquele composto que
pert~nça.ã posição colocada em ultimo lugar por ordem
de numeração;
~)

os esteres de ãlcool etllico ou de glicerina com compo~
tos orgâni~os de função ãcida dos Subcapítulos I a VII
claSsificam-se como os compostos de função ãcida corre~
pondentes;

623
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c) os sais dos êsteres citados nas letras "a" ou "b" ant~
riores com bases inorgânicas classificam-se como os é~
teres correspondentes;
d) oS sais de outros compostos orgânicos de funçio itida
ou de fun"ção fenol d~s Sub cap i tu l os I a VI I
com bases
inorgi~icas classificam-se como ~ compostos orgânicos
de função ãcida ou de função fenol ~orrespondentes;
e} os halogenetos dos ãcidos. carboxilicos classificam-se
como os ácidos correspondentes.
(29-6} 'Os compostos .das posições 29.31 a 29.34 são compostos org!
nt cos cuja molêcu'l a contem. alem 'dos ãtomos de hidrog~

niô ,:ox1genio ou nitrogênio , ijtomos de outro~ não matais ou
met~is, tais como ;~xofr~? arsênico, m~rç[rlgt~hqmpQ, ~tç,~
d1rQ~amenle. 'i~,dos DO carbono~

A&po&1,õei,$,'1 (tiO,Gomp.,t'i oi',$,n1G")' 1$,,4 (ouiro!
GOmpo,to& ori,nominero1') não eompr,end,m .& derivad.i ,u~
/onadél' ou haloi,nados' (lnclus1ve 'os der1vodos millos) Qu.j
ee.' 6xc.ção'de, . h,1d~og;nio, ox1gênio. nitrog,n1o; ,. con

~Gl1ham~ êM,1i9llCtlO dire.ta 'COM (I carbcne , os 'atOlnO§' de el1x2,
e, de halogênio que 'lhes ecnêe-em. o carãter de derivados
\su'fona40s ou halogenados (ou de derivados mistos).
'1~ê

(29-7)'- Na-pos t ç âc 29.35 (comp cs tcs heterocfclicos) não estão CO!!!
p r-eend i dos os éteres-õxidos .t nternos , ou s ern i vace t ai s in
ternos. os eteres-õxidos'metilênicos dos ortopifenois, os
epõxidos alfa e.·beta,· os: e ce t e t s cc'lc l t ccs , os··polimeros «L
c\icos dos 'aldeidos~ dos ,tioaldeidos ou das aldiminas. os
anidridos' de ãc dos -pot tbâs i cos , os ester'es c'ic l t cos de P.Q.
lial~oois com· acidos p~}ibasicos~·os.ureTdos.ciclicos e os
t t oure Idos c Ic'l t ccs ; as irilidas de âcldos poltb âs f cos , a h.:..
xame t l eno te t r am'ina e.a trimetilenotrinHramina.
í

í

CÓDIGO
POSIÇÃO

~1lBl'QSlçI.

M

E

R

C

.A

D

o

R

I

A

e

AL!
QUOTA
7-

UE1!
SUBCA~ITÚLO I - HIDROCARBONETOS, SEUS DERI
VADOS HALOGENADOS, SULfDNADOS, NITRADOS r
. NITR05ADoS

29.01

I
I

00.00

HIPROCARSDNEtOS

01.00
02.00
03.00

Acetileno ••••..• , •••. , •••••.•..•••••••••.••
Aleno; •...•.••...•••••••..•..•••. _.•• " ..... ,.
Alileno (metilacetilenol··,·· .......·······• •
A'milenos .(penueoo) ••••••..•.••••••••..•••••

04 ..00

4
4
4

4

625

Aros DO PODER EXECUTIVO

I

ALI
QUOT

CÓDIGO

o,.....

POS_"'''-O

J,!'S1{CÁDORl.A

"UB:POsrçÃo
e

%

lTEll

I

\ 05
06

000

000

D7.0G

8utadieno
,
Butino (dimatilecetileno)
But í.Leno •.••..••. - -.

,,

OS.úCJ

I

JO.OO 1 i30~r8nQ

Etano·,.',

! E~ilono

0'0

-

ia.cc

••••••

•••••••••••••••••••

~

(eteno)

······
.

(metilb~tadi8no)

,-

I

.

Pr-c pLLunc (ccopenc) .•.•. _•••..•.•.. ' ...•.
V;LniJ.~çtd::;il.GnQ ••••••••••• ; •.• , ••••-••••

I

Ciclobut~no (tet!'<lmatil8no).

I C';1;l;':;blj'Ç'Jnq

4
4

_.0' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

t'1etil.vinilD.Cotileno. '. . -

12.00

4

.
.

-.' -

o."·

,"o •

','

',0"

o •••• •• o •••

o ' o o ' o o • • • • • • • • • o .' • • • • • • • • • • • • • •

Q~n*9"~)':l),Mg

4
4
4
4
4
4
4
4

~~tOIJ

CicloPE3lltlilf1Q .;"

".!

4
4
O
4

20.~o

C1cloptopono (ttimetileno) ."." .•••••• , •••

I.

2l o 00
22.00
23.00
24.00
25.00

OMD.. hidronaftodElnd (decalina).,., .••••• , •.

O

Etilciclo..hexanc ••• o
Metilcielo-haxano o • o
Ceneenc .. '.' o • • • • • • • "

;

26.00

Lí.mcnen c ••.•••••••••• ~ ."••••••••••••••• ;•••••

27.00
28-.00

Pineno
Acene r ceno

'29.00

Antraceno ....•

~~?qD

?-7?:JQ

••• OQ

30.0!;)
31.00
32.,00
33.00

I

(hl;l:<;8ITlGt;Ul>no) ••

Ciqiº~hs>1i?nç ! ' I"

o' •••• _ •••• ' •••

IC;"~opQn'.no (pontom.t;lano)".""",;',,·
• " ! L' I • • • o , • • • • , • o"

•.• " .

I, I ! I , , , , • I , . , • • • • • • • • • , •

o •• o'

"0

o • • • • • • o • o • o' o ••

• • • • • • " • • • • • • '• • • • • • • • • •
o ••••••• , •••

'~."'"

•••••••

Dipenteno {Lfmcnenc racêni6o) ...........• ô.
__

4
4
4
4

'..••.••. '••........•... '. .

4

o' •••

4

o • • • • o• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4

Benzeno .....•..........•...
Cumeno (isopropilbenzeno)

o ••••••••••••••

.

Dd f en Lme t ano •••••••••••••••••••••••• : •••
í

4
4
4
4
4

36.00

Difenilo (fenilbenzGno)
.
Estilbeno (difeniletileno)
.
Estireno (vinilbenzeno,estiroleno.sstirol
Etilbenzeno (feniletano)
.

37~'OO

Fen an t r enc .••........•........•.....•....

38.00
39 .. 00

Difenil adetileno (tolana)
~.
F,luorana (difenile~omot,ano)
.
Indeno (benzaciclop~nteno)
.
Masitileno (trimatilbenzeno)
'.' .••...
Naftaleno (naftalina)
, .....•..
Paracimeno .•. __.••..... '
,• ...•....•.
Pireno ..•••.•.•.••.••. o ' o·• • • • • • • • • • • • • • • •

4
4

34.00
35.00

40.00

41.00
42.00
43.00

44.00

4
4

4

4
4
4
4
4

Aros DO PODER ExECUTIVO

06D1.GO

POSIÇÃO

lJBPOS1çlo

R

C A

D

O

R

I

~

QUOTA

,

e
ITE><

Tetra-,hidronaftaleno (tetralir,a)~ ...•..•..
To1ueno (met t.benaenc) ............•.........•.,

4
4

47 00

Trifenilmetano (trita~o)•.... '.'~'" •.......

4

48

Xileno (dimatilbonzeno) ... , '~"""".".'"
Outros
Acíclicos·.••.................••....•.•..•.
Cicl~n~cos B cic1ênic'Os .... "..........•.•...
Aromat~cos ....•... , ..................•....

4.

Qualquer outro

4

45

000

46

000

0

000

.99.00

01
02
03
99

29.02

AL!
M E

í

, •...

4
4
4

on.cc

DERIVADOS HALOGENADOS DOS H.IDR.OCARBONETOS

OLOO

Brometo de ali1a

_ ..

4

02.00

8rometo de butila ........•................
arome'to de atila (~romoetano) ..•..........

'.

03.00
04.00
05000

DGoOq
07 000
0,8.00_
09.00

10.00

~

Bromoto.de etileno (dibrometano)
aecne to de me t La (bromometeno)
Bromofórmio (tribromometano)
Cloreto de ali1a ..•............. '
.CIÇ1re.tQ do_etila (clcroet.ano)..:
Cloreto de eb j-eno (dicloroetano)
í

í

'.'
"

.
.
.
.
.

4
4
4
4
4

.

4

.
.
.

4

11.00
12.0q

Cloreto de metila (c í.or cmet.ane)
Cloreto de metileno (dicloromotano)
Cloreto de vinHa (cloroetileno)

13

000

Cloreto de vinilideno •• '. ..•..••.............

14

000

15 0 0 0
16.00
01
02
99
17.iJO
18.00
19.00
20

000

21.00

22.00
23.00

24 0 00
25 0 0 0
26.00
27.00
2,8.00

4

Cã or or luoretano...•.••.••....•........ '.' ...
Cloro f luoretileno .•..••.•.....•..•......•..
Clorof1uormetanos

D.iclorodifluormetano .....•..•... '...•.......
Tr Lc Lo r of'Luormeba no ••••••••••••• ; .•••••••••

4

4
4

4
4
4
4

Qualquer cut r o ..........••.•....•..........
Triclorometano (c:;.orofór,nio) ....•..........

.4

Dicloroeti1eno •....•......•••......•...•••.
Fluorbromometano ••.••.••..........••.......

4

4

Fluorometano (fluoreto de mstila) ....•...•..
Iodeto da alila ...•..•••••..•..............
t ooe t c de et í.La (iodoetano) ..•.........•....
Iodeto de metila (iodemetano) ...........•...
Iodeto de metileno (diiodometano)
.
TrHodometano (iodofórmio) .,.. ;;
.
Pentacloroetano ................•......... <.

4

Tetraclúreto de carbono (tetracloromat:anb).
Tstracloroetileno .............•.•...• ~, •.•

4
4

4
4

4

4
4
4

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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CÓDIGO

,

UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO

R

c

A

D

o

AL!

R

A

I

QUOTA

ImJ

%

29.00

30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35'.00
36-.00

"'j ,,

Tric1oroeti.lsno .......•..•...........•.
Hoxaolo'ostano· .•..•...••.•......•.•..•....
Cloreto de borni1a ••....••..•...•.........
C10rocanfeno de concentração mínima de 9-9%
Clorocanfeno em concentração inferior a 9?~
Haxaclorocic1c-hexano-isômsro gama ......••
Octac 1 orotat ca-hí.o 1'0-4 ~ 7-andomat i la no-o.ndano ..•..............•. ·~ .•........• _
.

,
,
,
,
,

37.DO

Brometo de benzila ••...•.••••. ~"".'

4

'38.00"
39.00

Bromo-estireno ......•••..•..•..•.••......• __
Clorato de ~enzila ...••...................

4
4

40.00'

Tricloreto de banzenila (benzotricloret~).

4

41.00

Cloreto de benzilideno .........•.........•
Cloro-iodeto da fenila (dicloreto de .Lodc-, .
benzeno)
, ..•

4

42.00
43.00
44.00

01
02
03

45.00

Dl
02
46.00
47.00

Haxac1oroc~clo-haxan? mistura de isômero ...

4

.

4

Clor.otolueno .' .•.••.. '..•....' ....•••..•....
Oiclorobenzenos

4

Ortodiclorobenzeno •••.• '~
.
par ecn cacr ooenaeno ..•.•• : .•......•........
Metadiclorobenzeno .••......•...... : •••....•
Dic1orodifeniltr i01 oroetano (DDT)

4
4
4

Em cQncantraç20 minima de 99%oi •••••••• •.•.• • .
Em c onc ent raçao inferior a 99/0 •••••...•••••
DicloItodifenil-dicloroetano ••••.. '.'
.
Dicloronaftalano •.•..•••••••.•.• ~ ••••.....

4

4
4

48.00
49.00

·Monoc~orob8nzeno .•••.....••••. ~~ •••••.••..

,

ücncct oconar cat eno ....••••....... ~ ...••.•••.••

4

50-.00

Octacloronaftalono
.
Triclorobenzeno .•••..••..••...•. -••••••• '• •••
Tatracl.oronaftaleno ••...••••..••••••• ' •. _.,

,

51.00
52.00
53.9 0
54.00
55.00

56.00
57.00
58.00
59.00

1",2 - Dibromo-3-cloropropano .••••••

o o o.

0'0

o

Octacloro-metano-tetraidroindano (clordan~
Octacloro-tetraidro-ftalomatano·••••• o o. o o . . . .
Tetrafluoretileno
o' • • • • • • • • • o ' o '
o.
Tetracloroetano . o o . o o o o . o . o o ' • • • o " o o o
Hexaclorohexaidroendoando_dimatano_nafta_
leno (isodrin) o o o . o o o o o o .'0 o o o o o . o o o o . o o o . o
Hexaclor~aidro8Xoando dimetano naftaleno
(aldrin) .. o • o o . o ' . o o . o
o., o o o o. o o • o o • o o o o o
O'

.·0

••

O.

60 0 0 0
99.00

He ptacloI;"o,tetraidrometano inda no • o
Outros o o o o o • • o o o o o • • • o • • • o . o o . o . o o

•

o ••• o

o o o o

•• :

O' 0,':1

4

4

4
4
4

4

4
4
4
4
4

4
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ATOS

no

M

E

~ODER EXECUTIVO

ALI

CÓDIGO

POSIÇÃO

DEPOSIÇÃO
e
Im!

29.03

00.0.0

D

o

R

I

QUOTA

%

DERIVADOS SUlFONADOS, NITRADDS E NITRDSADOS DDS HIDROCARBONETOS

OLOO

((cidos oenaenceeuí.Pênt cce .....••••

< ••••••••

4

((cido

etanossulfônico ••..•..•.......•••••••

4

03.00

4

04.00

Acido etilenossulfônico .•• °.° •••••••••••••••
itcido net.encasuã rên í.cc .••...•........•••••••.

05~OO

((cidos . naf t aãencs su I fônicos .......••••••••.

4

06.00

J\cidos "toluenossulfônicos .•••••.•••.•.•••••
. Acidos xi18noss~1rônicos .•.••••.•.•..•••••.

4

07.00
08.00

Din;trobutilparacimeno·(musk cimene) •••••••

09.00

Dini b r cbo Luenu

10.00

Dinitroxileno ••••••••••••• , .• ~ .•••••••• t t • •
Dj.nitrobenzeno •••••••••• , ••••••••••••••••••

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

21.·9°
22.00
23.00
'2:4.00

25.00
26.00
27.00

I 29.03

c

02.00

11.00
12.00
13.00
14.00
16.00

I

R

28.00
29.011
30,00

,

Mononitrotolcenc ••••• , ••••••• o•••• O!""," o
t~Qnonitroxilano •• o,, o. o. o ••••• o ••••••••••••
Nitroben:!E1no ••••••••••••••••••••••••• o O" ~ o,

4

4
4
4

••
•
4

4

Ni~rflê.tan~'.•••••• ,." •••••••• •••••••••••••• •

4

Nitrometano ••••••••••.••••••••••••.••••••••

4
4

Nitronaftaleno •...••..•• > • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nitropropano ......•.. ; .•................•.•.
Trinitrobenzeno (TN8) .........••.......• ,.

4

4

Trinitrobutil-metaxileno (musk xileno;musk
xiI 01) ....••. , .•••••..••.. , ..•.••••••••.••••

4

Trinitrometano (nitrofórmio)
T rin i trotoluenos (trilHas, TNT).........••..
Jl:cidos bromobanzenodissulfônicos .....••...

4
4

4

o • • • • ".

Jl:cidos bromobenzenossulfônicos ....
Jl:cidos clorobenzenodi~su1fônicos......••. ,

4

Acidas clorobenzenossulfônicos
'.
Jl:cidos cloronaftalenóssulfônicos ....•.....
ric j dca iodo-benzenodissulfônicos . _.......•

4

Jl:cidos a coc-benz encs eu.tr ónrcce •.•.'••••••••

4

o •••••••

Sulfocloreto de para-talueno (cloreto

4
4
4

de

Eoa i.La ) ...•.••••.••••••••••••.••••.••.•••••

4

31. 00

Bromoni t z ome t ano

.

4

32.00
33.00
34.00

CLo r cn i trometano

.
.
.

4

35.00

rli trobromobenzenos

".

4

:

I odon i t ro met ano

Iodotrinitrometano (iodopicrina)

-

4
4

Aros

DO PODER EXECUTÍVÓ
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CÓDIGO
~

QBrosr9ÃO
! POSIÇÃQ,

I~M

36.00

Dl
99
37.011
3b.00
39.00
40.00

i:

R

C

D

]o.

O

II

I

A

f

ALI

I:

%

,:QUOl'

.Jl

Nitraclorabenzenos
Dini t r cc Lor-obe rrze neno s
_
.
Qualquer outro
'
" :
.
N'itrocl orotoluenos .................•.......
Tric1oroni tromatano (cloropic r-Lna )
.
Jl:ci dos dini trobenzenossulfônicos
.

4

4
4

4
4
4

42.00

Jl:ci dos dinitro-8stilbenodissulfônicos
.
Acidos dinit1'o-toluenassu1fônicos .....•....
Jl:cidos mononi b robenzen oe s uj.t'Ên cns
',' .

43.00

Jl:cidos mononit1'onafta1enossulfônicos

4

44.00

Jl:cidos trini t ccbenaenceeur fônicos
Jl:cidos t1'initroto1uenossulf;}nicos .. ,

41.00

45.00
99.00

í

.
,.

Gut r-oe .•.•. " ••••••. " • "

4
4

< ','

4

.

4

' •••

4

SUBCAP!TULO 11 - ~LCOOIS E SEUS DERIVADOS
HALOGENADOS, 5ULFONADOS, NITRADOS E NITRQ
SADOS
29.04

00.00

01.00

~LCOOIS

AcfcLICOS-( SEUS DERIVADOS HAlOGE
NADOS, SULFONADOS, NITRADOS E NITROSADOS
~lco01 a111100

04.00

". . . . . . . . .. .,..
"
Jl:1ccol butÚica ou Ieobut Iã í.co
~lcocl c81'111co (cer êb í.co)

05.00

~lcool cet{lico (hexadecanol)

.

4

06.00

.
.

4

07.00

AlcDOl oec Lí rco
Alccol esteárico ou ostear{1ico(estenoí)

08.DO

Alcaol e t Lpr-cp.í Le L'i Lf o o

.

4

09.00

Aloaol heptIlico (heptanol)
·.;.·.
Alcaol hex{lico (hexanol) .........•........

4

10.00
11. 00

Alcool isoprop{lico (isoprapanal~2-prapa_

12.00
13.00

Alcaal laurllica (dodecanal)
Alcaol ~8tllica (metanol)

14.00
15.00
16.00
17.00

02.00
03.00

~lcool aml Lí co ou-Ls oam l Lí.co .'

í

. ..
.
.
". .

,

n01)

4
4

4
4

4

4

.

4

· .. · ..
.

4

Alcool miricílico
/{lcool nonílico
~lcool octílico (l-octanol)
Alcaol cj.é c o

.
.
.
,..

4

lb.OQ

/{lc~ol propílico (propanol)

4

19.00
20,00

Citronelol

.
.

·· .. ···.··············

4

21.00

Lí.na Lo I

22.00

Nerol

í

Geranidl

4
4
4
4
4

(Lí cer-eot ) .•...............•. ~ •...

4

.

4

Aros
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DO
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~cunvo

E

R
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CÓDIGO
ALí

POSIÇAO

M

UBPOSIÇÃO
e
'TEM

C

O

R

I

A

QUOTA

%

23.00

Rodinol (isômero do cltronelol)............

4

24.00

4

25.00

Vetiverol....................................
11:10001 iso-octIlico .'
'
,........

26.00

Oulcitol (oui c t.e ) ,

4

4

".

í

27.00

Eritritol (eritrita, eritrol)..............

4

28.00

Etilenoglicol (etanodiol, 91ic01)

4

29.00

Hexano t r-Lcj •••••••••••••••••••••••••••••.••

4

30.00
31. 00

t1anitol (mení.t.e )

4

32.00

Pentaerd t r Lt oj, •....••••••••••••.•••••••••••.
Pcn t eno t r

í

4

'4

oj, . • • • •••• .• •••. •. ••• • •• • .••••. • •

33,00

Pinacol (dimetilb~tanodiol)

4

34.00

Propilenoglicol (prapano-l,2-dial)

4

35.00
36.00
37.00
38.00

Sorbitol (eor b í.t a )

4

Trimeti1enog1icol
Hidrato de cloral ..

39.00

~lcoo1 tribromoetIlico

40.00
41.00

42.00
43.00
44.00
45.00

. .. .
.. . .. .. . ..

Hidrato da b ut Lâ c Lo r-a I

4

' .

4

Hex an Lt r-nmanLt oL •....•••••••••

~............

4

4

ncnccaor í.or í.ne da 91ico1................ ....
·Hexi1enoglicol (2-metil-2,4-pentanodiol) ..'.

4

Trimetübl propano..........................

00.00

4

Monocloridrina de glicerol.................

47.00

99

4
4

C1oroetanol:..........

Dl
02

4

.

Alcool triclorobutllico (triclorobutanol,
c Lor e t on a ) .•.. _ ..•.• . . . . . . . • . . .
DicIaridrina da glicarol...................

46.00

99.00

.

(tribromo-etanol,
',' .. . .. . .
. .. . . . . ..

avertina)

29.05

D

4

4
4

Outros
Ncn oá l cco í,s •.•• ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...••
Derivados halogenados, sulfonados, nitrados e ni t r oe adns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualquer outro
_
..

4

4
4

~LCOOIS CtCLICOS E SEUS DERIVADOS HALOGENA

DOS, SULFONADOS,NITRADOS E NITROSADOS
01.00

Borneol

,

02.00

Ciclo-hexanol

D3.üÜ

Colesterol

04.00

Dimetilciclo-hexanol

05.00

t edr eno r .. ' •. '. . . . ..•. .••.. . .

,

-

',' .

"

'

.

4

.

4

.

4

06.00

. . ... . ..••..
Inositol (hexa-hidroxiciclo-h8xan~).
.

4

°7. 0 0

Isoborneol.........

OB.OO

Mantol ..• _ .. .

"

•. . .

".
_ ..

':'"

....

4
4

631

ATOS DO PODER EXECU'1'IVO

CÓDIGO

POSIÇÃO
~

~UBrosIÇilo

e
ITE1r

ALI, .!

M E

R

C

À

D

O

R

J

':QtrO~A!

A

7.

09.00

Meti1cic1o-hexano1 ..

10.00

seoeeae i

i r.no
12.00
13 :00

Tarpineo1 .'
,..
.
,
,
Terpina e hidrato de terpina.,
.
Alcool bcnzilico (fenilcarbinol, fenilmet~
nol)
, ..

.,'

...

4

.. . ..

. ..

4
4
4

4
4

19.00

Alcool c:::fnâniic:o
,,
.
,
.
DifeniLmetanol (benzidrol, difenilearbinol)
Alecol runj Le t Ll í.co (2-feniletanol)
.
~lcool fenilpropl1ico (3-fenilpropanol)
.
Trifenilmetanol (trifenilcarbinol)
.
Dimetilbenzilcarbinol
.

99,,00

üut r-cs •••..••.....•.••••••••••••..• ,..•.••••

4

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

4
4
4

4
4

SUGCAPfTULO Irr - FEN6rs E fEN6IS-~LCOOI3
E SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULfONADOS,
NITRADOS E NITROSADOS
29.06

ou.oo

FaJÓIS E FEN6IS..ALCO~IS

OLOO
03.00

Alfanaftol
'
','"
Betanaftal........... . .
..
Carv8crol (hidroxi-para-cirneno isopropil
c r t oc r-c s o L} ••••••••••••••••••••••• '.........

4

04,,00

Cresóis .

. . .. . ..
Di-hic~roxinafta18nos................ . .. .. ..
Dimetil-hidroquino1 (dimetil-hidroquinona).
Fono L (~cido fênico p ácido carbólico)......
Floroglueinol (floroglucina)...............
Hexilresoreinol....... . . . . . . . . . .. . ..
Heptilresorcinol... .. .. . . . . . . .. . . .
Hidroquinol (hidroquinona, dihidroxibenzeno, quinol)................................
Hidroxi-hidroquinol (1:2:4-tri-hidroxibenzeno)
,.> .••.••.•..•....• ·..•.••.•••••
Ortot"enilfenol
Pirocatecol (eatecol, crto-di-hidroxibenzeno, pirocatequina).........................
Pirogalol (ácido pirogálico)...............
Resorcinol (xesccc ma, mat ad.í.hd dr cxd be.nae-,
no)
..... '" ...
. ..

4

Timol (4-isopropilmetacre~0I, ácido tímico)
Xilenóis.
..
.
" .. '
Álcoal hidroxibenzllico (saligenins,álcool
S8.licilico)
.. .... . " .
.. ....

4
4

02.00

05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
1LOO
12.00
13.00
14.00
15.00
16,,00

...

. . ..

"0

l
,

17.00
18_ 00
19,00

••••••••

4

4

4

4
4

4
4
4

4
4
4

4

4

4

4

ATOS DO E'ODER

632
C

6D I

G

O

UBl'OSrçÃO
l?OSIÇ1í.O

EXECUTIVO

AL.!.

M

E

R

C

D

A

O

R

I

A

QUOTA

e

7.

''''M
20.00

Aleoai p-hidroxi m-metoxi cinamicolalcool
coni f e r L'l c o] . .
. . ..
.. .. .

21.00

23.00

Benz8strol
. . ..
.. .
. . ... "
Dieno-sstrol . . ... .
... .
. . . . ...
Estilbl3strol {dj e t Lras t Ljbco t r o.l ) .. .

2'1.00

Hexestrol

"'

4

25.00

M8tileno-Di-bGta~3ftol

.

4

99.00

üut r co •....•....••....•.•..•...••.......••.

00.00

DERIVADOS \-ltlI.OGENADOS, SULFONADOS, fnTRA -

í

22.00

29.07

..

'"

.. . . .
. ....

4
4
4
4

DOS E NITRDSADDS DOS FEN6rs C DOS rENCIS ItLCOOIS

01.00

ct or.or enct. ....'.............................

4

02.00

Cloroquinol (cloro-hidroquinona) .. . .... . . ..

4

03.00

Iodotimol (ditimol-di-iodadc 1 a r i s t o l ) . . . . . .

4

04.00

Par-ac Lor-ome t acr e s o.l, •. • . .• . . . •• • .••• . . . . . . • .

4

05.00
06.00

Pent.ac Ior ot'enat.o de sódio...................

4

Tribromofenol...............................

4

07.00

acido di-iodofanols~~fônico (ácico 80z010dólico)..
. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . .. .

08.00
09.00

acidos fenolsulfônicos
acidos naftolsulfônicos (ácido Neville Win
ter, ácido Schaaffer, ácido f, ou qualquer
outro)......................................

10.00

Dinitrocresóis

Dl

4 16 - um t co-ocb c-c cecct.
Qualquer outro .. ,.,

4

..
,.............

4

99
11.00
12.00

D'Lní, t cc r enôãe •••••..•.••.••••••..•.••••.•.

4

Moncni trofenóis

4

13.00

Trinit!'ofanáis (ácido cfccãcc)

14.00

Trinitrorresorci 001 (ácido e s t Lf IuLc o ) ..
Trinitr,oxilanóis
,

15.00
16.00
17.00
99.00

í

.

,

00.00

4
4

Estibofeno.........................
Pentaclorofeool
Outros. ... .. . . .

~TERES_OXIDOS,

4

,

4
.

......

.. . . . . .. . . . .

SUBCAP1TUlO lU [TERES_OXIDDS, PEnOXIODS DE aLCGOIS, PEROXIDOS DE ~TERES, EPOXIDOS ALfA E BETA, AeETAIS E SEm-ACETAIS
E SEUS DERIVADOS HALOGEN~DOS, SUlrONADDS,
NITRADDS E NITRDSAOOS
29.08

4

4

~TERES~OXIDOS-AlCOOIS,~TE

RES-eX IDOS-fOI ÚI S, Üf.:RES_ÚXIDOS_A tecer 5-

rENOIS, PERÓXIDOS DE ALeoors E PEROXIDOS
DE ÉTERES, E SEUS DERIVADO~ HALOGENADOS
SULfONADüS, NITí\ADüS E tnTRDSADO,S

4

Aros no PODER EXECUTIVO

c6
POSIÇÃO

633

t~

D I Go
R

UBFOSIÇ:Ao

c

A

D

o

R

I

A

QUOTA

e

x

ITEM
01.00
02.00

03 .. 00
04 .. 00
05 ..00
06.00
07.00

Anetol
_
" .
n Le c L (éter meti1fel1llico)
.
.
Ddcx ana (di-óxido dietileno)
~ter amiletilico (óxido amiletila)
.
Et e r banzilet1lico (óxido banz í.Lcb.í La}.
.
~ter amflico (óxido de amila,éter diamflico)
'
.
tter benzilico,(óxido de bcnzila~ éter di-

,

ê

benz Lí cc ) ... : ............•................•
í

08 .. 00
09 .. 00

,

10.00
11.00

12 ..00
13.00
14 .. 00
15.00
16 .. 00

17 .. 00
18.00

19.. 00
20 .. 00
21.00
22.00
23.00

24 .. 00

25 .. 00

tter butilico (óxido da butila, éter oibutil.ico) ,
.
~ter clora-atflieo (éter beta-beta diela r o-e t Ltãcc) . '.' ..... ',' ..........•...........
tter etilbutIlico (óxido buti18~ila).... ~ ..
ster etIl~c~ (óxido de etila, atoxi-etano,
ater cn.e eLt rco)
.
ttar etilico do batanaftol
;.
tter etilisopropilieo (óxido isopropileti_
la)
.
tter fanileresilieo (óxido fenilcresila) .
tter fenflico (óxido de difenilo, éter di
fenIlieo)
-:
tter feniIieo de 911eol (1:2-difeniloxie_
tano) ..................•..................
tter Lecp r-cp Lj Lco (óxido de r ecpccot i a) ..
tter meti1etIlieo (óxido metiletilo)
.
~ter met Iã co (éter dimetilieo). _
.
tter meti1ieo do bstanaftol
.
tter metilpropflico
.
tter metIlieo de dinitrobutilmetaeresol
(Il mus k ambeee te")
.
tter- mstilico de butí1metracresol.
..
tter met11ico de metacresol
,
tucaliptol (cãneo i ) .... ' . . . . . . . . .
..
Fenetol (éter etilfenllieo)
'
.
Mefenesina (orta-toloxipro'panodi,ol)
.
í

26 .. 00
27 .. 00
28 ..00

Nd t r-o-canã a o L

29 ..00

Nit~of6netol.

30' ..00

31.00
32 ..00
33 ..00

34.00

.

.............................•.
Mestilbol
~
; ..
lteres do e t Lono g11co1.
'.'
_
.
tteres· do dietilenoglicoL
.
fileool .enfaí.cc
'
.
DietilenoQlicol...............•... _
" .
í

,'.

,
,
,
,
,

,
,
,

,

,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
4

,
4
4
4

,
4

4

i
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ATOS' DO PODER ExECUTIVO

------1
cóDIGO

I'OSrçXo

uarosrcro

ALi:

M B

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

c
lTE1l

7.

35.00

Gli~erilguaiacol...........•.........

36.00

Glicerilguetol

37.00
38.00

Eugenol....
< • • • • • • • • __ ',' ••
Guaiacol (éter metflico do pirocatecol)....

39.00

Guetol (etil pirocatequina, éter etílico;

40.00

Iso-eugenol
' ...........•..... _. _ .
Veratrol "(éter di,l1letIlico do catecol).....
Sulfoguaiacolato de potássio
,. _..
Hí dr-ope r-cx.Ldn da e t j.La, ~ ••••••• , •• , •.••• ,.

41.00
42.00
43.00

44.00
45.00
46.00
99.00

0.0

••• , ••••

-0

," ... '"

••••••••••

A
4

,,-.

o' • • • • • •

do pirocatecol). ............•..... ~.......

Peróxido .de atila.....•......... "., ,. ... , , .
Peróxido de ciclo-hexanona................
Peróxido de di-tarciário-butila (DT8P).. ,.
qutros
, ...•.. ,.,
,
,.....

4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4

OLOO

EP6xIOoS, EPOXI-~LCOOIS, EPoXI-FENÓIS E E
PoXI_~TERES (ALFA OU BETA); SEUS DERIVA ":"
DOS HALOGENADoS, SULFONADOS, NITRADDS
E
NITROSAOOS
.
J
Epicloridrina. ,,' , ., , . , ..... , ., ., . ~ .... , , .,

I,

02.00

Õxd do de estireno (epóxida de estireno)",

"

03.00

6xido de etileno, (epóxido de etileno) .... ,

4

04.00
05.00

4

07 ..00

Oxido de propileno (epÓxido. de propilano).
Hexacloroepaxi octaidrodienda dimetano
naftaleno (endrin)
; .. "
"...
Haxacloroepoxi octaidroendo axodimetanon~
tala no (dialdrinL
"
,.......
Butilglicidil éter
,
", .• ,.,

99.00

Outros, •..........•.. , .. __

4

00.00

ACETAIS, SEMI-ACETAIS E ACETAIS E SEMI_A_
CETAISDE fUNÇÕES OXIGENADAS SIMPLES OU
COMPLEXAS, E SEUS DERIVADOS HALoGENAOOS,
SULfONADDS, ~ITRADOS E NITROSADOS

01.00
03.00

Metilal
,,,
Acetal dimetilic~,
Acetal dietílico;

u4.• 00

Safral" .• , •.•..• , •• , •..•.••,•• , , ..,.•••• , ., ,

05.00

Isossafrol, , ... " .•..... '
~ .. ,
, .. ,'.
.1,3-dioxolana.,
,
,,
.
1 ,3-dioxana,...,..........•........... , .. , .

00.00

06.00

02.00

06.00
07.00

, . , , , ". .

,
,
.
, .. ,
,
.
_, .•.... ,."" ....•....

4
4
4

,

4

4
4
4
4

D9.00

Alcoolato de cã o ra.l (monoatilacetal.. clo..
ral-hidratado, ~lcoolato da etiIcloral) ..
Cloroprapilacet a l ..,' , . , . , ',.. ,
,,.,,
.

4

10;00

Cloralosa (glucoclor.al) .. ,.,

.

4

99.00'

Outros, ..... , " " , . , . , ' , . " . " .. , . " ' , ....

4

08.00

, .. ,

Aros

.DO: .PODER -.EXECUTIVO

c 6 D I GO
POSIÇÃO

MERCADORIA

UBl'OSIÇÃO
e
ITEM

SUBCAP!TULO V _ COMPOSTOS DE FUNÇÃO ALDE1

DO
29.11

00.00

ALDEíDOS, ALDEíDOS_ALCGOIS, ALDEiDOS_~TE_
RES, ALDEíDDS-FENÚIS E OUTROS ALDEíDOS DE
FUNÇÕES OXIGENADAS SIMPLES OU COMPLEXAS ;
pOLíMEROS CrCLICaS DOS ALDEfDOS;PARAFOR -

rm,LDEíoD
0l.00
02.00

nj.oe Icc acético {e t.arraL, eceeafce Ioc)

03.00

Aldeído alfa-amilcinâmico .
A1de!do benz ó tcc (benzalde!do)

04.00
0:21.-00

06.00
07.00
08.00
09~ DO

10.00

11.00
12 .. 00
13.00

.. , ..

Alda!do but!li'êo (but~nal)
Loe Ioc cépr Lco (oecene
ê

í

o

)

o'

•••

'o

o,

o

o

o,

o

o

o

o

o."

o

o

00

o.,

o

o

Alde!do cinâmico (c íname roe Ioc) .,

o

o

o

o

o

o

,.

4

o

o

••

o

••

4

o,

••••

4

o

••••

4

o, • •

o

o

,.

4

••••••

4

••••••

Aldeído cratôn:'co (butenal)
n oe Ioc fórmico (formalddda,met'&nal) .'
o

ã

o

••

Aldeído fenilacético ....
Alde.fdo be p t Ll.Lcc (heptanal, eneo t c L] ....
o

o

••

o

••

o

o

•••

o,

o

Aldeído laúrico (oooecanar )
Alde!da para-iso-prapil-alfa-metil-hidrocinâmico

15.00

Alde!do pelargônico {n cnana L]

o

••

,

•••••••

•••••

o.

o.

o

o

••

,[

t.

o'

4

••

14.00

o

4
4

•••••••

o.

Alde!do capr!lico (ccb ane L) .. , ...

4

o. o.

Alde!do acrílico (ecccfe Ine , cr-ooenat )

o..

("

o

••••••••••

•

4

o

o

o,.........

4

o

o

o,.

o

16.00

ALoe Ioc propiânico (cr-ccone

17.00

Aldeído unde c Lj.Lco (cnoecanar )

18.00

Ciclocitrais (ciclocitral)

.

4

19.00

Citral (geranial, na r a L, 1emanal)

.

4

20.00

Citronelal
Glioxal (aã ce Ioo oxé.i rcc )

,.
.

4

.
.

4

21.00
22.00

í

)

23.00

!'1etaldafdo
.
Metilglioxal (aldefdo pirúvica)

24.00

paca-eã de Ioe

" , .'

,

••

,

••

o.

,

o

•••

,

•

,

,

••••

4

4
4
4

25.00

Peceeorme roeIcc

'.

26.00

Perilaldeido

.. , , . ,

27 ..00

Propanodial (alde!do malônica)

4

28.00
29.00

Safranal

4

30.00

Aldol

4

31.00

Hidroxicitronelal

4

32.00

Alde!do an!sico (aldeído parametoxibenzóico)
,' _.

à

4

'.

LdeLdo glicólico

..

4

4

,

.ATOS ·DO ... :PODER EXECU'IIVO

G36

C6DIGO

I'OSIÇÃO

E

UBPOSIÇÃO

li

AL1

c

D

o

R

I

Á

QUOTA

e
ITEM

7.

Aldeído etilprotocatéquica (9tilv~nilina)
Aldefdo dioximeti~eno~ro~ccatéquico(heliotropina, Piperonal) .. '.'
.

35.00

Dl

.

4
4

Aldefdo protocatéquico
.
Alde{do salic{lico (aldo!do orto-hidroxi-

4

37.00

benaóf co ) .••.•.............................
Outros
.

4

99.00

99
31i.OO

29.12

4

Alde{do metitprotocatáquico(vanilina)
Vanilinn bruta (1io>:1oa)
Qualquer outro

.

00.00

DERIVADOS HALOGf:NADOS, SULF"DNADOS,
DOS E NITRDSADOS DOS PRODUTOS DA
ç1ro 29.11

01.00

Amilenocloral. . . . . . . . . . . . .. .
Butiltloral (triclorobutanal)

.
.

04.00

Clara! (tricloro-alde{do)
Clorobenzalde!do

05.00

Nitrobenz,~ld8!do

99.00

Outros

.
.
.
.

02.00
03.00

4

~JITRA

POSI4
4

4
4

4

SU8CAPíTULO VI _ COMPOSTOS D[ FUNÇÃO CETONA OU DE F"UNÇ~O QUINONA
00.00

CETONAS, CETONAS_ALCDDIS, CETONAS-F[NÓIS,
CETDNAS-ALDEfoos, QUINONAS, QUINDNAS-AL COOIS, QUINONAS-Ff:NÓIS, QUINDNAS_ALOCÍDDS
E OUTRAS CETDNAS E QUINONAS DE FUNÇUES OXl
GENADAS SIMPLES OU COMPLEXAS, E SEUS DERIVADOS HALOGENAOOS, SULFONAODS, NITRADQS E
NITRDSAOOS

01.00
02.00

Acetilêlcetona (pentanodiona)

03.00

04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00

.
Ace t o rencne (hí cncne ) . • . •• . •. . . . .. .
.
ce t.c L (ece t i carbã.no
hidroxipropano,1a).
Acetona (propanona, dirnetilcetona)
.
Acetonilacetona
.
8enzilidenocetona
.
Benzofanona . .
. .'
.. .
.
Bi-acetila (butadiona, di.-acetila)
.
Butildimetilacetofenona
. . . . . . .. .
.
Cânfora natural ou sintética.. ..
.
.
ê

í

í

,

4

4

4

4
4
4
4
4
4

4

cacvone

4

13.00

Ciclo-hexanona .
..
Ciclopantanona (adipocetona)

4

14.00

Di-acetona álcool

4

4

63.7

Aros DO PODER EXECUTIVO

c

(1 D

I GO

) iUEPOSrçAO
POSIÇÃO
e

•

A:'!
E

R

C

"

.

D

A

O

R

I

A

01.:0TA

%

ITEM

15.00
16.00
17.00

18.00
19.00
,20.00
21.00

22.00

rencncne
foronas '. ,

" ,I

"

4

Ioncnas "
,
.
j r cna .. ' ..............••.•.............•..
âaamona
' .......................••.
Mentona

4

Metilacetofenona
' .................•.
Metilamilcetcna (hept.encne)
.

4

4
4

4
4

23.00
24.00

l-letilciclo-hexanona
Metil-hepti1cetona(nonanona)

.
.

4

25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00

Metiletilcetona (butanona)

.

4

Metiliononas
Metilisobutilcetona (nexona)
Metiloctilcetona (decanona).

.

4

31.00
32.00

Meti1n aftilcetona
Oxido de mesitila
Pseudo-iononas
Propiofenona

33.00
34.00

Pz-op.Lnnona (dietilcetana)
ê cenarcencquíncna

35.00
36.00
37.00

Ant1'aquinona
8enzoquinona (quinona)

38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00
47.00

,

.
.
.
~

'
,

:
:_

aertaenc ecna
Crisazina (l-B-di-hid1'oxi-antraquinona)

4
4

.
.

4

.
.

4

.
.
.
.

D~-hidroximetilantraquinona'(ácido c1'150fanlco)
,
.
Fenenc eequí.ncna ...•• '. .........••......••.•

Metilantraquinona
.
Naftoquiriana
' .• '..
Qu1nizarina (1-4-di-hidroxi-antraquin~na).
~cido canfossulfônico
.
Brometo de cânfora (bromocânfora) ...•.•...
C1oracetofenona ............•.. ;

4

4

4
4

4
4

4
4
4
4

4
4

4

.

4

Claracetona
: ....•......... " ..
Dinitrodimetilbutilacetofenona(musk-cetona) .... ,. ..•...••.., •...•..................•

4

48.00
49.00
50.00

Nitroacetofenona .....•............ · .. ·····
Menadiona- ..•..... " .•...........•.•.....• ; .

4

9.9.00

Outros ..•... ,...••••••••••.••.....•..••.•••

4

4
4
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CÓDIGO
rosIçIO

ALl

M

tIBPOSIÇÃO

Z

R

C

I I

00.00

01.00

Dl
02
02 ..00

Dl
02
03
04
05
06
07
08
09

10
11

12
13

14
15
16
99
03.00

Dl

29.14

D

O

e

02
03
04
05
06
07
08
09
10
03.11
12
13

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23
24

I

R

I

A

QUOT

7.
--__:_--=+--J,

lTE1l-=----l,~

29.14

A

__:__ _

SUBCAP1TULO VIr - ACIDDS CARBOxtLICOS,SEUS
ANIDRIDOS, HALOGENETOS, PERÓXIDOS E PERACl
DOS; SEUS DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONA DOS, NITRAOOS ~ NITROSAPOS
ACIDOS MDNOCARBDXtLICOS, SEUS ANIDRIDOS,
HAlOGENETOS, PERÓXIDOS E PERirCID05;
SEUS
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONAUOS, NlTRA DOS E NlTROSADDS
Acido acético e anidrido acético
~cido acético (etanóico), inclusive o pirolenhoso .. ~.. .'
,
.
Anidrido acetico
.
Sais do ácid~ acético

~~H:~~ .~: ~~~~!~.i:O:::::

Acetato
Acetato
Acetato
Acetato

:-:::::::::::::::::.:

b~s~co de nhumbn
bàs cc de cobre
í

de cálcio
de cromo

·

'

.
'.
,..
_..

4
4
4
4
4
4
4
4
4

~~:i:i~ ~: ~:~~~5'i'o':::::::::::::::::::::::

4

~~:~:~~. ~: ~~~~~~~:o:::::::::::::::: :.: ::::::

4

Acetato de mer curí,o
Acetato neutro de chumbo
Acetato neutra de cobre

Acetato de zinco
Qualquer outro

.
.
.

.
.

~steres da ácido acético
Acetato de ami1a ou de isoamila
.
Acetato de anisi1a .........•..............
Acetato de benzi la
'.' . _
.
Acetato de borni1a
;
·
.
Acetato de buti1a ou de isobutila
.
Acetato de cinamila ...........•..........
Acetato de citrcnelila .....•...•.........
Acetato da et'i1a
.
Acetato da faniletila •.........•........ i
Acetato' da garanila· ....•......•...•..... . ..
Acetato de iso-bornila ......••....... _
.
Acetato de lina1i1a .. ,
.
Acetato de mentila
-"
.
Acetato da met Lj.a ,"
: .•......
Acetato de nonila ..............• - ........•
Acetato de octila
.
Acetato de paracresila
.
Acetato de propila ou de isopropila.;
.
Acetato de be r pen LLa . _., ..•. . .. ,
'
Acetato de vinila
.
Acetatos de glicerina (mono, di a triacatina) ..,
., ,
~
' .. :".
Acetato de banz ee t r õj, •••••••••••• .- ••••••• ~
Acetato da diano-estral
.
Acetato de sstilbastrol
__ . _.. _
.

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

A'l'OS

C

-

6 »1 G O

UBrosrçÃo1
POSIÇÃO
e
,~
1_
25
26
27
2a
29
30
99
04.00
Dl
02
99

05.00

OI
99

06.00
Dl
02
99

07.00
Dl
02
03
04
05
06
07
Da
09
10

07.11
12
13
14
15
16
17
99

08.00
Dl
02
99

09.00
Dl
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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),!

R

"

C

A

D

Q

R

ALI
QUOTA

A

1

,.
-

Acetato de hexe s t r-oj,
... ·1
Acetato de mestilbol: ... ..
...
..
Acetato de atino-diol
..
Acetato dos t e r-e s do .êtiiê~~':gii~~i:
Acetato dos éteres do di-8tileno glicol.
I . Acetina
..
. . ....
Qualquer outro .. ...
..
.. .
Halogenetos do ácido acético
Brometo de acetila
...
...
Cloreto de ace t Lj.a
..
Qualquer outro
..
.tl:cidos bromo-acéticos, seus sais e ésteres
.tl:cidos bromo-acÉiticos ..
..
Qualquer outro ..
.....
.tl:cidos cloro-acéticos, seus sais e Bsteres
.tl:cidos c Lo cc-ncée coe
.. .. ..
Cloro-acetatos
Qualquer outro ..
..
..
Acido benzóico, seus sais e és teres
ADido benzóico
..
..
Benzoato do amô'n'io'
..
8enzoato básico de bismuto .....
8enzoato de banzila
..
..
Benzoato do benzol1a'
....
8enzoato de cálcio
..... ....
Banzoato do citronelila.· ..
..
8enzoato de atila
........ .
. ..
8enzoato de g8rani1a
.. .. ......
8enzoato da linalila
.......
é

'

..

..
..

..

...

í

..

.. ..

..
....
..
....
.
.. .. ..

8enzoato de líti9·.' . .. ..
8enzoato de mercur~o
.. .. . .
Benzoato de r.:etila
..
..
Benzoato de nafti1a
..
Benzoato de potó.ssi~
8enzoato de rooini1a
..
Benzoato de sódio
...
........
Qualquer outro ..
..
..
.tl:cidos cloro e ni trobenzóic,o, seus sais e
ésteres
Acido c Lo r-otie nzé co ..
...
.tl:cido nitrobonzóico ..
...
Qualquer outro ....
..
A:cidos butlrico 8 isobutírico, seus sais
e ésteres, anidridD~ butl1icos
!tcido but1.rico o isobutírico ...
Anidrido but Lr Lco ....
...
..
Butirato de amila
.. .....
Butirato de amônio
..
....
Butirato de etila
...
... .
Butirato de isoamila
..
.... ...
Butirato de isopropila
Butirato de magnésio ..
....
Butirato de metila
.. ..
...
ButiNto de sódio

..

..

.. ..

..

..
..

..
..

í

..

. ...

.. ..
..
.. .....

....
.....
..
.. ....

...... ............. ......
"

4

"4
4

4
4
4

o
4
4

.

4

'

4
4
4
4
4
4

'4.
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

.

'4
4

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
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'C6DIGO

o
POSIÇÃO

R

UBPOSIÇlo

e
ITEM

c

o

D

A

R

I

,

11

12

'-

10.00

,,
,

01
02

03
99

'-

11.00

,,

01
02

,'-

03
04
05

'''-

06
07
99

"

12.00
01
02

03

Es t e aca t o de but La ••.•..•.....•••......•.

04
05

Es t e ar-at.o de chumbo...

í

Es t ear-at c de cálcio.

.

.
. .•.. '

06

Estearato de

e~i~a..

07
08

Este3rata de

l~t~o..

Estearato de maoné s Lo

09

Estearato de mercúrio......

10

Es t e ar-a t o do zinco '
Qualquer outro

99
13.00

.

.

_

.

.

,

.

.....•.....•.•

.

.

.

.

~cido fórmico, seus sais e ésteres

,,
,,
,

::n

~cido fórmico (áci~o metanóico)

02

Fcrmiato
Formiato
Formiato
F'cr-mí at,c
Formiato

de
de
de
co
de

benzila
cálcio.,...
.
c t r-one Lt J,a . . . . . . . • . . • . .
etila {o r t o ]
.
feniletila

Fo rmí at o
Fb éraíat.o
Fo r-m a t o
Fo rm.í at o

de
de
de
de

qe r an La . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . •
.í eo-emí ta ..•.•..••......••.•..
.i.s obo r n í.La ......•..........•.•
Ls obut í.La .....•...••..........

,
,,

Formiato da linalila
.
Formiato da men t La
.
Formiato de matila
.
Formiato de pro pila
.
Formiato de rodinila
.
Formiato da sódio
.
Cloroformiato de etila (clorocarbonato de
etila)
~ ..
Qualquer outro
.

,
,,

03
04
05

06
07
08

09
10
11

12
13
14

15
16

17
99

14·9°
01
02

99

í

4

.

í

.

í

í

~cido ginocárdico, seus sais e ésteres

Acido ginocárdico
Ginocardato de sódio
Qualquer outro

'," ._
'"

~

.
.
•.. _..

I

,,
I
,,,
,,
,,

,,
,,
,

,,
,
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CÓDIGO
E

1JBPOSIÇÃO
POSIÇÃO
e

R

c

A

D

o

R

ALI
OUOTA I

A

I

,

ITEM

15.00

~cido fenilacético, seus sais e ésteres

4
4
4
4
4

~cido

04
05

fenilacético
-.'
fenilacetato de amila
"
.
r en t ecct e t o de benzi La
.
fenilacetato da etila ............•.......
fenilacetato de feniletila .•.............

15.06
07
99
16.00

fenilacetato de isobutila•.......... ~
.
fenilacetato de met Lfa •.........:
.
Qualquer outro ........•.....................
Acido oléico, seus sais e ésteres

4
4
4

Dl

~cido oléic9 ...••.........................
Oleato de caleio
.
Qualquer outro
, •.. '
,
.
~cido -palmftico~ seus sais e ésteres

4
4
4

Acido palmftico ..•.. ;
.
Palmitato de isopropila
.
Qualquer outro
.
Acidos acrIlico 8 metacrflico, seus sais
e ÉÍsteres

4
4
4

Acido ac r-j Lí co
.
Acido met ac rd j.Lcc
:
.
Acrilato de metila
.
Acrilato de atila
.
Matacrilato de metila .."...•............- .
Metacrilato de etila ......•...............
Qualquer outro .................•...... ','"
Acido e anidrido propiônicos, seus sais e
ésteres

4
4
4
4
4
4
4

Acido propiôni!?o
Anidrido propionico
Qualquer outro

.
.
.

4
4
4

IÍcido sórbico
,
IÍcido mirIstico, seus sais e ésteras
Acido mirlstico
Miristato de isopropila
Qualquer outro .......•....... '
IÍcidos caprílicos ou oct{licos
Caprilato es t.ancs c (oetaato estanoso)

.

4

.
.
.
.
.

4
4
4

Acido cáprico •...... .'
Acido ccaêní.co. ......................•. ·

.
.

4

Dl
02

03

02
99
17.00

Dl
02
99
18.00

Dl
02
03

04
05

DO

99
19.00
Dl

02
99
20.00

2LOO

Dl
02
99
22.00
2:3.00
24.00

í

'.'
,

4
4

25.00
26.00
27 a' 00

4

Acido ciclopentenilacético

.
" .

28 a 00

~cido fenilpropiônico ..•..................

4

29.00

Acido ciclo-hexanocarboxIlico ...• ". '"

31.00

Acido hexf rdcc ..•...•.••..........•..•....
Acido hidnocárpico ••.•.. "
.
J{cido linoléico •..•••••..••.........••....

32.00

~cido linolênico .•..•................•....

:30 aOO

4

4

4
4
4
4
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ATQS

CÓDIGO

AL!

M

)[SUBPOSrçz.O
e

POSIÇÃO

r_

33.00
34.00
35.00
36.00
37.00

R

C

A

D

O

R

I

"'

39.DD
40.00
99.00

Cloreto de butirila
Outros ..................•.............

00.00

HALOGENEToS. PERCXIDOS E PERfíCIDOS;

03

04
05
06
99
02.00
01
02
99
03.00
01
02
99
04.00

05.00

'I

z
4

4
4
4

..
.

4

4
4

ACIDOS POlICARBOXILICOS, SE~S ANIDRIDOS,

DERIVADOS HALOGENADOS, SULfONADOS,
DOS E NITRDSADOS
01.00
01
02

QUOTA

Acido nar tct co ou nart.e í.eru co .•....... '
~cido 2-etit-hex6i~o (2 octl1ico)
Etil-hexoato estano80
Acidos valeriânico e isovaleriãnico . . .
Cl~reto· da benzofla
Cloreto de ru t robenao.l La
Peróxido da cenz o l j.a ....•............ '

3.8.00

29.15

E

SEUS
NITR~

Acido ortoftálico, seus sais e esteres
Acido ortoftálico .................•....
Ortoftalato de butila
-...............
Ortoftalato de ciclo-hexila
Ortoftalato de atila
',"
Ortoftalato de metila
Ortoftalato de octila
Qualquer outro
Acido paraftálico, seus sais e ésteres
Acirlo paraftálico (tereftálico)",.........
Tereftalato de dimetila
Qualquer outro
,
'. .. . . .
Acido metaftálico, seus sais e éstDres

4
4

4
4
4
t,
4

4

4
4

Acido metaftálico (isoftálico).............
lsoftalato de dimetila '...... . . .. . . .. . . . . ..
Qualquer outro

4

Anidrido ftálico..........................

4

4

4

Acido e anidrido maléico, seus sais e 5s:~
ros

01
02
99
06.00

01
02
03

04
05
06
07
U8

09
10
11

12

Acido maléico (ácido-cis-butenodiÓi~o).....
Anidrido maléico (toxílico)................
Qualquer out r-o
". .
.....
.
....
Acido oxál~co, seus sais e ésteres
Acido oxálico~(~tanodióico)................
Oxalato" de al':lonio..........................
Oxalato de bis[;luto.........................
Oxalato de cálcio..........................
Oxalato de césio...........................
Oxalato de chumbo..........................
Oxalato de aeila............................
Oxalato da ferro-a~oniacdl.................
Oxala to da ferro
'
'..
Oxalato de lítio...........................
Oxalato de raet Lã e
_...........
üxe Iabc . de PÇltás~io •••••••..•••............ 1

4
4
4
4
4

'I
I,

/,
4
I,

4
4
4
I.
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CÓDIG'O
~

POSIÇÃO

-

UBI'OSIÇIO

E

R

C

A

D

O

R

I

ALI
QUOTA

A

ITEM
13

99
07.00
OS. 00

09.00

01
02
99
10.00
11. 00

29'.16

M

,!

e

7-

uxa Le t o de ·SOdío
Qualquer outro

.
.

; .....•.... ·

ãc roce dicloroftálicos

_ .

ãc dcs tetraeloroftálicos
tleido sabácico,.seus s aã s e â.s t e r-aa
í

_....•.

"
"

.
.
.

"

tleido sebácieo
Sebaeato de di-octila
Qualquer outro

Ac rdc maLôn c o ••..•• '•.•...••••..••.•...' .•..
í

Aeido suce!nico (butanódi5ieo)

.

Aeido ad!pico (hexanodióico)

.

12.00
13.00

tlcida fumárica

99.00

OutfOS

00.00

ACIDOS CA280X'!LICOS CDi-! FUNÇOES ALCDDL, FI
NGl, Al0EIDO OU CETONA E OUTROS ACIOOS CAR
SOX!LICOS con fUNÇOES OXIGENADAS SH1PlES OU
CO~'1PlEXAS, SEUS Af'!IDRIDOS, HAlDGnJETDS, Pf.
ROXIDQS E PERACIDOS; SEUS DERIVADOS HAlDGE
NADOS, SUlrONADOS, N'ITRAOOS E NITROSAD03 -

01.00

~cido cítrico, seus sais s ésterss

OL01
02
03
04
05
06
07

08
09

lO

99
02.00
01
02

5>
03.00

01
02
03
04
05
06
07

08
09
10
!l

99

'.'

'.'
.

Acido cItrico(h~d:oxiPropanotricarboxIlico)
Citrato de a!umJ.n.l.o
.
Citrato de caj c í,o
.
Ci trato de ferro
.
Citrato de ferro amoniacal
.
Citrato de l{t~o
.
C~trato de P9t':"ssio
.
c í.c ce tc de s co c
.
Citrato da butila.·
.
Ci trato de etila
.
Qualquer outro
.
Acido glucônico, seus sais e ésteres
í

lÍcido 91uc;nico
Gluconato de cálcio
Qualq~routro

"'.

.
.
.

"
4
4

"

"
"
"

,
4
4
4
4
4
4

"
4
4

4

"
4
4

4

A"cido láctico, seus sais e ésteres
Acido láctico~(alfa hidroxipropiônico)
.
lactato de amoni:?
.
lactato de antimonio
:
.
lactato de bismuto
.
lactato de bf;'tila
,
.
lactato de ealeio
~
.
Lactatodeetila ...•....................... _..
lactato de ferrq.: ....••........... ~ ..•... '.
lactato de mer-cur i c ...................•....
lactato de sódio
ó'
lactato de zinco
.
qualquer outro ......•••..•.•...•.•••..••••.

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

li
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c 6D
POSIÇÃO

I GO

c

R

DEPOSIÇÃO
e
IUM

A

o

1

AL

o

R

I

QUOTil

7.

'._ _- L -

04.00

I Hcido salicílico, seus sais e ás t e r-ea

01
02

Salicilato de alfa-naftol

.

U3

Salicilato de amila e isoamila

.

04

Salicilato
Salicilata
5alicilato
Salicilato
Salicilato
Salicilato
Salicilato

05
06
07
08

09
10
11
12

13
14
04.15

16
17
18
99
05.00

06.00
07.00

oi
02
03
04
05

06
07
08
09
10

11
12

13
14

15
16
99
08.00

01
99

09.09
10.00
11.00

12.00
13.00

14.00

Acido salicílico (arto-hidroxibenzóico)
de
de
de
-de
de
de
de

.

banzila
_
.
bismuto
.
bornila
,
.
butila
,
.
cá Lc í.o ..•.•.•.......•........
cã t r cne j í.La
.
etila
.

5alicilato de fanila (salol)
Salicilato de garaniIa
Salicilato de glicol
SaIiciIa~o de mBntiIa

.
.
.
.

SaIiciIato de metiIa
.
Salicilato de naftila
.
Salicilato de rodinila
.
Salicilo.to de sódio
.
Qualquer outro.
Acido acetilsalieflico (aspirina)
.
~cido acetil-orto-cresotInico
.
Aeido tartárico, seus sais 8 ésteres
~cido tartárieo (di-hidroxibutanodióico) ..
'fartarato de am~la
.
Tartarato de amania
.
Tartarato d~ ~ismuto
) .. : .............•.
Tartarato bas~co de potass~o
.
Ta r t a r a t o de bydti~~
.
T ar-tiar-at;o de e;; rm c
.
Ta r-Ear at o de ca.Lc Lo ••••• ., ••.•••.•• ~ •••••••

de antirnonio e potassio
(tartara err,etJ.co) .. ';'"
I' ••••••••••
T2rtarato dupla do sadia B pota8sio (sal
de -Seignette)
'
.
Tartarato de atila
;
',' ..
Tartarato da ferro e potassio
.
Tartarato de pot~ssio (I)eutro)
.
Tartarato de potassio (acido)ou bitartara
to de potássio,(cremar de tártara)
~.
Tartarato de sadio
.
Tartarato de bismuto a potássio
.
Qualqu9r outro
.
~cidQ gálico
GaIato básico de bismuto (sub-gaIata)
.
Qualquer outro
.
Acido agaricInico
.
A'cido anfaí.cc ..
A'cido beta-hidroxi-di-iodofenil-alfa-propiônico
.
A'cido eólico
.
Acido cresotInico
.
A'cido desoxicólico ..................•.....

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4

4
4
4

4

4
4

4
4
4
4

Ta~tarato d~p~o

4

4
4
4
4

4
4
4
4

4

4

4
4
4
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f

CÓD'IGO

~

lJ

i

'Of'l"' .......'r" rUB~,S!Ç."'O
POSIÇ7.c i
'

I I'I$lJ

I

B

R

C

A

D

O

R

I

I"

A

tL!

QUOTA

7.

Acido dicloro-fenoxi-acat!co

.

4

){cido fenilglicólico
Hcido fenoxi-acét.5 co

.
.

4

acido gantlsico ....•.•....••••.•..•.......
itcido glic(üico
.

4

~cido 18vul.L\,ico .. ,

.

4

.
_..

4

,..
.

4

.

4

li c í.do

cxa Lacéb.í co ..•.•.••.•••••••••..•.•••

4

31.00

ticido
ticido
ticido
,Ácido
ticido

pal's-hidroxibenzóico
.
piperonIlico
'
.
pirúvico (oxrpccpenô Icc)
.
salicÜsalieIlico (eat eej , diplosal)
tricloro fenoxi-acético
, •... ' .

32.,00

Aceb Lj.a ce t abc de etila ..•..... ~

15.00
16.00
17.CQ

18.0ü

19.00
20.00

I

21.00

~cido máLí.co

22.00

iÍcido metilclorofenoxi-ac-ético

23.00
24.00

~cido octil-oxi-acético
~cido oxi-antracênico

.6:.cido oxinaftóico

:5.00
27.00
28.00
29.00
:SD.OO

99.00

Outros,

í

,

',"

4
4

4

4

4

4
4
4
4

'. .

4

.

4

SU8CAP!TULO VIII - ~STERESDOS aCIDOS MINERAIS' E SEUS SAIS, E SEUS DERI,VADOS HALO
GENADOS, SULfONADOS, NITRADOS ( NITRO~A
005

=

2~.17

OO.oei

tSTERES SULn:1RICOS E ·SEUS SAIS,.. (
SEUS
DERIVADOS HALOGENADOS, SULFONADDS. NITRA_
DOS E NITROSAD05

01.00
02.00.

Sulfato ác~do de etila (sulfato monoa~ila)
Sulfato ácido. da metila (SUlfato monoqlati- .
.ae)•.•.•.•••...••••.....•••.•..•.•....••.... '.'
Sulfato neutro da atila (sulfato de dieti-

03.00

4

~ •• :..............

4

04.00

Sulfato neutro da metila (~ulfato de dimetila)...•••..••••.. ·.·. ....•....• ;............

4

99~OO

outros. • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • . • • • • .

4

00.00

tSTERES NITROSOS E N!TRICOS, E SEUS DERIVA
DOS HALOGENADOS.' SULF'ONADDS. NITRADD5
Ê
NITROSAD05

01.00
02.00
03.00

Nitr~~o

da ãmila ••••.••••••••••.•••.••.•..
Nitrato de butila .•••••••.•••••••••..•.••..
Nitr-ato de atila ••.••.•••••..•••••..•• • .,•.

4

04.~0

Nitrato da. metila ••••••••••••••••••••••••.

4

la)

29.18

4

4
4
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%

05.00

Nitrato de p r-np.l La

06.00

Nitrito de amila

07.00

Nitrito de butila

08.00

Nitrito da atila .........•................

4

09.00

Nitrito de propila

.

4

10.00

Nitrito de metila

Nitroglicerol" (trinitroglicerol) -.

.
.

4

11.00

12
13.00
99.00

Nitroglicol
,'
Tetranitropentaeritritol (pentrita)
Outros
_

.
-..

4

00.00

~STERES fOSfORICOS E SEUS SAIS, INCLUSIVE
OS lACTOfOSFATOS, E SEUS DERIVADOS HAlOGf
NADOS, SUlFDNADDS, NITRADOS E NITROSAQOS:

01.00

Il:cido glicerofos'rórico .•............. _.....

4

02.00

ficido inositol

4

03.00

fosfato da guaiaeol

04.00

000

,
, ...•.. ;

.

•••••••••••••••••••••

4
4

'

'0

4

4

4

4

hexafosfórieo e. seus sais.
.

4

fosfato 'de tributila (tributIlieo)

.

4

05.00

Fosfato de 'tricresila (trieresllico);

.

06.00

Fosfato de trietila

.

4

07.00

Fosfato de trifenila (trifen!Uco).··.··.·
Glicerofosfato de sódio
.

4

06.00

'

-

4

09.00

Glicerofosfato de cálcio

.

4

10.00

Glicerofosfato de ferro···············

.

4

11.00

Glicerofosfato de i11<lgné.sio

.12".00
13.00

Qualquer outra q Lj.cc r of cs f a't n

14.00

Fosf<lto de 2-carbomztoxi-l-oetil_vinil_di_

','" '.

4

.

4

Lac t opos r e t os '.' ..•..•.•••.....•••. '• .. '.•••.

4

me t í.J,a

(~hosd::;i~,

nev.íraohoe ) ••..•• :., •••••

2-cloro-l-(2~4-diclorofenil)
d Le t Ll v.í.n.i La ._

15.00

fosfato de

16.00

2-cloro~1-(2,4,5~t~ici~~~fenil) v~nil

met í.Lr cs r a t o .•... ' ......•••...•. '••.. '0"

29.20

QUOTA,

.

•• ' ••

4

.

4

99.00

Outros

00.00

(STERES- CA'RbeNrC'o's' '(. srus SA rs , E SEUS DE_
RIVADOS HAlOGENADGS :;;Ulf.ONADOS, NITRA"QOS
E NlTRDSADOS

01.00

Carbonato dieti1ico
Carbonato de guaiaco·1.;....................
,
ür-t'ocarbora t-o de etila....................
Outros
' ..'
,.... . .. .

02.00
-03'.,00

"99.00

'.'. -.'

4

di-

4
4
I!

4

ATOS DO PODEr. EX?::CUTJ""~

I

C

6D

POSIÇÃO

I G O

AL!

e

1· 00.00
Ql,.OO
02.Qf)

E

"

UBPOSIÇÃO

1_.

29.21

647

R

C

A

O

D

R

I

A

,

QUOT

OUTROS ~STERES DOS I1:CIOOS MIrJERAIS (COM EX
CLUSAO DOS ~STERES DOS ACIDOS HALOGENADOSj
E SEUS ,SAIS, E .SEUS DERIVADOS HALOGENADOS,
SUlfor~ADOS, NITRADOS E NITROSADOS

I

Si!'ica,to de' atila (silicato de tetrae~i~a)
Sulfito da 1,2,3,4,7, 7-Hexac1oro_bic~clo_
-(2.2.1) - 2 - Heptano - 5,6 _ bis-oxi~rnetileno (endcsuí.s an) •••.••.•••• o • • • • • o o~• • o .
Trifenil. fosfito ....••.•• o o • • • o • • o o • • • • • • •
Outros .... o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • o • • • • • • •

4

4
4

4

SUBCAPfTUlO IX - COMPOSTOS DE fUNÇÕES NI_
TROGENADAS

.29.22

00.00

COMPOSTOS DE FUNÇ~O

01.00
02.00
03.00

fciôd aminobenzenossu1fônico o...

04.00
05.00

AMINA

Anilina, f'ení.Lamí na e seus sais •••• o o oo..
o.......
Cloroanilina
o o • • • • • • o...... ..•.
Dietilanilina
o
o o • • o o o..••.... o o o. .

4

Dd f and Lamí.n a .

4

06.00
07.00

o.•.. o o.• o o•..... o. o . . . . .
Dimetilani1ina o • • • • • • o..•.••. o oo' •.... o., o
Nono-ceb Lan í.Lf n a .. o
o . o•... o'.' o ',"

08.::::0

acnc-met.r r.eru Lína ..•..

09.00

Nitro,-anilina
Nitrocloro-ani1ina

10.00
lLOQ

4
4

0,0

4

o ••

4
4

â

o • • • '.

o

o •••••• o •••••

o. o o. o

o

'

'..

4

o o •••••••••••••• _

4

Nitrosoanilina e nitroslco.ilanilina .....•

4

12.00
13 ..00

Propilanilina .... o • • • • • • • • o • • • • • o • • • • • • o.
Tetranitro-anilina (TNA). o • • o.............

4'

14.00

Trifenilamina

4

15.00

Tetranitromono-metilanilina(trinitrofenil
metilnitroamina, tetril). o..

4

16.00

Toluidina 8 seus sais .. o
o. o ••••• o ••• o
Xilidina e seus sais
Alfa-naftilamina '8 seus sais.............

4
4
4

Aril-iso-propilamina
N-alcollfenilenodiamina,seus derivados halogenados, nitrados 8, sulfonados ou 9E1US
sais. o • • • • • . " . . • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • . . . . . • •
N-alcoiltoluilenodiamina, seus derivados
ba.toçenaoce , n Lt r adoa 8 sulfonados ou seus
sais.........

4

4

8anzidina (diaminobifenila)...............
8eta-naftilamina 8 .s eua sais..............
Diaminodifenilamina.......................

4
4
4

. Üimetilaminociclo_hexanoo ... o ... '..........

4

17.00
18.00

19.00
20-..00

2LOO

22.00
23.00
24.00
25.00

oo......

. . .. .

o.............

o.;... .

4

4
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26.00

~
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A
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~

AL!

A

QUOTA"
%

l

1

Dimetilnitrosamina····· •••.•.•.•. • •..•••••

4

27.00

E"tilaminas ••••••

28.00
29.00

33.00

Etilenodiamina e eeue sais...............
Feniletilamina...........................
renilenodíamina,sBus derivados halogenada ;
nitrados e sulfonados ou seus sais.......
Hexametilenodiamina e seus s~is..........
Hex.adinitrodifenilam1.na ......•••......•.•
Metilaminas .....••••....••........•.•.•..

34.00
35.00·

Mono-aminodi I'en í.Lamí na • • . . . • • . . • • • . • . . • • •
Propilamina ....•••...•.."•.

36.00

Toluilenodiamin~}

seus derivados halogen~1
dos, nitrados e sulfonados ou seus sáis..

4

37.00

Dibenziletilenodiamina .....•.••..•....•..

4

38.00

Difenilnitrosamina ou N-nitroso-difenilamina .•.. ,...... ..•....•.•.•••....•.•.•....

4

39 ..00

Dietileno triamina

o..............

4

40.00

N-Propil N-fenil-p-fenilenodiamina ••••...

~

41.00

Trietilenodiamina

42.00

Trietilenotetramina .....• _ .

43.00

Fenil-beta-naftalamina' .•.•••••....•....

44.00

3-Ni tro-4-aminotqli.Jeno •.•....•....... . . . .

99.00

Outros'.

00.00

COMPOSTOS AMINADDS DE FUNÇÕES
SIMPLES OU COMPLEXAS

01.00-

Ari~etanolamina, seus sais~~steres e deri

02.00

Arilisoprapanolamina,seus sais, és teres e
derivados ••..•....•............••...
o '• • • •

4

03.0.0
04.00

Mono-etanolamina .•. ~ ••...................
Di-etanolamina .•.•••..••• '.' ....••.....•. ~

4
4

05.00
06.00

Tri-etanolamina ••..

4

o

4

07.00

Tetra_e:tildiaminobenzidrol. ••••.•..• , .•.•

4

30.00

sr.oo
32.00

29.23

u

0"0 .. 0.0 O "

•

•

•

•

4

'.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• • • • • • • • • • • • • '.

o • • • • • • • • - • • • • • •" . . . . . . . • •

o ••

~.

• • • • • • • • •

~

o

o

4
4
4
~

4
4
4
4
4

4
4
4
4

o

4

vadoe •••••• -. ••••••••••••.••••••.•••••••• :-

4

o

•••••••••••••••••••••••••

0

• • • • • • • • • •,

o

•••

•••

OXIGENADAS

••••••••••

;.

Propanolamina ••.....•••••.•••....••....•

08.00

Tetrametildiaminabenzidrol

.

4

09.00

Aminocresol e seus sais .•...••...........

10.00

Aminofenol e s eus sais.

•••••••••••••••••

4
4

11.00

Di-aminofenol

seus sais •..•.••.........

4

12.00

Acido aminonaftoldissulfônico .•••... '• •...

4

13.00

Acido aminonaftolssulf'ônico ....•••.....•.

4

14.00

Amino·-antraquinona .••••••..••••••...•••..

4

B

o
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7-

15.00

Aminobenzaldeído ••.••••••••.•••••••.•••••

4

16.00

Antrimida " •.•••..•••.••••••.•••••.••••••.
üf emí no-eobxequtncna •••••••••••••••••••••
T etra-etildi amãnc ben zof encn a .•••.•••••••.

4

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.ÓO

Tet;-ametildiaminobenzofenona ••••. '.' .•...•
Acida amino-acético (glicocola , glicina).
~cido' aspártico •••••..••.••••••••' ••..•••.
Acido .glutâmico •..•....•••.•.•. ~ •••••.••••
Glutamato monossódico .•..•••.• .;••

4
4
4
4
4
4

Alfa-alanina ••••••'•••. : ••. ; ..•••••....•.••.

4
4

Beta-alanina ••..•.••.•••• -•..
F'enilalanina .•••••....•..............••••.

4
4

28.00

F"enilglicina .....•••••••..
Isoleucina • • • • • • • • • • . . . • .

29.00
30.00

leucina •••.••••••••• ••...
Lisina ••.••••••••••...
..

4
4
4.

. •....• o•••••

31.00
32.00
33.00
34.00

s arcoeãna ••••••••••.•....

o ••••••••••••

25.00
26.00
27.00

35.00
36.00
37.00
38.00
39.00

o ••••••••

o'

o o o o

o •••• o"

o

• • • • • •: • • •

o·

o • •' .

Ser Lna .,. •.•.•••••••••••••. •.

41.00
42.00
43.00
44.00
'45.00
46.00
47.00
48.00

.

. .•.•••••••.•

Tirosina •••.•.•..•.•............••.••..••.
Treonina •.•...••...•..•.... ..... . ..•.. '.'
Valina , •.•..•.•••........
Acido para-aminossalic~lico e seus sais .•
o

o... ..

o

.

Ac;:ido meta-aminobenzóico .. ~ .. ,
.
Acido orto-aminobenzóico, seus sais e és_
teres ....••. ;, •.....•..•..•..•. ,....•........
Acido para-aminobenzóico, seus sais e ésteres ••..•....•............
Acetil salicilato de metamina (hexapirina)
Anisidina (amino-anisol) ...•..............
o ••

Clar'oanisidina •••...•...........
Cresidina .•.••.•.•.. .....•....
Dianisidina
o
Fenetidina
O"

•

o •••••

o •• o o •••••

..
o'.. •••••

••

.

49.00

Nitro-anisitlina
Ni tra-cloro-anisidina
..
.
Ni t rc-n-pxcocxã ~ ?;,dlina (amino-ni Erc-nor cpoxt benaenc )
.
Acido t ccrcpenôt cc

50.00

Acido etileno-diaminotetracético

51.00

o,

o • • • • • • o o o o'

•

o

••••••••

o •••

o.

o...

.

...
.

4
4
4
4
4
4
4
4
4

,

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Treo-l-p-nit~o~cnil-2-amino-l,3-propanodi-

01. ..
99.00

••

o ••• o ••••••

..

o. o'

40.00

0·0

Outros.

. ...• o..

• ....

r

..

4

o ••••••••••••••••••••••••• o •••

..

...

.'.

.....

4

I
I
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29.24

00.00

AL!.

, QUOT,

A

SAIS E HIDRATOS DE AMONID

%.

QUATERNARIOS,I~_

CLUSIVE AS LECITINAS E OUTROS fOSfOMlINQ _
LIPíDIOS
.

01.00

03.00

Betalna (trimetilglicocola)................
Colina (hidróxido de trimetiletanólamânio)
inclusive seus sais a L3rivados (acetilco_
1ina, metilcolina, neurina ou qualquer outro).........
lecitinas ou qualquer outro fosfoaminolipi
dia ..... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

04.00

'Iet-raet t r eraôru o , seus Sais e dar-í vadoa-v

4

05.00

Tetrametilamônio, seus sais e de r Lvadoe-v. .
Outros
,

02.00

99 ..00

29.25

29.25

OO~

v

•

•

00

COHPOSTOS DE FUNÇÃO CAR80XIAMIOA E COMPOS_
TOS DE fUNÇÃO AMIOA DO ACIDO CAR8~NICO

DLOO

Acido barbit~rico, SBUS sais B derivadas...

02.00

A~etanilida......

4

4

4

4

4

03.00

Acetamida .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
A

04.00

Acetil-para-eminofenol . . . . ..... .. .. . .. . . . .

4

05.00

Acetil-para-aminossalol (salofeno, fenet_
sal).......................................
Acetil-para-fenetidina (fcnacetinal.,.....

4
4

07.00

Dietildifeniluréia (cerrer-at í.t.e ) .'..........

4

OB.OO

Eb i Lac e t.and Ld d a ...•.. , .....•........ " .

..

4

09 .. 00

Etiluretana (uretana)..................

..

4

10.00

Asparagina . . . . . . . . . . . . . . . .. .
_. . . .
lactilfenstidina (üec tcr enma) . . . . . . . . . .. .

4

06.00

11.. 00

12 ..00

13.00
14.00

15.00

16.00

17 ..00

4

Fenilacetamida
H1dantoIna e seus derivados de substituiçao

4

Para-eto;dfeniluráia (dulcina) ."
,...
Ureída de, cadeia abe r t.a (br.cmodâ e t Lj.ec e t í'j,
uréia, bromoisovaleriluráia ou qualquer outra)
," '
,
"
" .. '. . . . . ..
Arilida e arilida substituída do ~cido ox!
naftóico
'
'"
" .-:
Acido ace t r z é co '
,............ .. .
í

í

18.00

Lidacaína

19.00

Salicilamida

20 ..00

Salicilanilida

21.00

3, 5-dini tro-orto-taluamida
, . . . . . .. . . .
Di metil-4-acetamido-2-etoxibcnzoato
, ... '
l-naftil me t í.I ca cbama t c ..... ,',
,"...

22.00

23.00

, .,,

'... . . . .
,

,

,". .
_

4

,

4

4
4
4
4
4
4
4
4

"4
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CÓDIGO
AL1

POSIÇÃO

M E

UBPOSIÇAO

e

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

ITEM
24.00
25.00
26.00
27.00
28 .• 00

,
29.26

99.00

%

Dietilmaloniluréia .;
'
" .
3-(Dimetoxi-fosfiniloxi)_N,N_dimatil_ciscrE
t cnamí da (Bidrin)
Fosfato de 2-cloro-2-dietil-carbamoi1_l_me_
til-vinil-dimetila (Phosphamidon)
N-metil_N (l-naftil) monofluoro_ácetoamido
fosfato de cis-(2-matilcarbomoil_l_metilvi~
nil (dimetila)..............
Outros.....................................

4
4

4
4

4
4

01.00

CQf-1POSTOS DE 'fUNÇÃO IMIDA DOS ACIbos CARBoxfLICOS (INCLUSIVE A IMIDA oRTOSSULFOBEN
ZOrCA E SEUS SAIS) OU DE FUNÇÃO IMINA ( IN
CLUSIVE A HEXAMETILENOTETRAMINA'E A TRIME~
TILENOTRINITRAMINA)
F'talimida
'.'
:."
.

4

02;00

Su c c.í n rní.d a •••••••• , •.••••••.•••.••••• , •••

4

03.00

Sulfimida ortobenzóica (sacarina) e
sais (sucramina, sucrose ou qualquer
tro)
'
,

4

00.00

í

99.00

seus
ou.
Aldol-alfa-na~tilamina
.
LdoLs-bat a-cnar tilami:la
.
Butilideno-anilina
'.' ..
Trimatilenotrinitramina (h~xógeno)
.
Difanilguanidina (malaniÚna·)
.
Di-orto-tolilguanidina
.
Etilidano-anilina .. ~
.
ttilidano-para-toluidina
.
Guanidina (carbamidina)
, .
Hexamatilenotetramina (hexamina, formina),
seus sais e derivados
,
.
Orto-tolilbiguanidina
,
.
Sintalina (decametilenodiguanidina) e 'seus
sais
,
~
.
Arginina
; .. i . . . . . . . . . • • . . • • • . . . • .
N-2-metil-4-clorofenil-N'N'-dimetil_forma_
midina e seus sais
,
.
Outros
! ••••. ' ••••• , ••••••••••.••••••

00.00

COMPOSTOS DE FUNÇÃO NITRILA

04.00
05.00
06.00
07.00

08.00
09.00
10.00
11.00

12.00
13.00
1.4.00
15.0q
16.00

i 7.00

01.00
02.00

03.00
04.00
05.00
06.00
07.00

á

Ace t a l de i dc cianidrina
.
Acetonitrila.
.
Acrilonitrila ........•........•..............
Adiponitrila ....................•.........
.Aminofeni!acetohitrila
.

Benzoni trila
'"
Cianidrina da acetona,

.
.

4

4
4
4
4
4
4

4

4
4

4
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

c 6 DI GO

ALl

l1ERC.ÁDO"RIÁ

,

UBPOSIÇÃO

POSrçÃo

r_

%

DS.oO

Ciano-acetamida.........................
Cianoguanidina (dicianodiamida)..........

09.00
10.00

Cianopinacolina

12.00

,

13.00

Iminodiacetonitrila

14.00
15.DO
16.00

FlaLuncrtíb r Ll.a , ,

Naftonitrila.....

17.00

Nitrofenilacetonitrila

18.00

Succinonitrila

19.00
20.00.

Tricianotrimetilamina..

I
I

I

I

i

i

I

.• .••.•••• ..

;...

..

4

o"

0.0

4

4
4

•.•.••.••...••...••...

4

4

Nitrobenzonitrila........

4
4

_.

4
4

...........•........
.•.......

Valeroni trila.
. .. '" _.
.'.....
Cianoto de vinila
.. .. ..

4

99.00

Outros

4

I 00.00
I

4
4

21.00
I

,i

, •... '"

Fenilcianamida................ ..
Hidroxi fenilacetoni trila. ..

11.00

29 ..28

QUOTA

01000

Dl
02

,

... ...

COMPOSTOS DIAZÚICOS. AZOrCaS OU ~ZÚXICOS

! Ácido amino-nzo-b2nzenossulfônico,

i

I

02.00

~.cido cn.í no-o z o cbonz u-c c c ut. fônico

I, p .•, (dir~~t:i.Ll~linéJ) «cz o-vconz ar,o

03.00
04.00

os. 00
06.00
07.00
08.00
09.00

!

I,

sous

sais B sous Bst2V88
auã r onac os ce

,.

8COJ.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

99

4

. . . . . . ..

C\U<:ÜC;U3~;~ Ü~J"i:_1:'-O

••

••

.'

4
4

• ••

4

•• '

nmã no- 820-' ban z 8f1 o

4

ArfIi n O~, 82 0_';1 G.(' t a Larte

4

I

4

Azonaftalcno

"

.

Dimeti.l8Z0l.)SnZ2'-~O

............

.. . . . . . . .

4

Ácido aaoxí benz ó Lco ...•••..."........... ..

4

~cido azoxicinâmico . . . . . . . . . . .. •. . . . . . . . .

4

10.00

Az o x í.b eriz erto '"

• • . • . . . .•• .• . • . • • • • • .•. •••

4

11.00

Azoxitoluidina

,.

4

12.00

Azoxitolueno

13.00

Para-azoxianisol

:

4

14.00
15.00

Para-azoxifé'netol
_....................
Acido di-azossalicflico..................
ficido para-di.:.azobenzenossulfônico.......

4

16.00
17.00

4

4
4

nao-nmí nct.c ruono .,....•.•..•••••••.•... ',' .
Cloreto de f8~il-diazônio................

4

19.00

Di-azo-aminobenzeno

'" ."... .

4

?o.oo

~idrato de fenil-diazônic................

4

18 ..00

4
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c 6 D I GO
POSIÇÃO

AL.!.

M E

UBl'OSIÇÃO

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOT'"

e

7.

ITEM

21.00

1'1etil-di-azo-aminobl3nzeno

22.00

Azo-di-caroonamid~. . . . . . . • . . • . . . • • . . . • •

2.3.00

5-cloro-2-metilbenzo1-1-diazo-metil-ami no e-taraó c c "
•.. ..
.

4

99.00

Outros....

4

00.00

DERIVADOS ORGANICOS DA HIDRAZINA OU DA Hl
DROXILMHNA

í

01.00

8enzil-feni1-hidrazina
8romofenil-hidrazina •.

03.00

fenil-hidrazina ..
fenil-hidroxilamina

!

•••

.• ,

..

..••••

4

"00'

.••. ..

. ..•

4

..
• ..•••.
•......• "

4
4

Metilfeni1-hidrazina...

. •........

4

Naftif-hidrazina
.•..
Tolil-hidrazina .....

'"
.•.....•
•. .•••.
. .•..

4

08.00

Ni t; rosofenil-hidroxilamina
'"
.••••••
renilsemicarbazida (fenil-hidrazona-amida
criogenina)
...
. . . • . . . .•••
s emí carbaz ca {c a r tiaz na amí.ce )
.•••.

4

1l.00

Acidos hidroxâmicos

4

12.00

Aceto-aldeidofenil hidrazona

13.00

Acetaldoxima

..

...•.

••

......

AC3toxima.

.••...

.

16.00

Banz a Lde dc s amí.cc r-Saz one .

17.00

88nzaldoxima.

. ••..

18.00

8enzilidenO-2cstoxim8...

"

1.9.00

DifGnilcarb2zi~s.

20.00

4
j

.

.

.4

••

4

..

Í

• •••

4
4

...•.

l

..•..•
. ....•••.. 1
Dimati 19Li.oxi m~j (diccei:.ild5.oxima).
. •"

2l.GO

rcnilg).ioxir.~a..

r enã Lqj ucos 82803.

23.0']

FontLc tu dr-az onas
".,

.

.

o

•••••

•

..'

..

...

..

•••••

•.

l'

•.

..

Outros

00.00

cor~pOSTOS DE OUTRAS

" ... •... ..

•.

•

i

4
4
4
4

f

4

.{
l

4

•

Quinona-o:<im?-b:01nzol-hidr2.z:::m3...

99.00

o

.•

r'1~raZ~c~nas

ê

4

dee (1::: ácíccs cart.ox.l i t ccs •

22.00

01.00

4
4

...•......

Hí d r az

í

4

í

í

14.00
15.00

i

Il 29.30
I

•

4

06.00
07.00

10.00

I

•••••••••

4

05.00

09.00

I

••

. '.'

. • . . . . . . . • • • • • ......••.••

02.00
04.00

\

o

..

.•. •. .•

"l
".1

o,"

4
4

fUNÇÕES rJITROGErJADAS

Lof enato de benzi la .'....

•.•..•

4

02.00
03.00

Azidas de ácidos carboxi1icos .•••.•••••

4

Ciclo-hexil sulfamato de sódio.

4

04~

00

Cloreto de a Lcf an Lj.a , ••. '~"""""""

4

05.00

Clorof.enQl-indofen.o.l,. "~!" ~ ",•••• ;, •• ;; .'~ ••

4
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ATOS

có

I

DO PODER 'EXECU'XIVO

D I GO

,

POSIÇÃO

UBPOSrçJlo

.M

E

R

A

.

ALf

o

D

R

I

A

QUOTA

e

' ' 'M

%
Lscc í.ana t oa

06.00

Dl
99
07.00

Diisocianato de tolueno..................
Qualquer outro
'. .•... .
Tri;(~sociano da 'toluiléno)- tJ;iuretano
hex.í Lí.co .•.•••.. ... • • • • • •• • • • • • • • . . • .• ....

4

08.00

Tri-h8xametilen~

tri-isocianato..........

4

........•........•........ " . . . ... . . .

4

üue ece

99.00

SUBCAP!TUlO X

4
4

CO~lPOSTOS ORGA'NOfUNERAIS'

E COMPOSTOS HETERQCfCLICQS
29.31

00.90

TIOCOMPOSTOS ORGANICOS

01.00

Amilxantatos

02.00

Banzilxantatos

.

4

03.00

Bu't í Lxan t ab oa •••••••••••••••••• -••••••••••

4

Etilxantatos .. "
.
Netilxantatos .........• _
' .
Oi-orto-tolÚ tiol,Jréia .•.•...•....•........
Ditiocarbamatos
Oietilditiocarbamato de zinco
.
Qualquer outro
'
.
Tiocarbanilida (difeniltiouréia)
.
Amilmercaptana·
Butilmercaptana
Dimercaptopropano~ (SAL)
.
Etilmercapt8.na
'
I
Metilmercaptana
_
Isossulfocianato de alila(essência de mostarda artificial)
.
..
Isossuâ r cc Lanat o de atila
Isossulfocianato de fenila
.
Acido ditiossucc!nico e seus sais
.
Acido mercaptossucc!nico (tiomálico)
e
seus sais
Acido me rcact.cesucc Int co
.
O, O-dimetil_ditiofosfato de dietil-mercaE
tossuccinato (malation)
.
Qualquer outro .. _
Acido tioglicólico (mercapto-acético)
.e
seus sais ..........•....•.... ~ .....•......
Aliltiouréia (tiosinamina)
,
.

4

04.00
05.00
06.00
07.00

Dl
99

oa.no
09.00

12.00
13.00

20 eOO
21~OO

22 000
230.00
. Z.i'L 00

•••••••••••

o

15.00
16.00
17.00
18.00

19.00

••••••••••••••••••••••

I

o••••••••

4.

4
4

4
4
4
4
4
4

•••••••••••••••

4

••••••••••••••••••

4

o

14.00

99

o

o

11.00

Dl

'

o

10.00

02

; ................•.....

o

o

o

••••••

o

o"

.' ••

Dissulfeto de tetra=etiltiurama (tiwranida
Di3sulfeto de t8tre~m8ti! tiurama(tiran)._
Diet!leUlfo~e di~ti! metanc (S~lfcna!) "_
SlJlf'u.ts~o_ de di.~1~"tO"'2t.i:!.3 (gé:s ~=:;:t~:t:f~)

<

4
4
4
4

4
4

4
4
4
4

4

4
4
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c 6 D I GO
tmrosrçlo

POSIÇÃO

AL!
E.

A

R

o

D

R

I

QUOTA

e

7.

ITEM
25~00

Tetronal (dietilsulfcnedietilmetano)
.
4,4 1 - Diemino difanil sulfeto(tio-ani1ina

4

00

27.00

'Lí cd í.q L'i c o I . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . " .•..

4

28~00

Tiofenol
Tiouréia (sulfa-uréia, t Loc e rb amí.õa )
Acetil ~etionina.,
Cisterna
,

.
.
.
.

4

.

4

26~

29.00

30.00
:31.00

32.00
33.00

Hat on.í na ••....••......•.. ,

,

í

'.
4
4
4

34.00

Tio acetazona (~-acetilBminobenz8lderdo
tio_semicarbazona T8-1) e seus derivados .. \
Trional (di-Btils~lfonamoti18tilrn8tano)
....

35~OO

T~ocianoacotatu da isobc~nil~ em grau té~

36.00
37.00

~~::~~~. ~~~~~~~~~~~~~,~. '('d~~~'o'n'i)'):::::::::::

I

I

4,4' Dimino-Difenilsulfone-diforrnaldeído_
5ulfoxilato de sódio (dis?onn)
,
.

Premin (p.p.di3mine-dif8nil-s~lfon2-àidex
t r cae sulfonato de sadio),
"
-:.
39.00
Promizol (p-aminofeni18minotiazolilsULfo_
na)
,,.,
,
',
.
40.00· Rodilone (bis-p-acetilaminofonil~sulfona)"
Di fanil e uj,fonadi f eru I propilamino_tat ra-s ul,
41.00
fonatode sódio (s~lfatron),
, .. ,.,.",~.
42.00
Pentotal sódico .. "
"."
.
Tetracloro_difenil_sulfona (tetradifon).",
43.00
Dibutilditiofosfato de sódio
,.,
".
44.00
Dicresilditiofosfato do sódio, ',"'" .. ,.,.
45.00
Tiofosfato de O~O-dictil-p-nitrofenil
,.
46.00
Tiofosfato de O~O_dimetil_p_nitrofen:U.,
,
47.00
48.00
0,0' dietil-S-(etiltio) meti!, fósforo diti
oato (forato) .. , ,'
,.::-:
49.00
0,0 dietil-S-benzil tiofosfato
',""":
50.00 .Oitiofosfato de 0~0-dimetil-S-m8tilaarba miImetiIa
',
,,,
, .. ,
,
.
51.00
O,O-dietilditiofosforilmetano.", ..•.....•.
52.00
O,O_dieti1 S-p-clorofenil tiometi1 rosfe ro~itioato ....,.. : ',' ,., .. , .... " .. : .. ~ .... ','"

'.
4
4
4
4

38.00

53 e 00·

I

'N-nitrofenil~tiono benzeno

4
4
4
4
4
4
4

4

4
4
4

'.
4
4

fosfato de ati-

M ~ 00

la
:
'.' .. ',
' , , .••. , ". ,. , .. , _, .• ' .
O,Õ-dimetil S (N"'fnetil ca!'bomoil~ rnetil
fosforoditioato .... , .. , .... , .. c, ••••• " , .

55 ..00

O,O~dimetil~5 (2~oxo~3~azê=butil)

\

,

mcnotio
, .. " _,",":,

,

d:.r:':rc$ ••••••••••.•.• , •••••.•• _ .• ' •. , ••••••

4

eoer'et c , " "

99..00

4

,'

_

,
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO

I

POSIÇÃO

o

UBPOSIQÃO
e
lTE1l

00.00
01.00

02.00
Ci3.Du

I COMPOSTOS

•

AL.!
QUOTA

I

DRGANOARSENICAIS

~cido cac od ÊLí co 8 seus sais
~cido metilarslnico e seus sais

O" • • • • • • •

4

.

4

derivados

.

4

Acido para-aminofenilars!.,i,co, seus sais
e derivados

04.00

A'cido amino-oxifenilarsInico~ seus sais e

05.00
06.00

Arsenobenzeno, seus sais e derivados

.

4

Sulfeto de rr.atil-arsina

.

4

99.00

Outros

.

4

00.00

COMPOSTOS ORGANONERCURIAIS

01.00

4

99.00

Lactato de fe,ni"lmercúrio
'
.
Acetato. de fanilmarcúrio .•................
Outros

00.00

OUTROS COMPOSTOS ORGANOMINERAIS

01.00
D2.00
03.00
04.00

Carbonil-farro
Carbonil-nfquel
Composto o~gano-antimonial
.
Siloxana ou qualquer outro composto orgãni
co de silício
O,O-dimatil-l-hidroxi-2,2,2_tricloroetil_
fosfonato (dipterex, trichlorfon) ... ~ ....

02.00

o •••••••• o

99.00

•• o ••••

"

_

•••••• o o

0

o, • • • • • • •

o. o •••

0

05.00

29.35

4

.

Outros

_ ••

o

•••••••••

4

4

4
4
4

• • •- :

4

•••••••••••••••••••••••••••

4

• • •-

o o o o o o o o o

O

0'0.

••••••

"

•••••••••••••

_

4

00.00

COMPOSTOS HETEROcfcLICOS, INCLUSIVE OS ACI
DOS NUCLtICOS
-

01.00
02.00

4

03.00

Acridina ...
Acriflavina
.
3-cloro-7-metoxi-9 (1-metil-4-diátilamino_
butiIami~o) acridlna- (mepacrina ou quinacrina) .•..••..............................

04.00

Pco r Leví.na ••••.•

4

05.00

Quinolina e seus sais
Hidroxiquinolina e seus sais

06.00

07.00
08.00
.-

09.00
1D'.00

11.00

o o o ••• ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

o ••••

o •••••••••••••••••••••••••

4

4

.
4
.
4
A~id~ ~enilquinolei~ocar~ônico (fenilcin _
chon~n~co), seus sa~s 8 esteres
1
Cloro quina (dietilamino-metilbutilamino
cloroquinoleina) e seus sais
.

"

Ca~oquina (cloraquinolilami~o-alfadietila_

mino-o-cresol)
'
.
Sulfato de N-dieti'lamino_{sopentilamino
cloroquinoleína
:..
';:.: .
Acido 6-osnicilânico ......••.............•

4
4
4

Azos DO PODER

j
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EXECUTIVO

6 D -I,G,O

POSIÇÃO

UBPOSIÇÃO

M

R

c

A

o

R

I

A

e

AC~

QUOTA

7-

ITE!<

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

Dl
99
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
3LOD
32.00
33~ 00
34.00

35.00
36.00
37.00
38.00
39.00

Fenotiazina o.•.. o
o" o
oo. oo. o.•.
Derivados da fenotiazina exclusive matéria
corante oo.....•..•.. ooo.. oooooo. o
oooooo
Acido isonicotfnico e sua hidrazida
oo
Hidroxiprolina
o.• o
o
'.'
.
Histidina .. oo. o....• o' oo. ooooooooo. oo. oooo
Triptofano
o
oo
ooo. o
o
.
Acido l-metil-4-feni1piperidinocarbônico,
seus sais e derivados ••'
o
~ o
Acidos nucléicos e seus sais .. '. o
oooo
A1cool furfurflico .. ooooo... o. o.. o..•.....
Dieti1enodiamina (piperazina) e seus sais
Dimetildieti1enodiamina (dimetilpiperazina) e seus sais 'o .. ooo.. ooo............•....
Fenildimetilpirazolona (analgesina), seus
sais a derivados. o.•............ ooooo. o. o.
Fenil dimetil-dimetilamino piraZolona (ami
noní ctne )
Fenil-l-dimetil-2-3-dimetilamino-4-pirazo_
lona (dimetilaminoanalgesina)
o
.
Qualquer outro.. o.... o. oo.. oooo
oo.. o .
Furfural (furfuro1, furfura1defdo). oo.. oo..
Hí s t amí na. ••
Indol e beb ame t.Lk Lndo L (eecet.ot )...•..•.• o.
lisidina
oo
oooo.. oo. oo.. o.. o. oooo..
Me1amina (triaminotriazina). o
o
oo.
ooo.. o
Merc apto benzoimid az o L, oo
Mercaptobenzotia~ol & SCU3 derivados oo
.
Piridina e seus sais oooo" o' oo..... ,., o .
Tiofano ....•.... o' o... o... o. o' o. o. oo. o' o' ..
Merbromina (marcurocromo, sal sódico de di
bromo-hidroxi-marcurif1u~resca{na)o
o o' o.. ~
Quercetina .•...•.. oooo.. o
,
o. oo
Rotenona oooo.•..... , • , , , o. oo, .. , . o,,
o
Hematina .. ,. ,'.- •• .-. o' •..•.• " .••••. , .•..... -..
Hemina •..•.••• ,.-.;. o~. o•. o.. o.•..........••
Acido 1-etil-7-metil~t8-naftiridino-4_ona_
-õ-ceebcxf Lí cc (ácido oe.t c Ixt.co )...... , .. o•
2 (4-clorofeni1)-3-metil-4-metatiazonona 1-,I'_dióxido {c Lcz-meaanone ) ... oo•......... o..
8rometo de 1_metil_3_banziloil_ad~quinucli
d~niuin benzilato ( c Lí d an.ium brometo). ,:.:-.
8romidrato qe dextromatorfano (romilar);".
4,7 _ fenantrolina-5 1 6 quí ncna••••••••.••••
o

••••••••••••••••••••••••••••••

í

40.00
41.00

42.00
43.00

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

4
4
4

'.
"4
4

4
4
4
4
4

"4
4
4
4
4

4

,
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CÓDIGO
~

ALI

M E

"UB:FOSrçÃO

R

C

h

U

O

R

I

A

,

QUOIA

e

POSIÇÃO

ITEM

e

44.00

fenil-dimetil-pirazolona-mútil-amino-mota_
no-csu Lf ona t o de Só?io {me t amp r orra ) .... , .. '.
í

45.00

l-fenil-3_metil_5_Pi razolil- (S-dimeti 1 ,ca.!:,

46.00

Cloridrato da cloreto-l(4-amino-2.. N-propil

~_.

bemato) (piralan)

5-pirimidil-metil-picolino) (amprólio) ... ~
Lectonas
Ester-D,O-dietiltiofosFórico de 3-cloro-4metil-7-oxicumarina.
.'
'.

47.00
47. Dl

02
03
04
05
06
07
08
99

Euma r-Lna .
fenol f' t a Lc Lna •
Ho t Lcuma i-Lna .
í

Nonalactona....
Santonina..

..
..

..

• • . •.

. . . ..
"

4
4

4
4

4
4
4
4
4
4
4

Lactamas

L pe.í Lon-cenrot.ec eaea.
•.
Acetofenilisatina.
..
Di fenilisatina. . . . . . . . .

02
03
04
05
99
49.00

..
..
..
. ....

Iee t na . . . . . . . . . .. .. . . .•
.•
. •..
.l.-vinil-2-pirroli dona.
.. . ..
Qualquer outra..
'.
'"
2-4-diamino-5-(3 J 4 , 5 - t r i m e t o x i b e n z i l ) p i r i _
midina (trimetoprin)
.
í

4
4
4
4
4
4
4

50.00

renildimetil pirazolona metilamino metan_
sulfonato de magnésia (dipirona magnésia).

4

51.00

3 J 5 - d i me t i l - t e t r a h i d r o- l
2-tiono {myj cne )

4

99.00

Outros
SULFAmDAS

00.00

J3,5

2H tiodiazino
.

..

..

4

01.00

Acido ortossulfamilbenzóico.

4

02.00

4

03.00

Acido p~dipropilsulfamil benzóico(probene c í.d , benemid)............
. .. ".
Clorossulfamidas.
..
..
.;....

04.00

Dimetilacro.il-sulfamida..

4

05.00

Dimetilbenzoilsulfamida........

06.00

ttalilsulfacetamida.

07.00

Ftalilsulfatiazol (ácido tiazolilsulfamido
fta1anllico)
................•.....

08.00

formOSsU1fatiazol(trimetileno~diSSUlfotia.

.

".

N~troaSU!fatiazol

(n!ssulfakol) •... ,......

11.00

ront.amí.oa (p",ami!"lt'!f·enilsu!tord.1tioul'éie).

12",00

S~lici18zo3sW~faDir!dina{á~ido pir!di~eul~

12.tr!J'

I

4

4
.. ...

z01)
'......
M~rfanil(cloridrato de homossulfanilam~da)

0g eOO
lOeoa

,

..
.. " "

Valerolactona (eVL).
Qualquor outro.

Dl

29.36

..

Un dc c a Lao t nna .••. '. .

48.00

I

. • . • . • •.••
••
.
.
'" .• ..
•.
• • . •.•.

••

4

4

4
4

4
b

6.

I
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•

POSIÇAo

~UBroSIÇl0
.e
I_

E

R

c

A

D

o

R

I

A

13.00
14.00
15.00
16.00

4

17.00

4

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

4

23.00
2l;.00

4

25.00
4

26.00

4

27.00
4

28.00
4

29.00
4

30.00
4

31.00
4

32.00

33.00
34.00
4

35.00
36.00

.36-.00
37.00

'.
4

38.00
4
4

99.00

ATOS DO ?ODER ExECUTIvO

c6 D I G O
M

UBPOSIÇÃO

rosIÇÃO

E

R

C

A

D

O

R

I

A

e
ITEM

00.00

SULTaNAs E SULTAr-1AS ...•..•...•.•..•..••..
SUBCAPfrULO XI - PROUITAMINAS, VITAMINAS,
HORr~tlNIOS E ENZIMAS, NATURAIS ou REPRODUZI
DOS POR SfNTESE.
PROVITArUNAS E vl,AiHr~AS! NATURAIS OU REPRODUZIDAS POR S NTESE ( NCLUSIVE OS CONCENTRADOS f~ATURAIS), 8Er·l cone SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS, rUSTURADOS ou NÃO ENTRE SI,
MESMO Ei1
QUAISQUER SOLUÇÕES

0l.00

D2.00
03.00
04.00

Dl
99
05.00

Dl
02
03
99
06.00

Dl
99
07.00
08.00

I

o9~OO

09~

00

10~00

11.00

Acido nicotínico (niacina)...............
7-dihidrocolesterol nao irradiado........
Ergostcrol, nao irradiado...............
Vitaminas A e seus' derivados

u

t em na AI (axeroftol). .. .'
,.
Qualquer outro .... ,......................
Vita~ina 8
(aneurina, tiamina) e seus-de1
rivados
í

í

4
4

4
4

4

vitamina 81................
Cloridrato de tiamina
'. . '.
üonon t r-at o de tiamina
'............... .
Qualquer outro
:...........
Vitamina 82 (lactoflavina, riboflavina) e
seus derivados

4

Riboflavina...............................
Qualquer outro
~'..
Ácido pantotênico e seus derivados.......
Vitamina PP (nicotinamida, niacinamida,
amida nicotinica) e seus derivados.......
Vitamina 86.(piridoxina t adermina) a seus

4

í

derivados
ácido fó1ico (ácido pteroilglutâmico)
8
seus derivados..........................
Vitamina 812(cianocobalam~na) a seus dar!

4
4

4

4
4
4

4
4

vados

Dl
99
12.00
13.00

01
02
99

Vitamina 8 12 {c ano co ba Lem na ]
','"
Qualquer outro.........................
Vitamina C (ácido ascórbico)~ seus deriv~
dos..............
Vitaminas O a seus derivados
Vitamina O2 (ergacalciferol)
Vitamina D3 (colecalciferol)
Ciüalquer outro
,
'.
í

í

14.00

Vitamin~ E (tocoferol) a seus derivados.

15.00

Vitamina H (biotina') e. seus de+ivados...
Vitamina Kl 8 seus cer-t vaoce
'
:
Vitamina K e seus derivados
,
2
Outros

16.00
17.00
99.00

4
4

4

4
4
4
4

4
4

4

Aros
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c 6 D I G9
, FOSIÇÃO

~tIBroS"çÃO
e

"'>EJ<
01

99

Concentrado impuro de fermentação, para ~
so industrial, contendo, por Illililitro ou
grama, um teor minimo de 7 rng e máximo de'
25 mg de cob a Lam.ínaa , das quais 'p aLo me nos 85% recuperáveis como cianocobalamina.
Qualquer outro
_ .
HOR~10~JIOS,

00.00

NATURAIS DL! REPRODUZIDOS
'POR
SfrJTESE; SEUS O~RIVADOS UTILIZADOS PRIrJCI
PALMENTE COMO HORMONIOS; OUTROS ESTERÓI
DES UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO HDRMONIDS

01.00

Adrenalina (epinefrina, suprarrenina)
e
noradrenalina (nor-epinefrina), seus clo-.
ridratos, tartaratos ácidos e salicila -'
tos
Adrenalina (apinefrina), e seu cloridrato, tartarato ou salicilato
_..
Norádrenaliria 0or-epinefr"ina) e seu cloridr~
to, t ar t'ar a t o ou s atí c La t o
.

01
02

01
02
03

Adrenocorticotrofina (ACTH) e outros hormônios do lóbulo anterior da hipófise
e
similares, e hormônios do lÓbulo poste dar da hipófise
Adrenocorticotrofina (ACiH)
.
Gonadotrop~na c9r~ônica.
.
Gon ado t r-np na ser1.ca
,
, .. ,
, , .. , , ..
í

04

üx t o c í.na .••....••... ,

05

Vasopressina
Qualquer out ro
Hormônios dos tireóides
Tiroxina (tetra-iodo tironina)
Sal sód co da t.Lr-oxd na

99
03.00
01
02

í

, ......• , .•.•... ,.

í

,,

01
02

99
07.00
01
02

99
08.00

4
4
4

4

Sal sódico da tri-iodo .t.í r on na
"
.
Qualquer outro,
:
,.,'
Corticosterona e· seus éet.e cee '
"
,.
Desoxicorticosterona (desoxicortona)
e
seus ésteres , .. _ ,
,.,
,.,'
Hidrocortisona, seus ésteres e respecti vos sais,' seus derivados halogenados
e
.r eap ac t Lvca ésteres
Hidrocortisona livre.,
,
"
.
Acetato de hidrocortisona . , . , . , , , .. , . .- , .
Qualquer outro "
,',
,
,
.
Cortisona, seus derivados halogenados
e
seus ésteres _
COrtisona. , ,
,,,,,
, , ."
, ..
Acetato de cortisona
,.,.· ..
Qualquer outro
,',
"
"
,
Oeidrocortisona, seus ésteres e raspectivps sais

06.00

4

.
.

04
99
05.00

4

4

, .. " ..•..••..•
í

4

'..
.

'r rã

04.00

Lodo-ct.Lr oru.na

:
, .. ,

03

c

4

=

í

02.00

4

4·

4
4
4
4

4
4

4
4
4

4
4
4
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c 6 D I GO
POSIÇÃO

M,E.RCADORIA

UBPOSrçÃO
e

ITEM

01

99
09.00

Deidrocortisona (prednisona , deltacorti_
sana) .•.•....•....••.••••......,"

.

Qualquer outro

.

Daidro-hidrocortisona

"4

~pr8dnisolona,del

ta hidrocortisona),saus estares e I'especti

09.00
01
02

vos sais

Delta-l_deidro_hidrocortisona

.

10.00

Acetato de deidro-hicirocortisona
'
.
Qualquer outro ..••••• '...•••.....•.••••.•..
6-alfa-metil p r-e.dnLs c Lona e seus ésteres ..

11.00

9-alfa-fluoroprednisôlona e- S8U5 ésteres ..

12.00

9-alfa-fluoro_16_a1fa_metil prednisolona
e seus és teres e sais
' ..
9-alfa-~luoro-16-be~a_metilprednisolona
e seus estares eve a ra
.
6-alfa~~luoro_16_al~a_matil prednisolona
a seus ês t s res e aa.i.s • • . • . . . . . • • . . . . . . • . • •

99

13.00

14.00
15.00

16.00

17.00
18.00
19.00
20.00

21.00
22.00

23.00
24.00
25.00

na e seus ésteres
,
.
Adrenosterona
,
.
OL-aldosterana
.
6- a I f a-, 9_ a Lf a-o i f tuor o-Ls- aI f a- hidroxipreQ
nisolana 16:17 acetanida
.
6-alfa-metil hidracortisona e seus éstg
res
,
, .
16-metilena prednisalona
,
,
.
a Lf a-cf Luc r o prednisolona e seus ésteres ..
17-alfa_etinilestradicl, seus ésteres a
sais
,
,
.
Alfa e beta-pragesterona, seus és teres e
sais
,
.
l7-alfa-et~niltestosterana (pregneninolQ
na ),' seus esteres e sais
,
.
6-alfa-meti1-1 7'-alfa-hidroxip rogesterona
(acetato) .. ,
,
,
'
, ....•..
ô-e

6-clora-6_deid~a_17_alfa-hidroxiprogest~

27.00

rona (clormadinana),
,
'.' ._
,'
Metilnortestosterona (l7_alfa_motil_4_es
e c eno-Lv-bet a-tn.-a-ono )
".,
:-:,.

28.00

Linestranol(17-alfa-etinil~l7_beta_hidro

29.00

xi-4-estrona)
'.. ,' ,':
:
:-: ..
,r';est rano I '_(17-111 f::l-e-etinil_3_metoxi_17_

30.00
31.00
32.00

4
4
4
4
4

9-alfa-fluoro_16~alfa_hidroxiprednisolo_

26.00

29.00

4
4

,

beta-hidroxi-l:3:5(lD) eet ratr.í aoo
_
Nor-etistercna (17-alfa-etinil-17-beta-hi
droxi-estrenona.,.,
".:
,
,
:';
Insulina pura .'
.
Testõsterona. seus ésteres e sais
.

4

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

..
4

4
4
4
4

,

Aros
c

(1 D

i Go

AL.!.
E

UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO

Ms

DO PODER ÉXECUTlVO

R

c

A

D

o

I

R

A

QUOT

e

%

ITEM
33.00
34.00
35.00
36.00

37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00

17-alfa-Metiltestosterona, seus éste~es
e sais
.
Androsterona, seus ésteres e sais
9-alfa-fluoro-11-beta_hidroxi_17_metil_
testcsterona
.
17-beta-hidroxi-l-alfa-metil-5-alfa_an_
drostan-3-one (mest8rolon~)
.
Estradiol (di-hidro f oLí.c u.Lf.na ]
.
Estrona (foliculina)
.
Estriol (hidrato de foliculina)
.
Metilandroestenodiol
.
Di-h rdro-enoccet e rcna . . . .
.
.
Pregnenolona
.
Alilastrenol (17-alfa-a1ilestr-4-en-17 bet.a-ot )
:
.
Metandriol (17-alfa-metilandrost-5-eno-3beta,17, beta-diol)
:
.
Di-hidro-androsterona (5-alfa-andro~tano~
3-alfa, rv-ue ta-o ct )
.
Outros
.
0

•••

í

99.00
00.00

ENZH1AS

01.00

Diástase .'

02.00

Eeb r-ep t odor ne se

03.00

07.00

Trombina
Tromba plastina
Estreptoquinase
Hí a Lur on í.daee
oencr-e et rnc (trip:>ina)

08.00

caoe Ine

04.00
05.00
06.00

,29.40

_ .
.

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

.

.

.

4

4

.
,

4

4

.
.
_

4

'.

4
4
4

11.00

Pepsina
.
Re n Lna (coe ibo ; Leb-Pe rme nb o , quimosin a)..
Urease
.

12.00

sm.í Las e s •••....•••.....•• ' ....•.•.•....•••

4

13.00

Proteases
Bromelina
Cloreto de lisozima
Hemicelulase
Outros

4

09.00
10.00

14.00
15.00
16.00

99.00

·
-

··· .
-. _..
_..
.
.

4
4

4
4
4
4

I

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

C.ÓDIGO

AL!
~UOU

UBPOSIÇio
e

%

ITEM
SUBCAPfTULO XII - HETER6sIDOS E ALCAL6rDES VEGETAIS, NATURAIS OG REPRODUZIDOS
POR SíNTESE, SEUS SAIS, lTERES, ÉSTERES
E OUTROS DERIVADOS
29.41

00.00

01.00

. A10fna

..

.

02.00

Amigda1.ina ..

03.00

Arbutina
..
. ....•..'. .. ..
Digitalinas (digitoxinas)

04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
99.00
29.42

HETERÓSIOoS, NATURAIS OU
REPRODUZIDOS
POR SíNTESE, SEUS SAIS, ~TERES, lSTERES
E ·OUTROS DERIVADOS

00.00

Rutina .. ..
Sapo ninas
üut r os •....;.

c on Lt Lna-. . ...•

á

Alquila,fna

03.00

Apomorfin~....

Arecolina

05.00

Atropina......

96 • 0 0

Cafefna.
Cevadina.......

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
"tG.OO

16.00
17.00

ta.Do
1-9.00
20.00
21 ..00
22 ..00
23.00

.

..
. ..•

4

_.

4

.

.
.. " '

.
.

4
4
4
4
4

ALCALÓIDES VEGETAIS, NATURAIS OU REPRODU
ZIDOS POR SíNTESE, SEUS SAIS, ~TERES, ([
TERES E OUTROS DERIVADOS

02.00

07.00

.•

4
4

.

Estrofantinas (ocace Ine )
..
.
Glicirrizina (ácido g1icirrlzico)

Dl.OO

04.00

.

.. .... .. .. ..

..

. ... '.

4

...
.. ..
.. •..........
..

....•

..
.....

~

4

. . . . .'.

4
. . . _"

4
4
4

. _.

C.:.n.::honidina ..... .-........................
Cinchonina.. ..
.. ..

4
4

Co,cafna.. .. . ..'................. .....
C01chicina...
..
.. '..
Canina (conicina)'....... ..
.
'.

4
4
4'

Curarina.....
" ..
Diacetilmorfina (her~Ina)....
Di-hidracodeinona (dicodid)

4
4
4

Di-hidroergotamina.. ..
Di-hidromorfinona (dilaudid)·
Efedrina.... .•.
..

'.

..
...
,.......
..
..

4
4
4

Ematina
,
'......
Ergobasina (ergom"etrina).
..
'"
•.".
Ergotamina...
..
.•..
""
Ergotinina. ...
." '.
., '"
..
Ergotoxina.
..
• •...• '....
....

4
4
4
4
4

66.

Aros DO PODER EXECUTIVO

J

C ÓD I G O

:POSIÇÃO

.ALI

~UBPOSIÇÃO

M

E

R

C

A

D

O

I

R

A

QUOTI1

•

e

ITEM

26.00

........ ..
.....
...
..... ..
Eserina (fisiostigmina)
Eepacbe Ina . ..,. ..
. .. ... ....

27.00

Estricnina -.

Escopo1amina (hioscina)

24.00

25.00
i

,

28.00
29.00
30,,00
31.00
37.ÚO

3:·.0J
35.00

I

4
4
4

. .... .....
Etilmorflna (dionina) ....... .. ... .. ., . ...
Hiosciamina.- ..... ... .... .......
...
Hidrastinina ......... ...
... .. ... ...
Homat.r op Lna •••. ..
..
.......
Loba!ina .. ..... ...
... . .. .. ......
.. ... .'..

~oti1-hidr~_morfinona

(met coccn)

i'·:atilmorfina (codorna)

4
4
4
4
4
4

.....

4

J

'

4

l'Iox-fina ....••••.•••.•.....•.•.............

4

t~3.~C€irna •.•••• ~ ••...••••••••••..........•.

4

:57.0;)

ue.rco crna

:S8.00

n c ot ne .•..•.••.......•.•....•••..•••••••
í

4
4

í

39.00

pepe ve rt ne ........•..•.........•••...•••••

4

40.00

Piloce.rpina ...•.•.••....••.•.••....•••....

4

41.00

p i p e r Lna •............•......••••.••••••••••.

4

42.00

Quinidina

.

4

1.3.00

Quinina ................................•..

4

44.00

4

45.00

flosorpina
SUl·;Jagina

46.00

Tob3{na

47.00

Teob z om.Lna .....•••••••••••••••••..•.••••••

48.00
49.00

Teofi1ina ..·

50.00
99.00

-

,.........•.• ,
'.' .........•
.

4
4

I

4

.

4

Teofi1ina-etilenodiamina (emino-filina) •..

4

\/eratrina ............•....................

4

Outros

4

_

.

SUBCAPfTULO XIII- OUTROS COMPOSTOS URGA
NICOS
29.43

00.00

AÇlkARES QunnCAMENTE PUROS, COM EXCEÇ~O
DA SACAROSE, 'DA GLICOSE E DA LACTOsE; lTERES E ~gTERES DE AÇÚCARES E SEUS SA!S,
COM EXCEÇAODOS PRODUTOS DAS
POSIÇOES

01.00

29,39, 29.41 e 29.42
Arabinose '

02.00

Frutose (levulose)

•••

4

03.00

Ga1actose .........•... '.' .......•.•...•...

4

04.00

Na Lt naa

..

4

05.00

Glucosa-l-fasfato .•.......• '

.

4

99.00

Outros •....•.••••••••.•..•...•..••. _•••••.

4.

.
4

4

cae
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l~çIo
29.44

A

QUOTA

%
00.00,
01.00

02.00

03.00
U4.00
05.00
06.00
07.00

08.00
09.00

10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
01

02
99
15.00
16.00

17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

29.~5

f ALI

o R I
ANT18IOncos
Actinomicetina

..

.... .... 1

Actinomicina
Bacitracina ....

•.•..........•.....•••.
.. ..
..

Cloranfenicol .. .
Clorotetraciclina
Eritromicina

,.

4

4

.•..•
. .. __

.

.,

...• .•••

.

4

.

4

.

4

'

Ampicilina .. '

.. .

,'"
•••••.••

"
.

• ••.•••

.
.
..

"
..
.

4

..

J.

25.00
99.00

Outros

00.00
01.00

OUTROS COMPOSTOS oRGArncos
Acetato-arsenito de cobre (verde Schwein_
furt)...........
.
.

03.00

Alcoolato. metálico
Ceteno
.. ..

04.00'

Piretrin~..

05.00

.... ..
Cinarina .. ..
.

99.00

Outros

.. ..

.

.

.

.

4

.

4

.

4
4

.

..

4

..

.
..
"

4
4

',"

.•...•.........

4

4

.'.

..

4
4

.

..

4
4
4
4

.

Cicloserina
framicetina
Gabromicina

4
4

Higromicina
Micostatin (Nistatina)

02.00

4

•.

Qualquer outra ......................•.....

Rifamicina
GriseOfu.lvin.a

4
4

..

Tetraciclina
Tirocidina ..
Tirotricina
Viomicina

I

4

.

Oxitetrlaciclina .............•...
Penicilinas
He t acâ Lí.na

4

.

Estreptomicina...
Di-hidro-nstreptomicina
. Estreptotricina
Fumagilina
.. ..
G::amicidina '"
r.ecmrc tna ..

4

4

..
.

4

.

4

4

I
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30

Produtos Farmacêuticos
~:

{30-1}

O termo "medicamentos". no sentido da posição 30.03, deve
aplicar-se:
a) aos produtos que foram misturados
cos ou profiliticos;

para

usos terapêuti

b) aos produtos não misturados, prôprios para os mesmos
usos, apresentados em doses ou acondicionados para ven
da a varejo, para usos terapêuticos ou profiliticos.
As disposições anteriores nãQ se aplicam aos alimentos ou
bebidas (tais como: alimentos dietéticos, alimentos enri
quec dos , alimentos para dt ebât cos, bebidas tônicas. ãguas
minerais). nem aos produtos das posições 30.02 e 30.04.
í

í

Para a aplicação destas disposições e da Nota (30-3) "d'", del
te Capitulo, são considerados:
A) como produtos não misturados:
1) as soluções aquosas de produtos não

mistu~ados;

2) todos os produtos compreendidos nos t apLtu l cs 28 e 29;
~)

B)

os extratos vegetais simples da posição 13.03, si~
plesmente titulados ou dissolvidos em qualquer sol
vente;

como produtos misturados:
1) as soluções e suspensões coloidais

(com exclusão do
enxofre coloidal);
2) os extratos vegetais obtidos pelo tratamento de mis
turas de substâncias vegetais;
3) os sais e iguas concentra.das ob t t do s: por evaporação.
de iguas minerais naturais.

(iO-2)

O presente Capitulo ~ão compreende:
a) as âguas destiladas aromãticas e soluções aquosas de
~l~os essenciais, medicinais (posição 33.05);

~)

os den t t sr Ic t cs de qualquer espécie. tnc l us tve. os que
tenham propriedades profil~tie_os ou ter-apêut í cas que
se classifica~ na posi5âo 33.96;

:c) os sabões e outros pr cdu tos da pcs t çâc .34.01
dos de substâncias medica'mentosas.•·

a(Jicfon~
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(30-3)

Na posiçao 30.05 só estão compreendidos:
a) os categutes e outras ligaduras
turas cirürgicas;
b) as laminãrias esterilizad~s;

esterilizados para su

,) os hemostãticos reabsorvlv€is esterilizados
rurgia e' a odontologia;

para

a

c!

d) as preparações opacificantes para exames yadiogrãficos.
bem como os reagentes de diagnóstico destinados a
se
compree~
rem empregados no paciente (com exceçio . dos
di d os na posição 30.02) e que sejam produtos- não m;st~
rados. apresentados em doses ou ainda produtos mistura
dos, próprios para os mesmos usos;
~)

os reagentes destinados à determinação dos grupos ou dos
fatores sangüíneos;

f) os cimentos e outros produtos para obturação

dentâria~

s) os estojos e caixas de farmãda pr-ov dcs , 'para

prime.!.

í

ros socorros.
~OTA

NC

COMPLEMENTAR (NC):
(30-1 )

Em caso de associação de componentes ativos. o p"'oduto
devera ,seguir o regime do componente 'a~ivo de alíquota
mais elevada, seja qual for sua proporção na
fõrmul.<lI
do medicamento;

CÓ-DIGO

AL.!.

r.t-ERCA1)ORIA

QUOT}

%

GLANDULAS E OUTROS ÓRGAOS PARA USOS OPOTE
R!l:PICOS, DESSECADOS J 1,tES~10 PULVERIZADOS ;EXTRATOS, PARA USOS OPOTERApICOS, DE GLAN
DUlAS OU DE OUTROS ÓRGÃOS OU DE SUAS SE ~
CREÇÕES; OUTRAS SUBST~NCIAS ANIMAIS PREP~
RADAS PARA FINS TERAPrUTICOS OU PROFIL~TI
COS NÃO ESPECIFICADAS NUl COMPREENDIDAS EM
OUTRAS POSIÇÕES

30.01

,

01.00
02.00
03.00
Dl
99

04.00
05.00
06.00

Extrato de bile
.
Glândula, órgão ou tecido para rim tera pêutico J seco, pulverizado ou nao
"..
Extratos de ~lândulas, ,d~ órgãos ou da t~
cidos~para- f:l.ns opct.erect cce

4

Extrato de rfgado
Qualquer outro

.
.

4

.

4

Córnea, osso" pele ou qualquer outro teci
do para enxerto ................•.• ·.'. .. o • • • •

4

Plasma ou seu componente isolado •..•...

4

Fibrinogênfo 8 fibrina

o •••

4

4

ATOS
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AL.!

-i

"1j

~, POSIÇÃO

.li

UBPOSIÇÃO
e
:

14ZR:CAPORIJ.

qUOTA

7.

I'I'E1l.
Soro-albumina
Venenos da serpente
Sangue humano
Outros

;

' . '.' . '"

.
.
.
.

'

4
4

4

SOROS DE ANIr1AIS OU DE PESSOAS IMUNIZADOS;
VACINAS MICR08IANAS, TOXINAS, CULTURAS DE
MICRORGANISMOS (INCLUSIVE OS fERMENTOS,MAS
COM EXCLUSÃO DAS LEVEDURAS) E OUTROS PRODQ
TOS SEMELHAfHES
01.00

01
02
03
04
05
06
07

oa
99

02.00
03.00
04.00
05.00

I
,
!

30.03

Vacinas
Contra a poliomielite
.
Contra o sarampo
·
.
Contra a rubéola
.
Contra a raiva
-'
.
Contra brucelose ("8rucella abcr-tue")
.
Vacina contr~ ~ doança de Marek e o di lu _
luante eepec ãrLcc .. -'
.
Vacina de vírus vivo paraencefalomielite
de aves·
.
Vacina contra coriZa infecciosa das aves
Qualouer outra,
'
.
Anatoxinas (toxóides), toxinas
Associação de vacina e. toxóide

07.00
08.00
99.00
00.00

Antígenos imunizantes.-;
Culturas de microrganismos

01.00

Com base de anestGsico local, injetável,de
e.mprega deFinida em odontologia
,..

02.00

Com base de antimonial ou outro, de ompr~
90 dgf~nido contra aesquistossomose .. ~ ...
Com base da arsanáxido ouarsenona t de emprego contra a sífilis
.

03.00· '

I, - 04.00
05.00
06.00 -.

07.00
08.00

5

.

Saro antitóxico (antidiftérico, antitetâ~i
co ou .qua Lque r- outro)
7
'.'"

"
5

.

üut r-oa .; ...••••.•••••..•..•••••••... '" ',"
RIN~RIA

s

qual.

06.00

MEDICAMENTOS PARA MEDICINA HUMANA OU,

s
s
s

.
.

Soro ent Lmí.cr-ob í.anc

Sara antipeçonhento (antioFldico ou
quer outro)

,

s
s

VETE~

COm ba~e .de,associação de aminoácido. sob
forma :l.nJetavel
_._
-.........• ','_"

3

',',"
.
Com ba~e de bacitracina
Com tr~so de ciclopropano, protáxido de n~
tro~ênio~ éter vinílico, tribromoeta~ol.de
ámp;rB,go definido em anestesia geral ...•....
Com base da cloranFenicol
,.,'
.

3;

COIll ~as.a da .c),orotatraciclio.a. ..•.,

3

.

3
3

ATOS DO PODER EXECUTIVO

06D1·(;.0

1IBl'OSIçIo
e
reEI<
09.00
10.00
11.00
12.00
.13.pO
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

19.00
20.00

M E

R

a

A D

o

R

I

AL!

A

QUOTA

%

Com base de dietilcarbanail_'metilpiperazina
ou·qualquer outro,' de emprega definido con
tra a filariose
,
::
tom base de di-hidro-estreptollücina
.
Com base de ergotamina 8 semelhante, de em
prego' comq oxitócico
: ...........•-:
Com base de eritromicina
.
Com base. de estreptomicina
.
Com base de extrato de planta medicinal

.

Com base de glicosídio de cila, de' digital
cu de estrofanato
.'
",
Com baso de qualquer outro glicosídib
de
emprego cardiovascular
.
Com base de desferrioxamina B, seus sais e
derivados, de emprego difunaido no trata _
menta de s Lde r-oaa a •••• ; •••.•.•............
Com base de hia1uronidase quando liofiliza
do e enzima semelhante, de emprego corno a=
gente difusor de lIquido injetável ...•.•.•
Com base de hexi1resorcinol ou qualquer ou
tro, com emprego definido contra helminto=
~e intestinal .••• ; ••••• ~ •• ~ •••••.... '.' ..•.
Com base de hormônio, qualquer seu derivado e associação ••
Com base de lobelina. e semelha9te, de emprego com~ estimu~ante respiratorio ....•..
Com base de macrose B semelhante, de empre
90 como substituto parcial do sangue e dõ
plasma
~ ....• ; •.•
Com b::oqe de magnan1icina (carbomicina) .•....
Com base de neornicina ••••• ~ ••.
·0.
Com base de dncs í.na.••••••• ~
'.' ..
Com base de opoterápico, qualquer seu deri
vacro e associação •••••.•••• ~ ••.•....• ,.".-:
Com base de oxitetraciclina·
.
Com base de penicilina •••••••.•••••••• ~ •• '.'
Com base de polimixina •••••••..••••••••.•••
Com base de ~ulfona sob a forma ~njetável,
de emprego contra a lepra ••••••••.• : ••..•..
Com base de tio-barbitúrico, de emprego de
finide em anestesia endovenosa •••.••...• :-:
Com base de tirotricina ••••••••••••••••••.
Cem base tetracic1ina •••.••••.••••••.•••••••.
Com base .da viomicina ••.•••••••••••.••••••••
. Com base de vitamina, ~ualquer seu ~eriva~
do e eeecc í.açéo ••••••••••••••••••.•••••••••
o • • • • • •" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

21.00

23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00

:30.00
:31.00
,32.00

33.00
34.00
3'5.00

o

.' • • • • • • • •

3
3
3
3
3
3

3
3

j

3

3
3

3

3
3
3

3
3

3
3
3

3
3
3
3

·3

3
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C6DIGO

POSIÇÃO

AL.!.

li

UBPOSIçIO

E

R

O:'lA

DO'

I

4

QUOTA

e

ITEM

36.00
37.00

38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00
46.00

47.00

48.00
49.00
50.00

COr;J base de ful'lagilina....................
Com ba se de fibrinogônio e fibrina_........
Cora base de globulina.....................
Com base de heparina......................
Com base de plasma........................
Com bas e de soro-albumina.................
Com
Com
Com
Com

base de trombina ••.•..•...•..•....•...
base de tromboplastina................
base de qualquer outro antibiótico....
base de d3trepto~uinase ou estrepodor_
nase purificada...........................
Com base de thia~buto8!natJ (p-n,N-dimet~_
laminofenil)-3-(p-n-butoxifenil)_2_tiourei
aJ, para tratamento da lepra
::
Com base de 3-(p-cloranilino)_10_(p_cloro_·
fenol)-2,10-diidro_2_(isopropilimino)_ fenazina, para b r-a t amurrt n da lepra...... ..... .
Medicamento anti-rejeição de ó·rgãos transplantados, ouvido o Ministá~id da Saúde...
Medicamento especifico para tratamento das
n~oplasias, ouvido o Minis~ério da Saúde..
Com base de qualquer outro composto quimico orgânico ou inorgânico ..•...•.•.. o ~ o
o
Preparação, com base de sal granulado e pó
efervescente, sal para ásua minoraI nátu _
ralou artificial, de açao medicamentosa.;
Outros .•....•....•........
0·0

51.00

30.04

99.00
00.00

o

o.... .. .

"
3

3
3

3
3
J
3

3
3
3

3

3
3

3
3

3
3

ALGODÃO E1'1 PASTA (!lOUATE"), GAZES, ATADU _
RAS E ARTIGOS SEr1ELHANTES (PENSOS. ESPARA_
DRAPOS, SINAPISMOS. ETC.) H1PREGNADOS . OU
RECOBERTOS DE sUBsrANCIAS FAR~lACf.UTICAS
ACONDICIONADOS· PARA VErJDA A VAREJO, DESTI_
NADQS A FINS MtDICOS OU CIR6RGICOS, COM EX
CEÇAQ DOS PRODUTOS CITADOS NA NOTA (30_3 T
OESTE CAPíTULO

ou

01.00
02.00
02.01

02

Algodio hidr6filc ••.••••••.•.••••••.•••••.
Ata·duras
Cessadas ••••• o • • o
Qualquer out ee ;:••

••• o •••••••••••••••••••••
o

•••••••••••••••••••••••

5
5
5

03.00
04.00

Esparadrapo •••••.••.••••••••••••••••••••••
ücér curo esterilizado ••••••••••.••••••••••

05.00

Envol tório ocular ••••••••••••••••••••••••

5

99.00

Dutros ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••

5

5
5
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.c

~ D

l'OSIÇXo

r Go
tasoerçjo

M B

R

C

A

D

o R I

A

e
ITEM
OUTRAS, PREPARAÇÕES E ARTIGOS
COS

30.05
01.00

Material do sutura cirúrgica

01
99
02.00
01

Catogute

FARr~AClUTI

.

Ql''31quúr outro . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .

5
5

Preparações para contrastes radiológicos
Injetável com ba3ô do sal motil glucam!_
nj co do ácido rJ,Nf adipin-di-{3-amino 2,
4!6 tr~o~obenzóico) par-a _radiografias das
V1.3S

02

99
03.00

01
02
03
04
05
99
04.00

05.00
06.00
99.00

b Lj.La re s ....•••••••• , .....• _, ••.•••••

Contraste

radioló~ico,

com base em deri_

5

vados iodados de 0180 da papoula
.
Qualquer outro ..••..........••....... ,
.
Cimentos e outros produtos para obtura ção dentária

5
5

Cimento dentário
~
,
'-J ••
Ligas dEI metais preciosos para obturaçaa .
Cones de prata
.'
,. o
o o ••••
Cones da guta_perch~
o o o. o o. o o
.
Cones de outras mater es o .
"1 • • • • o o o o o o
Qualquer outra o " . o o . o o o o o o o o o • • • • o O", o o • •
Laminárias o o • • •
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.' o • •
Hemostáticos raabsorvIveis o o . o o . o o o o o o o . o
Caixa ~ 8:tOjO farmacêutico para socorro
de ur-qenc xa . o . o o o o • • • • o • • • o o o o o o • o o o o o o o o

5
5

0.0

0

í

••

O'

outros.

o o o o o o

0·0.

o o o o o o. o o. o o o. o o

0.0

•••

o o o o

5
5
5
5
5
5
5
5

CAPITULO 31.

Fertil izantes
~:

(31-1}

Salvo quando se apresentarem acondicionados m forma previ~
ta na posição 31.05. a posição 31
compreende unicamente:
002

A) os produtos seguintes:
1) o nitrato de sódio com um teor de nitrogênio inferi
ar ou igual a 16.3%;
2) o nitrato de amônia, mesmo puro;
3) o sulfonitrato de amônio, mesmo puro;
4} o sulfato, de amônia, mesmo puro;
S} o nitr~to de calcio com um teor de nitrogênio infer~
or ou "Íguàl a 16%;
6} o nitrato de câlcio e de magnesio, mesmo puro;
7) a cianamida cãlcica com um teor de nitrogênio inferi
or ou igual a 25%. impregnada ou não de õleo;
8} a uréia. mesmo pura;

(ATOS DO; PODER, EXECUTIvO

B) os fertilizantes que consistam em misturas entre si dos
produtos citados no p ar-àçr-e fo "A" precedente (sem se le
v~r em conta o~ teores limites indicados para os referi
dos produtos);
C) os fertilizantes que consistam em misturas

de cloreto
de amônia ou de produtos ci tados nos p ar-âqr-e fos "A" e
"8" precedentes (sem se levar em conta, tamb~m. os seus
teores limites) com giz,"gesso ou outras metê r t as ino.!:.
gânicas desprovidas de poder fertilizante;

O) os ferti 1 i z an t es li qui dos que cons i stam em sol u çdes il<juQ.

sas ou amoniacais dos produtos citados nos nQs. 2 ou 8,
do parãgrafo "A" precedente, ou em misturas oestes produtos.
(31-2)

Salvo quando se apresentarem acondicionados M forma previs
ta na posição 31.05. a posição 31.03 compreende unicame!!:.
te:
A) os produtos seguintes:

1) as escórias de desfosforação;

os fosfatos de calcio desagregados (termofosfatos e
fosfatos fundidos) e os fosfatos àluminohcalcicos n~
turais tr~tados termicamente;
3) os superfosfatos (simples, duplos ou triplos);
4) o fosfato bicalcico que contenha uma proporção ~ fl~
ar igualou superior a 0,2%;
B} os fertilizantes que consistam em misturas entre si dos
produtos citados no p ar-âqr-e t o "A" precedente (sem se 1!.
var em conta os teores limites indicados para os refer~_
dos produtos);
2)

C) os fertilizantes que consistam em misturas dos produtos
citados nos paragrafos "A" e "B" "precedentes (sem se '!_

var em conta, tamb~m, os seus teores limites) com giz,
g~sso ou outras materias inorgânicas desprovidas de p~
der fertilizante.
(31-3)

Salvo quando se "apresentarem acondicionados na forma pr!
vista na pGsição 31.05. a posição 31.04 compreende unic~_
mente:
A) os produtos

seg~iQt~~;

1) os sais de potãssio ne.tur-aí s

em bruto (carna l t t a ,
cainita. "silvinita e outros);
2} os sais de potãssio obtidos por tratamento de resi,
duas, de melaço de beterraba;
3)"o'cloreto"de"potãssio. mesm,o puro, -sem p'r-e jufzo
do'
disposto na Nota (31~6) Me";
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s~lfato

4) o

de potãssio) com um teor

de KZO

inferior

ou igual a.52%;

5) o sulfato de, magnêsfo e de "potâs s t o , com
de K
inferior ou igual á. 30%;

um

teor

20

B) os fertilizantes que consistam em misturas entre si dos
produtos citados no paragrafo "A" precedente (sem se l!.
var em conta os teores limites indicados para os referl
dos produtos).
{3,1-4)

Os ,ortofosfatos mono, e dt amon a ca t s , mesmo puros," e as mi,!.
tu-as destes produtos entre. si. classificam-se na- posição
31.05 •

.(31-5)

Os teores 'l tmf t es mencionados-nas 'Notas (31-1) "A". (3.1-2)
liA" e (31-3) "A" re fe rem-s e 'ao peso dos pr-cdu tcs an tdr-cs ,
em estado seco."

(31~6)

O presente Capitulo não compreende:

í

a)

sangue an tma'lvda .pcs t çâo

.0

95.15;

b) 0$ pr-odutos de ccns t t tu t ç âc 'qufmt ca definida, apresenta
dos isoladamente. com:e'xceção dos des c r t tos nas Notas
(31-1) !'A".·pl~2) "A~I.·'·(31..3) "Alie (31-4) pr-ecedentes ;
c)

os 'cristais cu l t tve dos de cloreto de potãssio '(que não
sejam. ejenentcs de-Et't ca}; de peso. unitãrio igualou s,!!.
.:perior a 2.5 g •. da.posiç.ão:3·8.19; os elementos de õtica
'de,"cloreto de potãssio (posição 90.01).
,.

c:~.:D I G O

WSlç10
31.01

....

,11

1lBl'OSIçIoI

[

R

B.

!J

,.10 '.'
00;00

s; ':P.

O

B.

I

A1.!
QUOTA

"

%

GUANO E OUTROS FERTILIZANTES NATURAIS OE
ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL MESMO MISTURA
005 ENTRE SI;·MAS.N~O TRÂ
TADOS QUIMICAME!!

-

IE

01.,00' -, üuenc •• ~ ........................,' •••••••••••••.•
02.0a .. Re's!duos de deaengD~duramento de lã e de-

N/T

Je.t o's

D3.00·.
99;00

31.Q.2:

N/r
~nimais..••.•.•••.•• 7' " •.•• '~ ••• ~ 0.0 ••.••••••••
Res{duQs 8' .f.arelos de maJ1lona •••••••.••••.• ! • 'N/I
Ollt'ros •••.••• ~............... ~ ....... .-~ ............ .N/I

DD.OO"· , . FERTILIZANTES MINERAIS'OU QU'fMICOS NITRO-

GENADOS

'01.0(1

Dl

02,

Nit"ratos d. sódio
.Natu~al (s.alit~e

do ,Chile) ••••••••••••• ! ••
. Sintetic~ ••••••••••••••.••••••'•••,••••••••••

N/T

"N/I

ATOS DO PODER ;::XECUTIVO

CÓDIGO

I'OSrçAO

AL1
~

UBPOSrçÃO

8

R

(

~

D

O

R

I

A

Qt:o""

e
ITEM

o

08.00
09 ..00
10.00
99.00

Nitrato de amonio
Com teor de nitrogênio nao superior a 33%
Com t~or de nitrogênio superiDr a 33%
.
Sulfato de amônip
_
.
Nitrato de cálcio
_
.
Cianamida cálcica•••.......................
Uréia
Com teor de nitrogênio não superior a 45%
Com teor de nitrogênio superior a 45%
.
Sulfonitrato de amônia
'
.
Nitrato de cálcio e magnésio
.
Calcocloreto de amônia
_
.
.
Amoni tratos
Outros
.

ao.00

fERTILIZANTES MINERAIS OU QU1MICOS fOSFATA

01.00

Escórias de desfosforação
.
Fosfatos de cálcio desagregados
.
Fosfato bicálcico
_
.
Superfosfatos, com teor de P20S igualou
inferior a 22% ••••••.••••....•...••••...••
Superfosfatos,. com teor da P2DS de mais
de 22% a 4S%
;
,
.
Superfosfatos, com teor de P20S de mais
de 4S%••.......................,
.
Fosfatos alumino-cálcicos naturais, -trata
tadcs tormicamente
~.
Outros
,
.

02.00

01
02
03.00
04.00
05.00
06.00

01
02
07.00

31.03

02.00
03.00
04.00
05.00
0,6.00
07.00

99.00
31.-04

FERTILIZANTES MINERAIS OU QU!MICOS pOTAsSICOS

01.00

Evaporitos: carnalita, cainita. silvinita
a outros sais da potássio naturais embr~
to .. ,
Cloreto de potássio......................

03:00
04.00
99.00

N /T

'/../T

N/T
N/T
4

N/T
N/T

N/T
N/T

N/T

-

00.00

02.00

I

DOS

N/T
N/T

Sulfato de potássio........................
Sulfato duplo de magnésio e potássio......
Outros

N/T
N/T
N/T
'I</T

N/T
N /T

N/T

N/T

N/T
N/T

N/T
N/T

N/T

ATOS DÓ PODER ExEC'ÚTIVO'

Al:t'

UBPOSIÇÃO

~

R

R

a

A D

o

~

I

Â

e·

%

''''''
31.05

00.00

OUTROS FERTILIZANTES~
PRODUTOS DO PR(SENT
CAPITULO QUE 3E APREstrJTEM EM TABLETES PATILHAS E OUTRAS FORi'il\S SEl'iELHANTES, OÚ Ê~l
RECIPI~NTES DE PESO SRUTO ~KXI~O u[ 10 kg

01.00
Dl

Fosfatos mona G diamônica
Fosf.ato diamônico, com teor de arsênico de
6 mg/kg ou mais
_.............
Qualquer out~o
:
Fosfato duplo de amônia e potássio
Nitrofosfato de potássio
Nitrato de sódio e potássio co~ teor de ~l
tragênia de 15% ou menos e de K
de 15% ou
o 20
o...
menos

99
02.00
o3.~0
04~

QUOTA

00

0

05.00
06.00

99.00.

••••

0_.

N/T
N/T
N/T
N{T

N/T

Micronutriente . o.. o. o. o. o..................
Mistura de fertilizantes, granulada ou não
contendo_nitrogânio, fósforo e potássio h~

N/T

f'o rmu Laç ác •.•.•••••••• ~ ••.•.•• -• .•..•••••.•••

l'l/T

Outros o. o... o..•. o.•...•.. o..•.. o. o.....•. o

H/T

CAPITULO 32

Extratos Tanantes e Tintoriais; Taninos
e seus Derivados; Materias Corantes. C~
res, Tintas, Vernizes e Tinturas; Mãsti
ques; Tintas de Escrever e de Impressão
NOT AS:

(32-l)

O presente Capítulo não compreende:

a) os produt?s de constituição química definida. apresenta
dos iso)adamente. com exclusão dos que correspondam as
especificações das posições 32.04 ou 32.05. dos prod~
tos i ncr-qàn i ccs do tipo dos utilizados como "luminõf~
ros" (posição 32.07) e das tinturas apresentadas em fo!.
mas ou recipientes para venda a varejo da posição 32.09.
b) os tanatos e outros derivados tânicos dos produtos cla~
sificados nas p os t çêes 29.38 a 29.42. 29.44 e 35.01 a
35.04.
(32-2)

As misturas de sais de diazânio estabilizados e de cop~
lantes. concebidas para produzirem nas fibras materias c~
rantes azõicas insolüveis~ estão compreendidas na posição
32.05.

Aros DO PODER EXECU1'IVO

(32-3)

t ons de r em-s e compreendidas
igualmente nas posições 32.05,
32.06 e 32.07, as preparações ã base de materias corantes
orgânicas sir.teticas. de lacas corantes ou de outras mat~
ri as cor-an t es do ti po das uti 1i z edas para co 1o r i r na massa
as materias plãsticas artificiais, borrachas e outras mat~
rias semelhantes, ou mesmo destinadas a entrar na compo~..!.
ção de preparações para estamparia de têxteis. Estas pos..!.
ções não compreendem, todavia, o~ pigmentos preparados. c~
ta dos na posição 32.09.

(32-4)

As soluções (com exceção dos colõdios). em solventes orgãn..!.
cos volãteis. de produtos citados· no texto das posições
39.01 a 39.06,estão compreendidas na poslçao 32.09 qua~
do a' proporção· do solve~te se ja superior a 50% do peso da

(32~5)

No sentido do presente Capitulo. a expressão "matêr-í as co
rantes M não abrange os produtos do tipo dos utilizados c~
mo matérias de carga nas tintas ã óleo. mesmo que possam
igual~ente' ser u'tiliZado~ .como 'pigm'entos cor antes
nas ti~
tas ã ãgua.

(32~6)

No·sentido da posição 32.09. só se consideram como ufolhas
para marcar. a t er-r-ov as fo.1has delgadas do tipo das empreg~
das. por exemplo. na es tampaqéer das encadernações. dos co.!:'.
ros ou forros de chapéus. e·constituidas por:

í

solução.

a).põs metalicos impalpãveis (~esmo de
ou pigmentos aglomerados' por meio de
na ou de Qutros aglutinantes;

metais preciosos)
cola. ~e gelat~

b) metais (mesmo preciosos) ou pigmentos depositados sobre

uma folha de qualquer 'matéria. que lhes sirva de supo.!:.
te.

o ÓD
POSõj:çXo
32~Ol

I G O:

AL!

~1lBWSIÇIo
e

ITEM

or.ne
>o~r.oo·

99.00
OO'~OO

E

R

·0

"-

D

O

"

I

A

QUO!
%

. EXTRATOS, TANANTE5DE ORIGEM VEGETAL

-oO~OO

na.oo:
32.02

"

.

Da
Da

~c·a·s'tanh'Blr'o" •.

'•••••..••.•••••..•••...••••

5

quabr-acbc •••••••••••••••••••••••••••••••

5

'acácia neqr-a • •••••••••••••••••••••••••••
Outros ..•.....••••.••••••..•••••••••••..•.•

5

,TANI.NOS, (AC.IDOs. .TANICOS), INClUSI\1E O TANI
NO DE NOZ_DE_GALHA À AGUA, E SEUS SAIS. ~
'TERES~~CSTERES'E OUTROS DERIVADOS •••••.•••.

5

0'9'

5

678

Aros DO PODER EXECUTIVO

~6"IGO

32.03

32.04

00.00

PRODUTOS TANANTES ORGANICOS SINT~TICOS
E
PRODUTOS TANANTES INDRGANICOS; PREPARAÇÕES
TANANTES QUE CONTENHAM OU NXO PRODUTOS TANANTES NATURAIS; PREPARAÇÕES ENZIMATICAS
PARA CURTIMENTO (PREPARAÇÕES ENZIMATICAS ,
PANCREATICAS, BACTERIANAS, ETC)

01.00

99.00

Produtos tenentes orgânicos sintéticos ...•.
Outros ...........................•....•.....

00.00

MAT~RIAS

CORANTES DE ORIGEM VEGETAL (INCLU
SIVE OS EXTRATOS DE MADEIRAS TINToRIAIS Ê
DE OUTRAS ESP~CIES TINToRIAIS VEGETAIS,MAS
COM EXCLUSAO DO ANIL) E MAT~RIAS CORANTES
DE- ORIGEM ANIMAL

01.00

De origem vegetal

Dl
02
03

Da

~;~~~:f~: ::.:::::::-::::::::: :.::::::::::'::::

Hematoxilina •.••••••••••••••••••••••••.•••
Tornassol
.
Qualquer outro
.
origem animal
Carmim de cochonilhe ••••••.•••.••••• '.•• '.' •

•• De
02.00
Dl

02
03

••
32.05

00..00

01.00

Dl

~~~f;e~.::::::::::::: :::::':::::::::::::::::
Qualquer outro ••••••••••••••••••••••.•••..

04 ..00

Carotenóides obtidos por s!ntBsB

02.00

0'0

0"0 • • • 0.0 • • • , .

Carotenos
.
qualquer outro ••••••.•••••• ~
.
Corantes ~iretos ••• ~
..
,•••••••••
06.00 . Ccr ant es ácidos
07.00
Corantes ao enxofre (sulfuros9s)
.
OS.OO· Carentes à cuba (aulfurados) ••••••••••••••
09.00
Corantes ~ tina
Dl
Solubilizados •••••••••••••••• , ••••••••••••
Qualquer outro ...... ~ ••••• : •••••• ~": ••••••:.••
.10.00
Corantes azóicos•• ~ ••••• .:•••., •••• t . . . . . . " •• l

Dl
9'
05.00

••

5
5
5
5
5

5

5
5

Agentes de branqueamento ótico
Age~te de branqueamento ótico, derivado

·03.00

-

5

MAT~RIAS CORANTES ORGANICAS SINTLTICA5;PRO
DUTOS· ORGANICOS SINT~TICOS DO TIPO DOS UT1
LIZADOS COMO nLUMINOFOROS"; PRODUTOS
DO'S'
TIPOS CHAMADOS nAGENTES DE BRANQUEAMENTO 6
TICOU fIXAvEIS ~AS FIBRAS; ANIL NATURAL -

do. acfdc 4,4 ..bde . (1,3,5) triazinil _(6)_
emane estilbeno 2'2 dissulfônico .•.•......
Qualquer outro •••••.•••••••..........•.•
Luminóforos orgânicos ••••• ,• •••••••••••••••
Anil natural ••••••••••••••••••

.9

5
5

S·
S
S

5

•
5

5

S
5
5
S·
S

5

ATOS DO PODER ExECUTIvO
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dÓDIG-O
posIÇÃO

ll~OO
12~OO
13~OO
14~OO
15~OO
16~OO
99~OO
32~06

32.07

Y E

l!!lJ'OSIÇÃO
e
ITEJ.<

00.. 00
OO~OO

R

e

Â

D

02~OO

03~0.0

•I

01.
02
03
99
04.-Ó~
05~Oq

06~.OO

07.00
08~OO

32.08

R I

AL~
QUOTA

A

X
Corantes
Corantes
Corantes
Corantes

mordentes........................
solvent,8S............... •..••. ..•••
básicos..........................
dispers.os................... ....••

5
5

5
~

Corantes .reativos..........................
Pigmentos orgânicos.......................
Outros ..•..•••••..•...•••.•.....•.. ~ . . • • • •.
LACAS CORAN":ES........................ ...•.

5
5

:s
5

~~~~~So~A~i~~A~og~~~~~i~ÂD~~og~~gsn~~~~~~
fOROS M

01~OO

o

-

Negros. de origem mineral...... .•••.. .. •....
Li topônio •.••••••..•............ ',' .... '.' .• '.'
Pigmentos à base de dióxido da titânio,'com
modificadores·

5.

5

Da grau ali~ent!cio e/ao farmacêutico......
Tipo rutilo •••••.•...-. ..•.. •••.•...
Tipo ánatase ..•••••..•...•••. ','" .'.

Qua~quer

outx:o

'.'

5
5

51

::..

Pigmentos à base da ferrocianetos e ferricianetos •.... '.' ...•••.. _ ...•.....•.. _•..... '. • .
Pigmentos à base da sais de·c~omo ou óXi·dos da cromo .. '.' ••.. '.' . . . • . • • . . . • • . . . . . ... .
pjgmentos à base.·de· sais de cidmio (caomc-,
pônios). ~""" .••.•.•............•.: •. ~....
Ultramarinos (azul, verde a outros).......
Extrato de caeeej,' e semelhante............

5'
5
5
5
5

S

09'-00
10.00

Pigmentos· !uminóforos inorgânicOs•.-.-......
Pigmentos à base de mica tratada com filme
de dióxido de t.itânio
~
.',

5

99.00

Outros.....................................

5

00.0.0

01.00

PIGMENTOS, OPAClrICANTES E CORES PREPARA _
DOS, COMPOSIÇÕES VIIRIFlCAvns, . LUSTROS
LfQUIDOS -E PREPARAÇOES SEMELHANTES, PARA
AS INDOSTR!AS DE CERAMICA, DE ESMALTE OU
OIS VIDRO; ENG080S OU REVESflMENTOS ·PARA
.CERAMICA; ,FRITAS DE VIDRO E .OUTROS VIDROS
EM PÓ, GRANULaS, LAMr:::LAs. ou fLOC 05
~ base de me t al, precioso ou seus sais .....

02~OO

~ base de zircônio ou seus ea Ls ....•....•.

03._DO

s
s
5

·99

Fritas de vidro e outros vidros em pó,grâ
nulos, lamelas ou flocos
Vidro em pó .•....•••••.•..••••.......••••..
Fritas de 'vidro.••••••.•.•....••..•..•.....
Qualquer outro.••.•••.••.•.•.••....• , •. '•.•.

99.00

Ol;ltros ••••••...••••• '. .....•.......••.•.••..

5

ti
02

5

5
5

c

Ó D I_ G O

ME.

POSlçlo) i1IBPOSIÇAO
e

R

a ..fi.

D

o

ALI
E.

I

A.

%

ITE>!

VERNIZES; TINTAS ~ ~GUA,PIGMENTOS DE ~GUA
PREPARADOS DO TIPO DOS UTILIZADDS PARA_A_
CABAMENTO·DE COURO; OUTRAS TINTAS; PIGMEN
TOS MoíDOS EM 6LEO DE LINHAÇA,· nl . "'IIHITESPIRIT", El~ E~StNCIA DE TEREBINTHJA,
EM
VERNIZ' Ou Ef~ OUTRGS' MEIOS,UTILIZAVEIS PA..;
RA A. fAB~ICAÇAO DE TINTAS; fOLHAS PARA' r~®
CAR A fERRO; TINTURAS APRESENTADAS EM fOR
MAS OU RECIPIENTES P.ARA· VENDA A VAREJO -

1

'I

QUOTA

01.00.

Dl
02
03
04
99

Vernizes
À base de b e't ume.•............. ;...........

10.

~ base de derivado da celulose............
À base de ~oma-laca ..............••..... -..
~ base de oleo ....••.•.'...................

10
10
10
10

04.00

Qualquer outro............................
Tintas preparadas'
À água, para acabámenta de Couro....
Anti-incrustante ou venenosa, para ca~co
de embarcação e semelhante.................
A óleo· em massa ou pasta, para posterior
diluição ........•....•.•. ~ ..•...... : .••• '.'
A 91eo, 1{quid2, pronta·pafa uso
:~
Para·preservaçao de metalJ~ base de'alum~
nio em pó ou d2 zarcão ..... ,: •.••.•..... -':;.
Para preservaçao de metal, a base da
mI
nio de ferro ....•............•..•...•..... :-.
Esmalte à base de verniz (de derivado de
celulose, resina sintética ~ qualquer outro)
,; ...•.......•..•.......•....•
À base de betume, piche, alcatrão ou seme
lhante ..••......•......... ',' .,.... , .....•7.
À base de luminóforo (tinta luminosa) ••. ~.
Po;;:ra fabricação de pétala artificial (e?l-·
sencia do oriente)
,:.
~ .....•...
Tinta guache para pintura artísticaJpara en
e nc , para pintura de tabuletas ou anúncios,
para modificar os matizes ou para recreio,
em apresentação diferente das classificadas
na posição 32.10...........................
Tinta terfilopHistic<JJsólida ~. temperatura a.m
bientc J de aplicação a quente, refletiva ou
não, paTa marcação de sinais de tráfego~ ...
Qualquer outro ..•. '. .. '.. :..... ...•..•...•.•.
Folhas para marcar a ferro
Obtidas de pós de 'metais preciosos, com ou
sem supor·te
_..
Com suporte de celofane ou·plástico,.de 0,2
a 6 microns de espessura, com deposição de
pigmento colorido ............•.•.•'.........
'Iua Lquar- outra.............................
Cores metálicas em pó •••..••••••••••••••••.

99.'00

Outros......................................

02 .• 00

Dl
02
03
04
05

06
07

Da
09
10
02 •.11

10
10
lO
lQ
10
10
10
lO
10
10

í

12
99
03.01)
Dl

02
99

10.
10
10

10
la
10
10
10
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

roerçzo

UBPOSlçlo

E

R

AL!

c

o

I

R

A

e

7.

ITE!.!

00.00' CORES PARA PINTURA ARTtSnCA, PARA ENSIrJO.
PARA PINTURA DE TABULETAS OU ANONCIOS. PARA
MODIFICAR OS MATIZES, OU PARA RECREIO.TUBO~
POTES, FRASCOS. GOots E APRESENTAÇOES SEMf
LHANTES, MESMO EM PASTILHAS; JOGOS OEST~S
CORES P,"!OIlIDOS OU.NM DE PINCOS,ESFUMINHOS,
ecoes OU OUTROS ACESSl'JRIOs ..........•...... ""
.32.11'

00.00

SECANTES PREPARADOS.""""

.~2.12

00.00

MÃSTIQUES '(INCLUSIVE OS nÃSTIQUES E C.lt'lEN
TOS DE RESINA); INDUTOS UTILIZADOS EM PINTU
RA E INDUTOS NAo REfRATARIaS DO TIPO DOS U
TILIZADOS EM ALVENARIA
' -

01.00
01

02
03
99
02.00

Dl
02
32.13

Quor

10

r'lãstiques

Da mar ceneLro ....•.•..••..............•....•.
De marmc r Ls ba.....•...••................... ".
.
De vidraceiro.:
Qualquer 9utro
~ ••............••........ "
Indutos
Ut Lí.z adoa. em pintura .".... " .......•........
Não refrat~rios, do tipo dos utilizados em
a Lvena r ia..•.••........•.................. ~ ..
í

00.00

TINTAS DÊ ESCREVER OU DE DESENHAR, TINTAS DE
IMPRESSHO E OUTRAS TINTAS

01.00
Dl

Tintas de

99

02.00
99.00

10

10
10
10
10
10

lO

impre~são

Pretas ..•.......•..•..•...••............••.
Qualquer outra •••.............••.....• "~~ •...
Tinta de escrever, des enh ae ou copiar •......

10

Outros .••••••••.••••••.•.•.....••....•....•

10

CAPrrULO

lO
lO

33

nleos Essenciais e Resin5ides; Produ
tos de Perfumari a ou' de Toucador e
Cosméticos

(33-1)

O presente Capitulo não compreende:
a) as preparações alco51icas compostas (chamadas "extratos
concentrados"). para a fabricação de bebidas, da posi
ção 22.09;
~) os sabões e outros produtos da pos i ção 34.01;
c) a essência de terebintina e os demais

ção 38.07.

produtos da . posi

6P2

ATOS DO PODER EXECUTIVO

(33-2)

A posição 33.06 deve considerar-se extensiva:
a) aos des odcr-t aen te side ambientes. preparados. mesmo

não

perfumados;
b) aos produ~os. mesmo não misturados ~om exceção dos cla~
sificados na posição 33.05). próprios para serem uti1i
zados como produtos de perfumaria ou de toucador. como
cosméticos o~ como desodorizantes de ambientes e aco~
dicionados para venda a varejo com destino ao seu empr~
90 nesses usos.
'0 Ó·D 'I G

~IÇAo

o

UB:ros~çlo

AL!
M

E

R

C .A

D

C

R

I

A

e

%

Im!

33.01

QUOTA

00.00

6LEOS ESSENCIAIS(DESTERPENÁDOS OU NÃO),LI
QUIDOS ou CONCRETOS, E RESINÓIDES

01.00
02.00
03.00.
04.00
05.00
06.00

De alecrim ou r c sman Lnhc , .........
12
De alfazema, ás pie ou Lavanda , .... . . .. 12
Do amôndoa amarga ......
.
.... 12
De. anis ou e r ve -d oce
....
12
De anis estrelado ou badiana "
..
12
De arruda
.... . ..
.. 12
De lima ' "
...............
12
De cabreúva
. ...
.. 12
De cânfora natural
....
. ... ... 12
De canela
.....
.... ...
12
'"
De cássia ,.
.. ..
...
12
De cedro .........
..
..
..
12
De citronela
.. .. .. ..
.. ... .. .. 12 .
De coriandro
.. .',
..
12
De cravo
..
..
,
'1. 12 .
De eucalipto ..
..
.. ..... ..
12
De flor de laranjeira
.. ... ....
12
De funcho .. ,
.
12
De gerânio .. .. ,
.. .. .
12
De jacinto
........ .. ..
..
12
De jasmim
..... ..
.. .. ., .. 12
De junipero, zimbro ou genebra
.. ... - .... 12
De laranja (casca) .. ,
... .. .. 12
De "leI;10!:1grass"
..
··U
.. ..
De limão
.,
..
12
..
De l·irio
..
.. .. ..
12
De lLlelissa
.. , .. .. ..
..
12
De " me ntha s paa rmd ntu ...
.
l7
De I'mentha arvensis"
.. .
12

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15~OO

16.•00
17.00
18.00
.19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27. 00
28.00
29.00

..

.... ........
.. ... . .....
....
.. . .........
...... ..
.. . ......... .. ..
.......
.. ...
........

....
......

.. ...

......... .. .....
..........
...
.....
...
... ..... ..
..

.....
...... ...
.'. ........
.........
... ...
...........
....
.......
.... ... . .. .... ..

I
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Q~~~A I

C6DIGO

E

UB1'Osrçlo
POSIÇÃO

R

c

D

A

o

R

I

A

e

ITEM

30.00
31.00
32.00

33.00
34.00

--=--J

De
I
De ~:::~::c:~~·:,:.::::::::':::::::::,:::::::: I
mimosa ..........•••.................. ,

00 oos t ar da

De

12

\ 12

,...........

.

De pau-c r o aa . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.00

De "petitgrain" . • . . . . . . . . . . . .".......... ..

38.00

,1

12
12

12
12

12
, p

08 quenooódio . . . . . • . . . . . . . . '.'
rosa .•.... ,

De

,1

12

39.00

De s;;'ndalo..

1,'1

40.00

De oanoar íne , ber-qamo t c ou tongorina.......

12

41.00

De sassafraz................................

12

42.00

De "vetiver"

12

43.00

De "\!Iintergreen"................

44.00

De

,...

12

45.00

De palma-rosa . . . . . . . . . . . • . . . . . . . , . . . . . . . . . .

12

98.00

Rasin6ides

1~

99.00

Outros ....•.•..•.. , . . • . . . . . . . . . • . . . . . . " . . .

12

00.00

SUBPRODUTOS TERPtNICOS RESIDU~IS DA DESTER
PENAÇHO DOS CLEOS ESSENCIAIS
-

01.00

l-metil-4-isopropi1_1,3 -ciclo-hexadiem(A~
t a-Le rp Lneno ), com 40;-; de impurezas
Outros
,
, .•... , •• , .•.

99.00

00.00

33.04

"1

35.00

37.00

33.02

De "mentha p Lpe r-Lt a " ...•.....••.••......

00.00

01.00
02.00
99.00

"ylang-y1ang"

,

,.
,

12

SOLUÇOES CD~CENTRADAS DE CLEDS ESSENCIAIS
EM GORDURAS, EM CLEOS FIXOS, EM CERAS
OU
nl f'1ArrRIAS S[[olELHA~!TES, OBTIDAS POR ABSoR
Ç"O A FRIO (ENFLORACErl) OU MACERAÇKo ..... 7.
MISTURAS ENTRE SI DE DUAS OU MAIS 5UBSTAN
CIAS ODOR1FERAS, NATURAIS OU ARTIFICIAIS~
E MISTURAS A BASE DE UMA OU MAIS
DE5TAS
SUBSTANCIAS (INCLUSIVE AS SIMPLES SoLUÇOES
EM ALCOO.L), .QUE CONSTITU,'I.M MATrRIAS_PRIMAS
PARA AS IND~STRIAS DE PERFUMARIA, ~LIMENT~
çno OU OUTRAS I~D~STRIAS

12

12

12

Para p er-f umar-La .•••••• ,....................

12

Para alime ntação ".'" •.••.••..••• .•..• ..... . .
Outros .....••..•.•.•••.• , ..•...••••.....• ,

12
12

00.00

ACUAS DESTILADAS ARot1t'ITICAS E··SOLUÇOES
A
QUOSAS DE CLEOS,' ESSENCIAIS, MESNO
t1ED.ICI
NAIS

01.00
02.00

De canela ••..•......••••••••.• '.' .,...•••• ,.
De flor de laranjei~a&•••••• ~ •••••••.••••.

03.00

De hamamê Lí.s •••.••••••••••••••••••••••••.•••

,0
30

'O

!
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,-'_--

CÓDIGO

POSIÇÃO

~UBI'OSrçÃO

33.06

R

A

C

O

D

I

R

.:{ ALf
:~ QUO;A

4

7.,~

04.00

De louro cereja............... .•........•.

30

De maLd s s a ••••

06.00
07.00

Da quina •••

o...
,. ..

30

De rosa

•••.••••.•••.•••.•••.••••... •••.

30

99.00

Outros

00.00

PRODUTOS DE PERFUMARIA OU DE TOUCADOR PRE_
PARADOS E C05MrTICOS PREPARADOS"

02. nn
01
02
03
99

..

!I

05.00

OLOO

"

A

e
r_

I

I

14

.._ •••••••••••••." ••••••••

o......

•.••••••.

.
••

•.••.••

•• .••

•..

30

30

Dentifrícios e outras preparações para higiene bucal 8 limpeza dos dentes

.•...

..

Cremes para barbea~, contendo ou
bão; produtos para o cabelo

não

sa- I

Lr eme s para barbear

.••

Xampu

...••.

.••••.••

..

10

20

•••.•••.

10
50
50

Tinturas 8 descolorantes para cabelos
Qualquer outro
. . . • . ,........

03.00

Produtos para conservação e cuidados da PE
Le , produtos de beleza, produtos para pintura do rosto e praparados para
manicurp
e pedicuro

01
02
03
04
05
06
07
99

Talco e polvilho, com ou sem perfume
..
Desodorante.... •.... . ..• ',' ...•. '.. ..
.'.
laqu6.....
..••....
. • • • . . ...•.•...

10
10

P6.............

30

.

Batom........
.'
Ruge. . •. . •. . .
.•.. ..•
Esmalte para unh~s..
Qualquer outro...
'"
o

o,,

'.' •.
.•

.. •.

••

••••••••

04.00

Decodo r-Lzant as de ambiente, preparados.

99.00

Outros........

......

• ....•.'..

..

30
30
30
30
50
50

50

-CAPITULO

34

Sabões, Produtos Orgãnicos Tenso-Ativos,
Preparações para tlx'lví e s, Preparações L!!
br i f i can t.es , Ceras Artificiais, Ceras Pr!
paradas, Produtos para Conservação e Li~
peza, Velas e Artigos Semelhantes, Pa!
tas para ttode l ar- e "Ceras para Odon t c l c
gia"
~:
(34~1)

O presente Capítulo não compreende:
a) os compostos isolados de constituição quimica definida;
b) os cent t t r Ic t os , 0$ cremes de barbear e os xampus, mes
mo que contenham sabão ou produtos tensoHativos (pos~
çâo 33.06).

61l1i
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(34-2)

A posiçio 34.01 apenas compreende o sabia sol~vel na·.igua.
Os sabões e outros produtos desta posiçio podem ou não ter
sido adicionados de outras substâncias (desinfetantes, pos
abrasivos, cargas, produtos medicamentosos, etc.). Todavia.
os que contenham abrasivos só se incluem na referida posi
çâo se se apresentarem em barras, em pedaços ou figuras mo..!.
dadas ou em pies~ Apresentados em outras formas, classifi
cam-se na posiçio 34.05, como pastas e· pos par~
arear e
preparações semelhantes.

(34-3)

A expressão "óleos de petróleo ou de minerais betuminosos",
empregada no texto da posição 34.03. refere-se aos prod~
tos definidos na Nota (27-3) do Capítulo 27.
A expr-ess ào "ceras .preparadas não emuls t cn edas e sem so..!.
vente" empregada no texto da posição 34.0~ deve aplicar-se
unicamente:

(34-4}

A) às misturas de ceras animais entre si, de ceras vegetais
entre si, de ceras artificiais entre si,;
B) às misturas entre si de ceras que pertençam a classes
diferentes (animais, vegetais, minerais, artificiais),
bem.como às misturas de parafina com ceras animais.
getais ou artificiais;

y!

C) às misturas que tenham a consistência das ceras. ã base
de, ceras ou de parafina e que contenham,além disso. goi
duras. resinas, me têr i és' minerais ou outras ne têr t es, de~
de que essas mistura~ não sejam emulsionadas e'nem co~
tenham solventes.
Pe l o ccn tr-âr-t o , não se classificam na posiç·ão 34.04;
.a) .as ceras da posição 27.13;
~)

as ceras animais não 'misturadas e as ceras vegetais não
misturadas,
simplesmente coloridas~
.

C'Ó.DIGO

l'O.:'3 Içl o
34.01

UBI'OsrçIo

M

E

R

C

.A

D

Ó

R

I

ALI
QUOTA

A

c

ITEM.

%

00.00

SAB'õES; PRODUTOS E PREPARAÇÕES ORGANICAS
TENSO-ATIVOS USADOS COMO SABAO~ EM BAR _
RAS, EM PEDAÇOS OU FIGURAS MOLDADAS
OU
EM PAES (QUE CONTENHAM OU NÃO SA8ÃO)

01

Sabões industriais •••••••' ••.•• '•.•

000

~I

o • • •' . • • • • • • • •

02 0 0 0

Sabões abrasivos ;,•.•••.• , ••

03~OO

Sabão ou eab cnebe '. perfumado •••• _••••••••.

o ........... '•• _ •••••

0.

..•
10
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c 6 D I GO
I

POSIÇÃO

AL!
M:E:R-ç::;'ADORIA

UBPOSIÇÃO
e
ITEM

7.

Sabão, em. bastão ou ~m

.perfumado .ou não ••• _

~

:..

10

;

8

..•.••..• ,..•••••__ '.·••.•...... ·.: ...

10

0"0

••••••

o" • • • • • • • • • •

~edicinal,'v~ta~inário'ou,

Sabão
tante

06.00

Sabão, sem perfume,. de qualquer. forma' pre
parado e acondicionado em unidades de atã

··...:.'

5 kg •••••••

99.00
00.00

01.00

Dl
99
02.00

03.00
99.00
34.0~

pó, para barbear,

05.,00

07.00

34.02

QUOTA

00.00

:,.~

desinfe-

:

Produt os e. pr~pa~açãas orÇJânicas .t enec-a-;
tivos utilizados. como sabao, em
barras,
pedaços ou~forma§ moldadas ou em paãs(co~
tendo.. ou nao sabao) .'. - •••. -'. ".
Outros..........

la
5.

PRODUTOS·ORCANICOS TENSO-ATIVOS; PREPA RA~
ÇÕES TENSO-ATIVAS E PREPARAÇÕES PARA LH1PEZA, QUE CONTENHAM OU' NAo SABAo

Detergentes
Sintético de base alcoil a~il sulfonada
Ilua Lque r outro .. ~. . .... .....•... .. . ... .....•
Produtos e preparações à base de éter do
lauril sulfato sódico
,....

10
1.0

Produtos e pr epa raç ce e contendo enzimas....
Outros
~ .....•......;.....
...

15
15

15

PREPARAÇÕES LUBRIFICANTES "["PREPARAÇÕES DO

TIPO DAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO, A ÓLEO
CU A GRAXA, DE TtXTEIS,.CO~R05 OU
OUTRAS

MATLRIAS, COM EXCLUS~O DAS QUE . CONTENHAM,
EM PESO, 70% OU MA15 DE 6LE OS D,E
PETR6LE O

OU DE MINERAIS
01.00

"34.04

Com base de produtos orgânicos sintéticos..

15

02,.00

Com base de sabão .de lftio ....."...........

15

99.00

Outros ••• , .•••.....,.......................

15

00.00

CERAS ARTIFICIAIS, INCLUSIVE AS SOLÚVEIS
n1 'ACUA; CERAS' PREPARADAS NÃO E~1ULSIoNA
DAS E .SEM SOLvnJTE
Ceras artificiais
Da polietileno glicol sólido
Qualquer out ra
. .. .

15
15

02.00

Ceras prep aneda a , ~ •. ,.•.................. -" ..

15

-'00.00

pmlADAS E CREMES ,PARA CALÇADOS, EN'cAuSTI
CAS, LUSTROS PARA r-1ETAIS, PASTAS E PÓS PA
RA ARE AR E PREPARAÇÕES SEr1ELHANTES,' COM
EXCLUSÃO DAS CERAS PREPAR~DAS DA POSIÇÃO

.01.00

Dl
99

34.05

BET~M!NOSOS

34.04
01.00
99.00

34.06.

00. DO.

.

Sapólio e pasta para limp.eza......... •.....
Outros .••• ~ ..••• ~ . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . . . . . .
VELAS, cf RIOS, PAVIOS PARA' L~MPARiNAS
ARTIGOS SEMELHANTES

E

10
15

ATOS

J

CÓDIGO

M

:PQ&IÇ1-O fglffiPOSlçIO
e
lTE1l

I

34.06

E

R

C

A

o"

O

II

I

ALI
QUOTA

A

o%

01.00
99

Vela perfumada ...........•.........•.....•
Outros ..............•••..••••.••.••........

00 0 0 0

PASTAS PARA I~ODELAR:~ I NCLUS IVE AS APRESEN
TADAS SORTIDAS OU PARA DIVERSÃO DE CRIAN::'
ÇAS; CO~lPOS IÇÕES DO TIPO DAS CHAf~ADAS "CE
RAS PARA ODONTOLOGIA",
APRESENTAD.o.S
PASTILHAS, fERRADUR AS. VARETAS OU
F DRr'lAS
SEMELHANTES

000

34.07

687

DO PODER EXECUTIVO

15
15

EM

DIoDO
99 0 0 0

Composições denominadas "ceras para odontologia" ....,................•.••.. ',' .,., ....
Outros ........ ,.................. -.......•..

15
15

-

cAPfrULO

35.

Materias Albuminõides e ColQs
(35-1)

O presente cep Ltu l o nao compr-e e'nde :
a) as metê r e s pr-o t e i cos apresentadas como medicamentos '(p2.
sição 30.03);
í

b) os produtos das artes grificas em,.suportes
(Capitulo 49).
(35-2)

de 'gelatina

O termo "dextrina", empregado no texto' da posição 35.05,
deve aplicar-se aos' produtos provenientes da de~adação dos
amidos e fê cul as , cora um teor em 'açucares redutores, expre~
50 em dext r-os e , sobre ne têr-t a. seca, i9ua1
ou inferior a
10%.
Os produtos déste tipo com um teor superior classificam-sa
na posição 17.02.
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CÓDIGO

)j,:SIÇAO

POSIÇÃO

~

E

n C A D

Q

R

:ALI

l

Ã

QUOTA

e

7.

ITEM
35.01

00.00
01.00
02.00

01
99
03.00
99.00

35.02

J

OO~OO

Casei nas. ...•.........••...•.......•••....•
Casei natos

5.

Caseinato do cálcio, com teor m{nimo de

2.5~ de CaO. ,_ .••••. '. .••••••••••••• " .••.•••
Qualquer outro ....•• ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5

Colas de caseinas..........................

10

Outros......................................

5

Al8UMINAS. ALBUMINATOS E OUTROS DERIVADOS
DAS ALBUMINAS

01.00

n Lburnd nan

91.01
02
03
99

De ovo •••••••

••

•

•••••

••

•••

••

•

•

Legumina ••••.....• ; ••.•••••••••-.•

••

d

••

•

••••

•

•

•

•

',....

5

5

farro
s ' •••••••••••.• ,••.••••••••'....
ferro e arsenico............ .....•. .. . ...
ferro e iodo .•................ :..........
Qualquer outro
'.. ..
....

5
5
5
5

99.00

Qutros

5

00.00

GELATINAS (INCLUSIVE AS APRESENTADAS EM FO
LHAS CORTADAS EM FORMA QUADRADA OU RET~NGU
LA~. MESMO TRABALHADAS NA SUPERFíCIE OU CÕ
LDRIDAS) E SEUS DERIVADOS; COLAS DE OSSDS~
DE PELES, DE NERVOS, DE TENDÕES E SEMELHAN
TES E COLAS DE PEIXE; .tCTIOCOLA S6UDA -

01
02
03
99

02
99

02.00
01
99
99.00
35~ 04

5

5

0"0.

Qualquer outra....•..................' ... ""
Albuminatos

02.00

35.03

•

Soro albumina..............................

00.00

De
De
De

, . . . . .. . .. . . . . ..

Gelatinas
P~ópria para preparação de emulsão fotográ
r t co
,.. :-.
Própria para indústria farmacôutica...•..'..
Qualquer outra ... .-.........................
Cola animal, inclusive a de peixe
Colas de ossos, de pales, de tendões e da
matérias semelhantes
'
'.
Qualquer outra ....................•.•.... ','
Outros
'.'
'.' '.' ...•..
PEPTONAS E OUTRAS MAT~RIAS PROT~ICAS E SEU~
DERIVADOS; PÓ DE PELES, TRATADO OU NÃO A(
CROMO
.

10
10
10

1.0
10
10.

I
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C~6DIGO
~UBP()SIÇÃO
~IÇÃo
e "
ITEM

C

A

D

O

R

I

A

cep ecnee . ' ...............................• '"
Peptonat.o de ferro.........................

03 ..00

Peptonatode ferro B arsênico..............
Peptonato de farra e iodo..................
Queratinas......... . . .. . .. . ... . . . ..... .. . ..
Globulina..................................

06 ..00

35.96

R

01.00
02.00
04.00
·05.00

35.05

M E·

ALi
QUÓTA
.%
5

5
5
5

5
5

07.00

Oxi_hemoglobina •. . . . . . . . . .•.. . . . . ••. •..•••

5

99.00

Outros. •••.•. . •. . . .•.•.•.... .••... . .•.•.. .•

-5

00.00

DEXTRINA E COLAS DE DEXTRINA; AMIDOS E Fr
CULAS SoL~VEIS OU TORRADOS; COLAS DE AMIDO
OU DE FrCULA

01.00

Dextrinas •.........••••••....... ; ..•.. _. . •.

5

02.00

Amidos solúveis............................

5

03.00

Colas de amd do ou de fécula ....• ; . . . . . . . . . .

lO

04.00

Colas de dcxtrina; •.... . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

99.00

Outros.....................................

5

00.00

COLAS PREPARADAS N~O ESPECIFICADAS NEM COM
PREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇUES õ PRODUTOS DE
qUALQUER ESprCIE UTILIZAvEIS COMO COLAS, ~
CONDICIONADOS PARA VENDA A VAREJO COMO CO
LAS, Er~ RECIPIENTES DE PESO, UQUIDO IGUAL
OU INFERIOR A 1 kg

01.00
01
02
03

Acondionados para venda a varejo

05
99

Cola de goma arábica.......................
Cola mineral . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . ,'"
Cola de borrach8...........................
Cola de derivados ce j uj s í.coe ... ; •. ; .... _.._.
Cola sintética am Lna da ou fenólica.........
Qualquer outra . . . . . . . . . . . . . . • . . _._..•.....••

02.00

Cola preparada mineral .........••. _ ••.. ,....

10

03.00

Cola preparada vegetal . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . .

10

Q4.00

Cola sintética aminada ou fenólica

04

ó

10
10
lO
10

10
10

99

Imp r-aqna da em papel para f ab r-Lc açjic de co.!!!.
pensados ....•.••••.............••••..•.•.•.
qualquer ou t r a,.•.• •. • . • . . . . • • • • • . • . . • • • • ; . . . .

10
10

99.00

Outros •..• _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•..

10

01

ATOS
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36

Põlvoras e Explosivos; Artigos de
Pirotecnia; Fósforos; Ligas Pir~
fõricas; Matiria~ lnflamãveis
NOTAS:

(36-1)

O presente Capitulo não compreende

os produtos de consti
tuição quimica definida, apresentados isoladamente. com e~
ce ção , todavia. dos mencionados na Nota (36-2) "a" ou "b"
seguintes.

(36-2)

A posição 36.08 compreende unicamente:

a) o met a l de i do , a hexametilenotetramina e os produtos se
melhantes. apresentados em tabletes, bastonetes ou fo~
mas semelhantes qu~ impliquem sua utilização como co~
bus t Ive i s , bem como os combustiveis ã base de â l cool e
os demais combustiveis preparados semelhantes. aprese~
tados em estado sólido ou pastoso;
b) os combustlveis llquidos (essincia de petróleo. etc.).
dos tipos empregados nos isqueiros ou acendedores, apr~
sentados em recipientes de capacidade igualou jnferior
a 300 cm 3 ;
c) as tochas e fachos de resina, as acendalhas e s emel h aq
teso

tlLl

CÓDIGO
M

SUBPOSIÇJ;:O
POSIÇÃO
e
ITEM

E

R

C

D

A

00.00

P6LVORAS DE PROJEÇÃO

36.02

00.00

EXPLOSIVOS PREPARADOS

OLOl
99
02.00
03.00
99.00

I

A

.....................

36.01

·01.00

o .R

~ base de derivado nitrado de

QUOTA

24

álcool poli

valente

I

Dinamite
·.··························
Q' a.l que r outro
·····················
A base de qualquer outro derivado nitrado
org~nico
························
À base de nitrato, clorato, perc!orato,ou
de qualquer outro composto inorganico
·
Outros
.

5
18
18
18
18
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c

Ó 1) I G O

POSIÇÃO

UBPOsrçÃO
e
ITE11

36.03

00.00

36.04

"00.00

ALI
E

R

c

A

D

o

R

I

A

QUOTA

Z
ESTOPINS;

COROÕE S DEToNtlNTES •. " ..•..•..••.

18

ESPOLETAS OU FULMINANTES E C~PSULAS FULM!
NArJTES; ESCoRVAS; DETONA ODRES•......•...• 7.

18

ARTIGOS DE PIROTECNIA (rOGOS DE ARTIfíCIO,
[;Of-18AS, ESPOLETAS OU FUlMI;,':'~JTES PARAFINA_
DOS, FOGUETES ANTIGRANIZO E SEMELHANTES)

01.00

Foº~ete

zaçao

artefato semelhante para sinali_

.

60

.

60

00.00

FÓSFOROS

Dl.OO
99.00

De madc Lca .•.......••...•..•••....••.••..•.•

24

Outros

24

99.00
36.06

~

00.00

Outros

.

FERRO-C~RIO E -OUTRAS LIGAS

PIROFORICAS,OU,Ak

QUER QUE SEJA A SUA FORMA DE
01.00

36.08

APRESENTAÇ~O

99.00

Pedra para isqueiro ou acendedor
-..
Outros. ..... ... .... . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . . ..

30

INFLAM~VEIS

00.00

ARTIGOS DE MATÉRIAS

01.00

~lcool

Bolidificado, metaldefdo-etflico 8
combustível semelhante, em pastilha,
comprimido, bastão ou forma análoga
.

02.00

Fluido para isqueiro ou acendedor, em reei
p i en t e de capacidade máxima de 300 cm3
-:

99.00

Outros·

.
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45

20

45
20

37

Produtos para Fotografia
e Cinematografia
NOTAS:
(37-~)

Este Capitulo não compreen~e os desperd5cios
nem os mat.er-t a i s de refugo".

(37-2)

A posição 37.08 compreende unicamente:

ou

residuos

a) os produtos .quImt cos misturados para usos fotogrãficos.
tais como reve l edcr-es , fixadores. viradores, emuts êes ,
etc. ;
b) os produtos puros para os mesmos usos, dosados ou não,
mas acondi cionados para. venda a varejo e -prontos para
serem utilizados.
J::stão exc l uIdcs da posição 37.08"os vernizes. colas e pr~
parações semelha~tes, que seguem o seu p~õprio regime.
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NOTA' COMPLEMENTAR (NC):
NC {31-1}

Fica reduzida para 5% a a Hquo ta. do IPI incidente s cb re

os produtOs. da posição 37.03. quando

~e

tratar de produ

CÓDIGO

AI,.!.

"

UIlPOsrçÃo
POSlç10

37.01

e
lTE1l

ou.no

R

c

D

o .. R

I

A

QUOTA
7.

CHAPAS fOTOGRAFICAS E PELíCULAS PLANAS,SEN
5 IBIl IZADAS. NÃO mPRESSIONADAS .tOE QUALQUER
MAT~R!A, COM EXCEÇÃO OAS DE-PApEL, CARTDL!

NA, CARTÃO OU TECIDO

.-

01.00

Sensibilizadas nas duas faces, para radio-

02.00

18

os.oo

Sensibilizadas om uma f~C9, para imagem mo
noc r omàt ca ou em preto B branco .•••....•"'"":
Sensibilizadas em uma faca, para imagem po
licromática

18

99.00

Outros.. . . . .. . . .. .

00.00

PElíCULAS SENSIBILIZADAS, N~O IMPRESSIONA_
DAS, PERFURADAS OU NAO, EM ROLOS OU EM TI-

01.00

Sensibilizadas nas duas faces, para radiografia....................................
Para imagens monocromáticas

grafia

.-..........

N/T

í

37.02

:-:

18

RAS

02.UO

Dl
99
03.LJ:J

37.03

Cinematográfica, de 35 mm
Oua Lqu e r- outra
Para imagens policrom~tiGas

N/I

~

18
18

01
99

Cinetr.atográfica, de 35 mm.................
Qualquer outra............................

00.00

PAP~IS, CARTOLINAS, crlRTtlEs
[ TECIDOS SEN
SIBILIZADOS, IMPRESSIONADOS OU N1íO ,l-lAS l~ÃÕ'

0l.00

Para imagens monocromáticas

18

02.00

Para í.me qene policromáticas

18

00.00

CHAPAS E PELfcULAS (INCLUSIVE: AS CINEMIiTOGR((rrCAS), HWRESSICNADAS, NAO REVELflDAS,
NEGATIVAS OU POSITIVAS....................

u t t:

00.00

CHAPAS, PELíCULAS NI'\O PERFURADAS E PELí_
CULAS PERfURADAS (COM EXCEÇ~O Das CINEMA_
rOGR~FICAS), !MPRESSIONADAS E REVELADAS,
NEGATIVAS OU POSITIVAS

01 ..00

Diapositivos ("slides")

18
18

REVELADOS

37.05

01
99

99.00

Para fins didáticos
Qualquer 'outro

Outros

~ ~

.
.

o

_. " .......•..

Q

O
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CÓDIGO
tIBPOSIçl0

ALI
~

E

R

C

A

D

O

R

I

~

QUOT~

rosIÇÃO

e
I"'"

37 •.06

Op.OO

PELíCULAS CINEMATOGR~FICAS, IMPRESSIONADAS
E REVELADAS, CONTENDO APENAS O REGISTRO DE
SO~l,: NEG~TIVAS ~U PoSITIVAS.-: ••,.'•••••,••••••

37.07

00.0.0

OUTRAS PELíCULAS CINEr-1AToGRA:ncAs' IMPRES_
SIONADAS E REVELADAS, MUDAS OU COM 'REGIS_

%

.24

TRO SIMULTANEO DE lMAGEM·E DO SOM,'NEGATIVASo OU POSITIVAS
01.00
02.00

03.00
OI
02
04.00
OI
02
'37.08

00.00

Jornais cinematográficos ..... .-.;. ...•........
F.Umas. educativos ou ·cienÚf~co~...........
Monocromáticas
Naq a t.Lva s •••

o •••••• 0

0'0.

o o o ••••.•• : , .

02.00
03.00
OI

99
99.00

~.......

••

Positivas ..•.....•• : •.• _•••....••......... ','
Policromáticas
Neqab â v as v i . ~ ..

o' ••• o' ••••••••••••••• o . . . . .

Positivas ......•......••.......••• ,,, ...'....

)l/T
N/T

N/T
N/T

PRODUTOS QUHnCoS PARA USOS F.OTOGRArICOS,
INCLUSIVE OS UTILIZADOS PARA A PRODUÇ~O DE

LUZ _ RELP;r'lPAGO

or.no

N/T
N/T

'

.

Emuls5es sens~ve~s.•. o • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
Fixadores ....• '
o •• .- • • • • • • • • • • •
Reveladores
Esmalte,revelador, para sensibilizar' superfícies de chapas de alumínio, cor vermaire,
destinado ~ impressão de jornais em rotati
va de alta velocidade (Goss-Urbanite, de
50.000 r-ot açjie s por hora) ..........•........
Qualquer outro .. .; ...•...•...
Outros
'.'
'..

CAPITULO

Produtos Oiyersos das

18
18

18
18
18

3.8
Indüstria~

Qulmicas

NOTAS:

(38-l)

O presente Capitulo não compreendé:
a) os produtos de constituição química definida. apresenta
dos isoladamente. com exçeção dos citados a seguir:
l)"a grafita ar t i f-i c i a I (posição 38.01);
2) os desinfetantes, inseticidas, fungicidas, herbici
das. raticidas. en t par-às t t.âr-t os e semelhantes', apr~
sentados nas formas ou embalagens previstas na posi
ção 38.11.
í
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3) os produtos extintores apresentados como cargas. para
aparelhos extintores ou em granadas ou bombas exti,!l
toras (posição 38.17);
4) os produtos citados nas letras "a". "c". "dOI. e "f"
da Nota (38~2) seguinte;
b),as misturas de produtos qUlmicos e de substâncias ali
ment f c t as do tipo das. utilizadas na preparação de alime.!!.
tos próprios para a aliment~ção humana {posição 21.07,
geralmente);

c) os medicamentos
(38-2)

(posição 30.03).

üons de r-em-s e compreendidos na posição 38.19. e não em Dl!
tra pos t çâc da' Nomenclatura:
í

a} os cristais cultivados de sais halogenados de metais a!
ce t ncs ou alcalino-terrosos cu de óxido de magnésio
(com exceção-o dos elementos de õtica) de peso unitãrio
í

igual ou

a 2,5 g;

superio~

b) os 6leos de f~sel;
c) os produtos (removedores) para eliminar a tinta de
crever. acondicionados para venda a varejo;

e~

d) os produtos para correção de estêncil, acondicionados em
embalagens para venda a varejo;
e) os indicadores fusíveis cerâmicos para o controle da te~
peratura dos fornos r
f) o gesso especialmente preparado para odontologia;
g) os elementos químicos do Capítulo 28. tais,como o silí
cio e o selênio. impurificados para sua utilização. em
eletrônica, apresentados em forma de discos.
pequenas
placas ou formas semelhantes, polidos ou não.
revesti..
dos ou não de uma camada epitaxial uniforme.
CÓDIGO

~UBFOSIÇÃO
PQl?IÇÃO
e

M

"

R

C

Jo.

D

o

R

I

A

lTE1l

38.01

00.00

01.00
O~.OO

99.00
38.02

00.00

GRAFITA ARTIFICIAL E GRAFITA COlOIDAl,COM
EXCEÇÃO DA QUE SE APRESENTE EM SUSPENSÃO
OLEOSA
Grafita artificial ...........•...........
Grafita coloidal em .suspensão aquo~a ...•.
Outros
'"
NEGROS DE ORIGEM ANiMAL(NEGRO DE OSSOS NE
GRO DE MARFIM.ETC.), INCLUSIVE O NEGRO'A=
NIMAL ESGOTADO •.••••••••••.•.•.••••••••••

.................................

AL.!.
QUOTA
%

4
4
4

4

ATOS DO PODER

c 6 D I GO
UB:POsrçÃO
e
rosrçÃo

l

ALI
MERCADORIA

38.04

38.05

QUOTA

%

I'fE1l

00.00

CARVÕES ATIVADOS (DESCORANTES, OESPOLARIZArJTES' OU ADSORVENTES); SíLICAS rõssr rs B.
TIVADAS, ARGILAS ATIVADAS, BAUXITA ATIVADA E OUTRAS l-1An~RIAS mNERAIS NATURAIS ATIVADAS

01.00"

Carvões ativados.........................
Outros. •..... ..... .. .. .. .... . ... .. .. ... ..

99.00
00.00
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AGUAS-AMDNIACAIS E MASSA DEPURADORA ESGO_
TADA PRO~ENIENTES DA DEPUHAÇíl:O DO GAS DE
ILU~lINAÇAO .. . . .. .. .... .. . . .. .... .. . . .. ...
RESHJA LíQUIDA (ltTALL_OIL")

4
4

4

38.06

00.00
01.00
02.00
00.00

38.0?

00.00

DE TERSBINTINA; ESStNCIA DE .MADEIRA DE PINHO OU ESStNCIA DE PINHO, ES~
StNCIA PROVS~JIENTE DA FABRICAÇÃO DA PASTA
DE PAPEL AO SULFATO E OUTROS SOLVENTES TER
P~NICOS PROVENIENTES DA DESTILA CÃO OU
DE
OUTnos TRATAMENTOS DAS MADEIRAS-DE CONíFE
RAS; DIPE:NTENO EM BRUTO; ESS~NCIA PROVENI
ENTE DA FABRICAÇÃO DE PASTA DE PAPEL AÕ
BISSUlFITO; 6LEO DE PINHO

01 ..00
02.00
03.00

Essência de terebintina(aguarrás vegetal).

5

Te r pLne o I bruto ••.. _.....• ~ ....-•.•._•.••.••.

5

Óleos ·de 'pinho ... ~ ...•.• ".••.••."•...,. •......
Outros ...,.......•• ; ......•..•.•.....•..••_•..

5

99.00
38.08

00.00

01.00
02.00

01
99
03.00

01
02
03
04

05
99
04 ..00

Bruta .....•............... ',' ... . ... ...•..
Destilada •........................_..

4

LINHISSULFITOS

4

4

ESS~NCIA

5

COlorONIAS E ACIDOS RESfNICOS,E SEUS DER!
VADOS~ COM EXCEÇÃO DAS GOMAS-ÉSTERES
DA
POSIÇAO 39.05; ESS~NCIA DE RESINA E ÓLEOS
·DE RESINA
cct cr Sn.í ee • ~ ••••••••• -••••••• o·• • • • • • • • •" . . . . .
~cidos reslnicos.
De "Tal 1 oil" •....••••.........•...•......• _..
Qualquer outro •. ". •..•..... _
~:...
Derivados das co j ct'Bn í.as -a dos ácidos res!riicos
Colof§nias oxidadas.......................
Colofonias hidrogenadas
-.......
Colofônias desidrogenadas(desproporcionadas) ..•••. ~ ..' ..........•..•.•,...•..........
Colofônias polimerizadas .••... ~.
Colofônias endurecidas •••. :, ..•.,..........
.Qualquer outro .•..••.•..•.......•..._.. ..••...
Resina à base de colofônia modificada por
anidrido maléico ou ácido fumárico com aplicação excl usiva na indústria de .papel·..

5

5
5

[2

12
J2
12
.12
12

12
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CÓDIGO

POSIÇÃO

Ai!.

~UB:roSIÇlo

M

E

R

C

~

D

O

B

I

A

QUOTA

e

%

ITEM

·05.00

Essência de resina ...........• -...•....,.

0,0.

5

06.00

61009 de resina...........................

5

99.00

Outros .........................•.....••...

12

00.00

ALCATRÕES DE MADEIRA,6lEOS OE AlCATR'õES DE

MAD[IRA (COM,EXCEÇÃO DOS SOLVENTES E DI lUENTES COMPOSTOS DA POSIÇÃO 38.18); CREQ
SOTO DE MADEIRA; METIlENO E ÓLEO DE ACETQ

NA

01.00

Dl
99
02 ..00

38.10

Óleo de cada •••.•••••.••••••..••••...•••..
Qualquer outro .••.•.•••••.•• _•..••• .

8
8

Óleo de alcatrões de madeira

.

8
8

_...•......

8

Creo!]oto da madeira

99.00

Outras

00.00·

P!:Z VEGETAL DE QUALQUER ESP~CIE; PEZ PARA
CERVEJARIA E CDr'1POSIÇOES SEMELHANTES À BASE DE COLOF~NIAS OU DE PEZ VEGETAL; AGLUTI
NANTES PARA NÚCLEOS DE fUNDIÇÃO, À BASE DE
PRODUTOS RESINOSOS NATURAIS

01.00

pe z vegetal
'
Aglomerantes para núcleos de fundição
Outros .....•............... '

99.00

00.00

OLDO
02.00
03.00

Dl
02
99
04.00

os.oo
99.00

,' .•...•

•••••••••••

03.00

02.00

38.11

Alcatrões de madeira

0,0

.
.
_..

8
8
8

DESINfETANTES, INSETICIDAS, fUNGICIDAS,HE~
8ICIDAS, RATICIDAS 9 ANTIPARASIT~RIOS E SEMELHANTES, APRESENTADOS EM PREPARAÇnES OU
S08 QUALQUER fORMA DU EMBALAGEr~S, PARA lIOJ
DA A VAREJO, OU EM fORMA DE ARTIGOS
TAIS I
COMO fITAS, MECHAS E VELAS SULfURADAS
E
PAPEL MATA-folOSCA5
Preparações deSinfetantes e
semelhantes,
"exceto para fins médicos ou farmacêutiCOS.
Preparações carrapaticidas, "formicidas, i!!.
seticidas e semelhantes
.
Preparações anticriptogâmicas, herbicidas
e semelhantes
fungicidas
.
Herbicidas ..................•.............
Ilue Lquer outra •......................... ;..
Apresentados em artefatos tais como: fitas, mechas, velas e papéis mata-moscas
.
Isca tóxica ...•......... '• •.•'
.
Outros .••.........•........ "
~.

8
8

8
8
8
8
8
8
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C6DIGO

)r

Pã:§IÇXO

11

tIBroSrçIo
e
r_
00.00

E

R

C

A

D

O

R

I

AL!.
QUOTA

A

I I
%

I

'APRESTOS, MDRDErJTES E OUTRAS' PHEPARAÇÕES
DO TIPO DAS UTILIZADAS NAS INDÚSTRIAS TtX "
TIL; DO PA PEL, DO COURO (SEMELHANT.ES
-

Preparações curtientes ou mordentes .••.. r,
Aprestos ,à, base 'de matérias amiláee~s, .de
sUbs~âncias mueilag~nosas, de gelatin~,de
caae i na , de gomas vegetais e de substan eias semelhantes, do tipo dos utilizados
na indústria t8xtil l na indústria do papel, na indústria do couro ou nas
indú~
trias semelhantes .•••.••.,..•......•.•• ~...
99.00
Outros ••.... '... .. . .••.......•....... . •. . ..

01.00

8

02.00

38.13

cn.nn

PREPARADOS PARA DECAPAGEM DOS METAIS;fLUXOS PARA SOLDAR "E OUTRAS COMPOS,IÇÕES AUXl
LIARES PARA, SOLDAGEM DOS METAIS; PASTAS E
p6s pARA SOLDAR, 'CONSTITUíDOS DE METAL DE
AOIÇ~O E DE OUTROS PRODUTOS;
PREPARADOS
PARA 'REVESTIMENTO OU ENCHIMENTO DE ELETRO
DOS E VARETAS DE SOLDAGEM
' -

01.00

Preparados. para decapagem dos metais ••••.
Fluxos para. soldar e outras composições
auxiliares ·para.soldagem de metais .
Misturas para solda~am aluminotarmica ....
Qualquer. outro •••.•••••••••.•.•..•......••
Outros •..••••••••••••••••••••••..•....."...

02.00

Dl
99
99 ..00

8
8

8

8

~

s

00.00

PREPARAÇ~ES'ANTIDETONANTES,ANTIOXIDANTES,
ADITIVOS PEPTIZANTES, MELHORADDRES DE VIS~
CDSIDADE, "ADITIVOS ANTICORROSIVOS', E OUTRos ADITIVOS PREPARADOS SE~;ELHANTES PARA
ÓLEOS MINERAIS
"

0l.00
0.2.00
01
99
99.00

Aditivos para óleo ou graxa lubrificante
Misturas antidetonantes p~ra" gasol~na
À base de tetra-etil-chumbo •••••••••.•••.
Qualquer outra •••••••••••••• ~ •••. : •.• ,. ~ •...

8

Outros ."•••••••••• '.' •••••••••••••••••• ',' . . .

8

138 • 1 5

00.00

COMPOSI~~ES

38.16

00.00

38 ..14

38 •.17

CHAMADAS "ACELERADORES DE.VULCANIZAÇA~"... •.•••••••••••••••
•.•••.
MEIOS DE CULTURA PREPARAOOS PARA O DESEN _
VOLVINENTO DE MICI10RGANISMOS..............

8
8

S
N/r.

OLOO

MISTURAS E CARGAS PARA APARELHOS EXTINTO..
RES; GRANADAS E 80~8AS EXTINTORAS
Granadas e b oncae , • . • • . . . • . . . . • • • . • • • • • . • •

8

99.00

Outros ••.••••••••••••••.•.••..••••••••••.•

8

00.00
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CÓDIGO

ALI

M

UBPOsrçÃO

38.19

R

C

A

D

O

R

I

A

,

QUOTA

e

POf?IÇÃO

138.18

E

I

ITEM

00.00

00.00

I

SOLVENTES E. DILUENTES COr'lPOSTOS PARA VERNI!

ZES OU PRODUTOS SEMELHANTES ...•.......... ~

10

PRODUTOS QUíMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDUSTRIAS QUfmCAS OU DAS- INDÚSTRIAS

CONEXAS

(INCLUSIVE OS QUE CONSISTAM EM MISTURAS DE
PRODUTOS NATURAIS). NÃO ESPECIFICADOS

NEM

CONPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES; PRODUTOS

RESIDUAIS DAS INDOSTRIAS QUíMICAS

ou DAS

OLOO

INDÚSTRIAS CONEXAS, 'NAO ESPECIFIcADOS NEM
CO~lPREENDIDOS Er1 OUTRAS· POSIÇÕES
Ci~ento 8 argamassas refratárias •.........

10

02.00

~cidos naftênicos (mistura de ácidos} .....

10

03.00

Aglomerante"
não resinoso, para núcleo ou
molde de fundição
···
.
Cal scdaoa •••••••••••••.••.•••..••........

10

04.00
05.00
06.00

Lixívia residual de carnalita·· ... ·.·. '.'"
Lixívia residual da fabricação de pasta de
celulose pelo processo da soda ou do sulf~
to
.

JO

10

10

07.00

6xido de ferro alcalinizado para depuração
de gás ........•........ '
,
.

10

08.00

p r ôme t r o fusível ••••••••••....•.•••. ,•.....

10

09.00

Preparação à base de alginato para molde
dentário .....................•.............. ,

10

10.00

Preparação à base de goma-laca, para dis.co fonográfico
.

10

11.00

Preparação à base de substância albumina.
sa, ou gelatinosa, para clarificação
de
bebida ............................••...,.....

10

12.00

Preparação anti-ácida ou irnpermeabilizante
para cimento .....••.•••.•...••............

10

13.00

Preparação anti-oxidante, para indústria
de borracha ~
.
Preparação endurecedora, para cola, resina
sintética e s eme Lharrte .................••.
Preparação catalizadora
Para "cracking" de petróleo...............
Qualquer outra............................

14.00
15.00
Dl
99
16.00

í

P.r.aparação ou .composil(ão absorvente

de bário, césio, zi~conio ou outro,
obtenção de vácuo em tubo ou válvula

18.00

19.00

para
elá.

Pr8par~ção.~osincrustante, anti-corrosiva
ou antJ.-oxJ.oante..........................
Preparação ignífuga ou impermeabilizante,
de couro, têxtil, papel e semelhante......
'Prep'aração para 'corre'ção de estêncil e se

10
10

10
10
10

me ttant e . ••••••••••••••••••••••••••••.••• :-.

10

P:tepa:taçãa par a isolamento térmico .••• ;...

la

í

20.00

10

à. base

t.rí.c c.v . . ... · · · · · · •.•••.••.•.••. ~...........

17.00

10
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M

E

R

A

C

D

O

R

I

A

e

1_

AL!
QUOTA
%

21.00

01

Reativo composto para diagnóstico e rea...
gente composto para laboratório
Reativo biológicó para verificação de gra
v.í.de z ••••••••••••

99

~

•••••••••••••••••••• ••••

24.00

Qualquer outro ... ; ...' ...... ; ...••.•••• '~'.'
Tr c cadorn e voe ~ons (p8=mutita a semelhan...
te para tratamento de água) •••••••••••.•••
Fluido para ,freio hidriulico .•••••••••••••
Gesso preparado, para prótese dentária••••

25.00

pást~ para eiatrodás, à base de carvão

22.00
23.00

26.00
27.00
28.00
29.00

(pasta Sederberg ,etc.) ..... ; •.••••••••••.••
Polietileno glicol l,{quido ••••• o o • • • • • • • • •
Polipropileno glicol líquido ............0 . . .
Sulfoictiolatos .....•..•••••• o. o • • • • • • • • • •
Dodacilbenzeno ..•...•...•••.•••••••..•••••

30.00

Nonilnaftaleno ••..••.•••••. ; .•...•••••••••

31.00

Mistura de .cicloaxanol e cicloexanona.••• '.
Plastificante à base de qualquer mistura
de ésteres ftálicos .••.•......•..••.••••••
Pre par ações analógicas ••••••.•••.••.• o • • • •
Produtos obt idos na decurso da fabrico das
antibióticos .•........••.••..••••••• -••••••

32.00
33.00
34.00
99.00

Outros ........•..•.......•••.•••••••••..••
SEÇ~O

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

VII

MATtRIAS PLASTICAS ARTIFICIAIS, rTERES
E tSTERESDA CÜULOSE, RESINAS ARTIFI
CIAIS E OBRAS DESTAS MAT~RIAS; BORR~
CHA NATURAL OU SINTtTICA, SUBSTITUTG
DA BORRACHA E OBRAS DE BORRACHA
CAPrTULO.

39

tê r t es Plãsticas Artificiais, Eter-es e tE.
teres da Celulose, Resinas Artificiais e O
bras destas Hatirias

ha

NOTAS:
(39-1)

O presente Capítulo não compreende:·
a) as folhas para marcar a ferro,da posição 32.09;
b} as ceras artificiais (posição 34;04);
c) a borracha sintética. tal como esta definida no Caplt.\1
lo 40, e as obras de borracha sintética;

ATOS DO

PODER

EXECU'l'IVO

d) os artigos de s e l e tr-o e de correeiro ( posição 42.01

os artigos de viagem. bolsas e os cl6nais artigos
ção 42.02;

1,

da pos.!.

e) as obras de espartaria e de cestaria, qo Capttul0 46;
f) os produtos compreendidos na Seção XI (Na terias têxteis
e suas obras);
$I) os c a l ç a dos e suas partes, cs chapéus e artigos de uso
semelhante e suas partes. os guarda-chuvas. guarda-sõis,

bengalas, chicotes, rebenques e suas partes, os
e

0"5

leques

c.Eniais artigos da Seção XII;

h) os artigos de bijuteria de fantasia'
posição 71.16;

classificados

na

i) os artigos da Seção XVI (Máquinas e aparelhos. matérial
elétrico).

j) as partes e peças separadas

do material

de transporte

da Seção XVII;

1) os elementos de õtica de matêrias plásticas artificiais,
as armações de óculos, os instrumentos de desenho e o~
tros artigos do Capitulo 90;
m) os artigos do Capi tu Lc 91 (Relojoaria),

principalmente
as caixas de relógios e de aparelhos de relojoaria;

n) os instrumentos de miis i ca , suas pa rtes

e

outros artigos

do Capltulo 92:
o) os móveis e outros artigos ao Capitulo 94;
p) as escovas, pinceis e os demais artigos do Capítulo 96:
q) os artigos do Capitulo 97 (ür tú quedos
por t t vos , etc.);

vj

oqos , artigos

es

r) os botões, os fechos de correr, as canetas, as lapisei
raS e suas partes, as boquilhas e tubos para cachimbos,
piteiras, etc., os pentes, as partes de garrafas e ou
tros recipientes isotérmicos, bem como os demais
art!
gos classificados no Capitulo 98.
(39-2)

Nas posições 39.01 e 39.02 somente se incluem os produtos
obtidos por síntese química e que co rj-e s pcndan as descri
çêe s seguintes:
~)

as matérias plásticas artificiais, inclusive as
ar-t i f c i e i s ;
í

resinaio

701
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b ) os s l t cones ;
í

c) os r-es t s , o po f ti s obut fl eno llquido e os produtos
a,!:
tificiais semelhantes de polimerização ou de policonde~
sação.
ô

(39-3)

Nas posições 39.01 a 39.06 somente se incluem
apresentados nas formas seguintes:

os

produtos

a) produtos líquidos ou pastosos, inclusive as
emulsões,
dispersões e soluções;
b) blocos. pedaços. 9rumos. massas não coerentes, grinulos,
flocos, pôs (inclusive os pós para moldagem);
c) monofilamentos cuja maior dimensão do corte transversal
se je superior a lmm; tubos obtidos diretamente na sua
perfilados.
forma própria, varas, varetas. bastões ou
mesmo trabalhado~ em sua superfíc~e, mas sem qualquer
outro trabalho;
d) chaoas , folhas, películas. tiras ou lâminas ( com exce cão das classificadas na posição 51.02 pela Nota (51-4)
do Canítulo 51), mesmo impressas ou de outro modo trabalhadas em sua superfície, não cortadas ou simplesmente
cortadas em forma quadrada ou retangular (mesmo que esta
operação lhes confira o carãter de artigos prontos para
o uso nesse estado);
e) desperdícios ou resíduos e fragmentos de obras.
!IOTA COMPLErlENTAR

NC

(39-1)

(NC):

O copolímero de resina, especificado neste Caoítulo, segue o regime do polímero de alí~uota mais elevada.

CÓDIGO

:P09IÇÃO

ALf

UBPOsrçÃO
e

"

E

R

C

A

D

O

R

I

A

UOTA

I

ITEM

39.01

00.00

PRODUTOS DE CONDENSAÇÃO, DE POLICON0ENSAçÃO E OE POLIADIÇÃO, MODIFICADOS ou NÃO,
POLIMERIZADOS OU NÃO lIN~ARES OU NÃO (rE
NOPL~STICOS, AMINGPLÃSTICOS, RESINAS AL
OUfDICAS, POLIlSTERES ALfucas E
OUTROS
POLIlSTERES NÃO SATURADOS, SILICONES,ETC.)

=

0)..00
01
02

Liquidos ou pastosos (inclusive emut e Se e ,
dispersões ou soluções)
Fenoplásticos (fenol forr.laldeido e outros) 10
Aminop1ásti~os (uréia forma1deido, melamina t'cr-maâde oo e outros) •.......•...•...... 10
Resin~s alquidicas (gliceroftá1icas, glic~
romaleicas e outras) •..•••••••••.....•.•.• 10
í

03

ATOS,~ DO ',PoDER 'EXECuTIVO

CÓDIGO

. ~tIBroSIÇÃO
POSIÇÃO
e
ITEM -

R

.

04
05

06
07

Da

99
02.00

c

A· D

o

R

I

A

r"

AL j

I

7.

QL:OTA

R8s~na~ po l i.e s t e r-e s .. : .. :
--. '
i
Polla~ldas Q sup8rpo1lamldas ..•....... ~ .. ;
Poliúretanos e superpoliuretanosi
.
Re s nec 8póxida"s ou cb oxí.Lí.nae
.
s Litccnee
.
Qualquer out ro
,_
" .. -., ..•.......
Em pós, grânulos, escamas, pedaços irregular8s, blocos, massas não coerontosc ~or
rnas semelhantes (inclusive refugos e res:I:í

10
10
10
10
10
10

du oe )

01

02
03
04
05
06
07

oa
09

10

99
03.00'

fenoplásticos -(Fenol formaldeíçlo. e outros)
A~inoplfsticos~ de US~ no pruparo de colas
Outros aminoplasticos .•• -. ~ .._•.•.........•
Resinas a1quídicas (gliceroftálicas, glic~
romaléicas e~outras) .. : •......•.......... _..
Resinas poliesteres '
'.. ,
.
Poliamidas e suporpoliamidas
.
Poliuretanos e superpoliuretanos .. , •......
R~s~nas epóxidas e etoxilinas ......• ~ ..•..
s í.cooee .............•..••..............
Policarbonatos ......••• , .•••.•......•.•.•
qualquer out~o .. ~ ••.•...••.••••.•........
MonofilamantoG (com mais de 1 ~m na maio~
dimensão de sua seção transversal), tubos,
·bar~as,. varetas'e perfilados
í

ã

01

Hcn cf í.Lamen t os

02
03

Tubos ..........••.•..,....,...••..............
aeeres , varetas e perfilados •••...........

••••••••••••••••••••, ••• , •••

04 -.00

Ehap a s , [olhas" lâminas, películas, e fitas

01

folha ou pel!cula de poliéster com espessu
r-a até 0,040 mm, própria para condensado-ros elétricos
:
.
Pel!cula de pol'iéstsr de tereFtalato extru
dado e pré-tonsionado em ambas as direçõe~
estabiliiado por temperatura, com espessu
ras de 0,03a mm, 0,025 mme 0,013 mm, 'des
tinada à fabricação de fitas magnéticas pa
r-a ç;iravação e repro'duçâo do som
':-:
.Pel~cula de pã1iéster própria para
isola
menta de motores elétricos ..•••..•.......-:
fita ou filme de~poliéster, com eseessura
até 0,250 mm, propria Rara Fabricaçao
de
cabos teleFônicos a elétri.cos .....••...•..
Folha o~ pel!cula de aOliéster, com esp~
sura ate 0,040 mm, propria para- fabricaçao
de carbono .••..••.••.............•.. ; ..•..
Pef Icure de -poliéster, com camada· anti-ha
lo B substrat~da! para a fabricação de Fi!
mes e ot ceeene Ivef s ••..••........••.. '.' ....
Qualquer outro ••••••..•.•••••.•.....•••.•.

02

03
04
05
06
99

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10

tiras, nao estratiFicadas

10

10

10
10

10
10

10

~
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CÓDIGO
~IÇÃO

39.02

~UBPOSIÇÃO

M E

R

C

A

D

O

R

I

A

e

ITEM
05.00

Laminado e ati r.atLf Lcad o com papel,
tecido
ou qualquer outra .c a r qa laminar ••••.•••••.

99.00

uue r-ce

00.00

PRODUTOS DE POLIMERIZAÇÃO E
COPOLIMERIZA
çÃO (POLIETILENO, POLITETRALOETILENO,POLII
SOBUTILENO, POLIESTIRENO, CLORETO DE P,OLIVIrJILA, 'ACETATO DE POLIVINILA, CLORACETATO
DE POLIVINILA E OUTROS DERIVADOS POlIVINf
LICaS, DERIVADOS PDlIACRfLICOS E POLIMETA~
CRfLICOS, RESINAS DE CUMARONAI~DENO,ETC.)

01.00

llquido1 ou pastosgs (inclusiv~ emulsões,
dispersoes e S01UÇ08S)
Polietilenos ....•.....••"••••••••••••••••••
Poliestireno .. , ...•.•.•.••••••••••••••••••
Acetato de polivinila ....••••••..• -•.•••••••
Cloreto de polivini1a ....••••••••• ; •••.• r .
Cloracetato de po1ivinila ••••••••••••••••
Vin~l~d~oicos ..•.. ;.: •.......•.••••••••••.
Acr~l1cos e metacr~l~cos •••••••.••••••••.

01
02
03
04
05
06
07

; • ••• " ••• , ••• " ••••• ,"..... •.••••••••••

·10
10

12
12
12
12
12
12

12
12
12

08
09

Cuma r-onaLndenc ••••••••••••••••••••••••••••

01.10

Alcool polivinilico ...••••.•••••••.•••••••
Resina de polipropileno ••..••••.••••••• :.
Ac r i 1 o nit r i La- but ad ien o-e st; ire no •.....••••
T~ocadores de íons, com base de resina sin

12
12
12

t t t ca , .. , ... ; .......•..•••.•••••••••••••

12
12

11

12
13

Polivinilpirrolidona .••••••••••••••••••.•.

ê

99
02.00

Dl
02
03
04

OS
06
07

08
09
10
11

12
13
14

15
16
99
03.00

Qualquer outro ., ••••••.••••••••'••••••••••
Em pós, grânulos, escamas, pedaços irregulares, blocos, massas não coerentes e formas semelhante s (inclusive refugos e residuos)
Polietileno, de alta densidade ••••••••••.
Polietileno, de baixa densidade ••••••••••
Poliestirsno •.•..••.•.•••••••..•••••••..•
noe t a t c de po Lí.vd n Ll.a ••••••.••.••••.••.••
Cloreto de polivinila •.••.•••••••••••••••
Cloracetato de polivinila •. ,.~ •••••••.•••
Vinilid~nicos ., ...•.•..•..•..•••••••..•••
Resinas acrílicas e metacrilicas em Eó, P~
ra uso odontológico, pigmentado ou nao, t~
mis {vmeuh") de 50 a 400 ...•••••••••••••••
Out-ras resinas acr If ã.cas s"mstacr1.licas ••
Cumaronaindeno ••.•••.•••.••••••••••••••••
IS:lcool cct í.van.l t í.co ••••••• o· • • • • • • • • • • • • • • -• •
Resina de polipropileno
~ ••••s ,
Acrilonitrila-butádieno_estireno •••••••• ;
Trocadores de 10ns, com base da resinas
sintéticas ......•.••••••••.••••• : ••••••••-,
Polibutileno , ......••••••••••••••"••••• : ••
Polivinilpirralidana •••••••••••••••••••••
Qualquer. outro
:•• ~.
Monofilamentos'(com mais de 1 mm na maior
dimensão de sua seção transver~al), tu •
bas. barras, varetas e perfilados

12
12

12
12
12

1'2 .

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

ATOS DO. PODER EXECUTIVO

OõDIGO

AL!

UBPOs;rçÃo
POSIÇÃO

QUOTA

e
1_

%'

OI
02
03
04.00

OI

0.'0 • • •

02

"0

03
04.0'~

05

Chapas de poliefileno de alta densidade
(de 94 cg/cm3 ou superior), com resistên
cia ao impacto superior alIO kg. em por
cm2, conforme certificado da autoridade
competente do pais de origem .•...•...•...•
folha ou película de poliestireno biaxialmente orientada com espessura nominal
a~é ~,05mm própria.para condensadores ~_
Le t r ãoc s . o ••••• o o o •••••••••••• o . . . . . . . . . . .

99
05.00
99.00
~9.03

o......... .....
o. o..........

Qualquer outra •..•••••••••••
Laminado estratificado com papel, tecido
ou qualquer outra carga LamLna rOutros • o o • • • • • • • • • • •
o • • • o. o . . . . . .
O"

O' O"

CQ.OO

CELULOSE REGENERAD4; NITR~TOS, ACETATOS
E OUTROS (STERES DA CELULOSE, ~TERES DA
CELULOSE E OUTROS DERIVADOS QUíMICOS DA
CELULOSE l PLASTIFICADOS OU NAO (CELOIDI_
NA E GOLUDIOS, CELUL6IDE, ETC.);
fIBRA
VULCANIZADA

01.00

Celulose regenerada (celofane ou qualquer
outra)
Folha ou pelicula impermeabilizada .·0 •••• o
Qualquer outra folha ou oet Icu te .•••. •.•..
Pel!cula tubular (tripa para salsicharia)'
Qualquer outra .•••••••••• o ~ • • • • • • • • • • " . . . . .
Fibra vulcanizada
Em folha de até 1 mm de espessura ••••'•• o.
Em folha, lMina ou placa •••••.••• o o ... o.
Qualquer outra ••••.. o, •••• o •••••••• o •••• o
(ster de celulose, lIquido ou pastoso, in
clusive dispersão, emulsão ou solução
Acetato de celulose •• o ••••• o •• o. o •• o ••• o o o
Aceto· butirato de celulose ••.••
Nitrato de celulose, inclusive o cal ódio
industrial .....•.•• o' ••••••••••• o' •• o. o o..
Qualquer outro •••.••••••.• o •••••••• o o •• o..

m
02
03
99
02.00

OI
02
99
tl3.00

OI
02
03

99
04.00

•

Monof il~ment os· • o • • • o • • • o • • • • o. o • • • • • • • • • '.
"12
Tubos •• o ••• õ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o o o o o
12
Barras, varetas e perfilados o. o o o. o o o.;..
12
Cha pas , f olha~, lâminas, oe i Iccree , fitas
e tiras, não estratificadas
Pel!cula de polivinilbutiral, para vidro
do segurança .... o
o' • • • • • • • • • • • • • ;. ••
12
folha, lâmin~,.pellcula de resina acrflica ou metacr .í.Lí c a o o • o • o o • ~ • o • • • • • • • • • • •
12
cet Icura de .pblietileno, em- tiras' e em fo!.
ma tubular ••••.••••••••••••••• ~ ••••••••••• Isento

O'

o.......

~ster de celu!ose, em floco, grânulo, gr~
mo, pedaço, po ou qualquer outra forma se
melhante, não trabalhada, inclusive ·res!:;

duo

12

12
.12
12
12

12
12
12

1;Z
12
12
12

12

1'2
12
12

70.
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CÓDIGO

POSIÇÃO

UBPOSlÇÃO
e
ITEM

04.01

02
03
04

c

R

""

AL.!.

A

n

o

R

I

A

QUOTA

7.

Acetato de celulose, com adição de carga,
mab é r í.a corante, pLa s t Lf'Lcarrbe ou qualquer outra matéria •• "
~...... •.••..•
Acetato de celulose, sem ad~çao de carga,
matéria corante, plastificante ou qual_
quer outra matéria ••.....•..•..••,.........
Aceto butirzto de celulose................
Nitrato de celulosé, com adição de carga,
matéria corant~,"plastificante ou qualquer outra mat r í,a ••••..••..••••.........
Nitrato de celulose, sem adição de carga,
matéria corante, plastificante ou qualquer outra matéria ...•••.••••.•.• .... ..•..
QuaJq ue r outro ••••••.••••.••••..••..•..••
~ster de celulose, em for~a semi-manufat~
rada
Barra, bastão, bloco, perfilado ou pLaca , ,
Laminado estratificado, de acetato de celulose, com espessura superior a 0,75 mm ..
Placa ou lâmina de acetato.de celulose
com- espe~sur~ superior a 0,75 mm..........
Folha ou pel~cula ..•..•••••.••...•.•••....
folha, lâmina ou placa de nitrato de cel~
lose, mesmo estratificada •. ~
'. .
Outros laminados estratificados •...••.•..
de·· triacetato
de
ce
pe l Lcuj as
lulose, com camada. anti-halo e substrata~
das, de~tinadas à fabricação de filmes.f..Q.
ê

05
99
05.00

Dl
02
03
04
05
06
07

tassens~veis..............................

99
06.00

Dl

02
03
04

05
99
07.00

07.01

02
03
04

05
06
99
08.00
Dl

02
99

Qualquer outr.a •..•.••..•••••.....•.•..,....
~ter ou qualquer outro derivado de celulo
se, lí.qúido ou pastoso, inclusive disper~
são, emulsão ou solução
Benzilcelulose .....•.................•..._.
Carboximetilcelulose e seus sais..........
Etilcelulose .•....•........••.... ; .. ~.....
Hidroxietilcelulose
Metilcelulose ...•.. ,......................
Qualquer outro
~.
~ter ou qualquer derivado dD ce1ulos8 em
floco, grânulo, grumo, pedaço ou qual _
quer outra forma semelhante ndo manufatu
rada, inclusive resí.duo
Benzilceluloae •................. ~
Eaz-box Lmeb Lce LuLcs a e seus sais.........
Etilcelulose.;
Hidroxietilcelulose
:
1·1etilcelulose.............................
Hidroxipropilm8tilcelulose
Qualquer outro............................
~ter ou qualquer outro derivado de ·c~IUI..Q.
se em forma semi-trabalhada
Barra, bastão, bloco, laminado, placa ou
perfilado .. ;.............................
folha ou pa Lí c uj a
-.
Qualquer outro
í

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
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ÂL1.

,

UBPOSIÇÃO

:POSIÇÃO

QUOTA

e

ITEM
Oll.OO

MATlRIAS AL8UIUNÓiDES ENDURECIDAS (CJl.sEf-'

NA ENDURECIDA, GELATINA ENDURECIDA, ETC.)
01.00

Em pó, grânulos, esca~a~J pedacos i~rogu
lares, blocos, mas~as nac ccer-ent es (incl.~.:
res~duos)..................

12

02.00

Barras, tubos, varetas ou perfilados.....

12

03.00

Chapas, folhas, lâminas, películas, fitas

sive refugos

8

ou tiras

Dl
99

Folha ou pel!cula ••.....
Qualquer outra ....••.•••...•...

..

o... ... ....

99.00

Outr-os •••••••.•••..•••.•••..• .•.........

00.00

RESINAS NATURAIS MODIFICADAS POR fUSAO (CO

12
12
12

!'lAS fUNDIDAS); RESI~JAS ARTIFICIAIS 08TIO,'\S

0l.00
02.00
03.00

Dl

POR ESTERIfICAÇAO DE RESIrJAS NATURAIS
OU
DE ÁCIDOS REStNICOS (COMAS ÉSTERES); DERIVADOS cutnrcos DA· BORRACHA NATURAL( BORRACHA CLDRADA, CLDRIDRATADA, CICLIZADA, OXIDADA, ETC.)
Gorrias-ésteres
12
Gomas fundidas oo......................... 12
Derivados químicos da borracha natural
Borracha cj.cra da e -cloridratada, em forma
líquida ou pastosa, inclusive dispersão,
emulsão ou solução
o o o
o o o
12
'"0

03. Ó2

03

04

99
OfJ.DO

l

01.00
02.00
03.00'

.'0

O'

Borracha clorada e cloridratada, em fIo _
co, grânulo, grumo, pó ou qualquer outra
forma semelhante, não trabalhada. inclusi
ve resíduo ..••..•........................7.
Borracha clorada e cloridratada, em folha
ou película.
Qualquer outra matéria plástica derivada
da borracha na t ur a'L em "líquida ou past<l,
inclusive~dispersão, emulsão
oU,solução,
floco, granulo, grumo, pedaço, po ou forma semelhante não trabalhada,
inclusive
resíduo
,
,......
Qualquer outro............................

o'

'

o........

OUTROS ALTOS pOLíMEROS, RESINAS ARTIFICIAIS E MATÉRIAS PLf.STICAS kRTIfICIAIS, INCLUSIVE O ~CIDO ALGINICO, SEUS SAIS E SEUS
tSTERES; LINOXINA
Ácido algínico, seus sais e ésteres
.
Heparina ........•...•.....•..............
Ami20s e féculas modificados por eterifi
caça0 ou esterificação .,
.

12
12

12
12

12

12
12

Aros DO ':PODER EXECUTIVO

707

C6DIGO

ALI

"

tn3POSIÇÃO
POSIÇÃO

e
lTE1l

99.00

Dl
02
03

99
39.07

00.00
Dl.OO

Dl
02

99
02.00
Dl
02
03

02.04

99
03.00

,

Dl
02
03
04

05
06
07
08

99
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00

Dl
02

99
09.00

Dl
02

99

R

c

A

D

O

R

I

Outros
Liquido ou pasto§o, incl~sive dispersão,
emulsão ou so!uçao
~
: ..
Em pedaço, granulo, gru~o, floco,~po
ou
qualquer outra forma semelhantenao trab~
Lhade , inclusive resíduo ..••••....•.. .' ..-..
Folha e pelicula..........................
Qualquer outro ........••..•••••••••.• ;·•...

QUOTA

7.

12

12
'12
12

r'lANUFATURAS DAS MAT~RIAS Cot-lPREENDIDAS
NAS POSIÇÕES 39.01 A. 39.06
Artigos domésticos
Gu~rnições de 'cama e mElsa •• ,. o' o • • • • o • • • •
-üo rt ne s e semelhantes ••••••••• o o • • • • • • • • •
Qualquer outro .••••.•.•• o. o • • • • • • • • • • • • • '.'
Capas e protetores plásticos
Para móvel, piano, ·~Q.rculos e máquinas ...
Para assentos de ve Icut cs . . ..•••...........
Para pastas a documentos .•...••.••••.....
í

16
16
16
16
16
16

Para resguardo de livros 8 folhas soltas ..
Qualquer outro •••••••••••••••••• o • • • • • • • • • •
Artigos de embalagem
Embalagens e recipientes para produtos faR
macêuticos ... ~ ............• '" ..•.••.••...
Embalagens 8 recipientes para produtos ali

16
16

ment ar es ...•......•••...•••••••••.••••.....

11

Embalagens e recipientes para produtos de
perfumaria e toucador e para cosméticos
Bisnagas e embalagens semelhantes, para li
quidos, cremes e pastas
.
Rolhas, tampas e semelhantes .....•........
Carretéis, bobinas, espulas e suportes se
melhantes, para a indústria têxtil
:-·
Frasco e garrafa •••.•.••••.•.••...........
Saco ..........................•...........
Qualquer outro .......••.•.•.• : •......•.•..
Perf is ..................••.•.••••..•.••...
Correias transportadoras •••.•.•••••••••••.
Vidros artificiais para relógios •••••....•
Artefatos p~ra laboratório e farmácia, gr&
du ado s ou nao ••.•••••• o • • • o • • o. o • • • • • • o. o.
Vestuário
Calças para recém nascido. o o o • • • • • o o •• o • • •
Cintos ...•..•....••••••••••••••••••• o • • • • •
Qualquer outro ...•• o o •• o. o o. o o • • • • • • • o • • • •
Artefatos de higiene e de toucador
Tampos para vasos sanitários ••••• o' o
Pj.as e lavatórios o. o o • • • • • • • • • • • O"
o'.....
nuar cuer outro. o. o o •• o • • • • o • • • • • • • • • • • • o . ,

12

12
12
12
12
12
11

16
16
16

16
16
16

16
16
16
16

16
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C6DIGO
POSIÇÃO

R

UBPOSlÇÃO
e

c

A

D

O

R

I

A

ITEM

10.00

C~nto

salva-v1da, colete salva-v1da,

salva-vida

e

a qu í.p amen t n semelhante

bóia
de

salvament o .•••••••.•..•..•..••.•..........
i i , 00

01
02
03

O,

I

99
12.00

Calhas a tubos rascados e seus

Calhas ••.•••••••....•.•••...•......... ".' ..
Tubos •••••••••••••••••••••••..•••..•••.•••
Conexões •••••••••••••••••••.••..•. " •.• ' ••

Sifões

,

"

"

Caixa de descarga de aparelhos

14.00

Dl
02

99
15.00
16.00
17.00

18.00
19.00

20 .. 00

21.00
22.00

23.00.
24.00
25.00

26.00.

27"00

28.00
29.00
~9.00

8
8

8
8

.

qualquer outro ••••.•...•••.•.....•........
sanitários

sem mecanismo •••.•••.•.•..•••..•....•.•••• "

13.00

16

acessórios

I

Manufaturas utilizadas na indústria da
construção civil, não especificadas nem
compreendidas em outra parte
.
Caixas, eng~adados e recipientes seme _
lhantas, proprics para manuseio, empi _
·lhamento e transporte.de mercadorias
Sem ,divisões ~nternas, com capacidade
nima de 2Q drn .....................•.....
Com di vi soes internas, com capacidade to
tal mIni ma equivalente a 4000 ml
:-:..
Qualquer outro
,
.
fitas adesi'J"'ls .•.........................
Brincos e pulseirils para identificação de I
animais.; ......•.............•............,
Parafusos e porcas
,.
Arruelas
,
.
Escudos estampa~os em plásticos .. , .. ,
~
Persianas .....•..•..•......................
Luvas';
'..•.•....., ...•.•.......... ','
Dedeiras e palhetas para instrumentos.mu~
e.ica Le .............•.• .-....•...,
Fitilhos de papel celofane.".• ,..............
Lustres e aba jueee , para iluminação.... ...
Cabos para .ferramentas, utens!liós,e aparelhos .•... '...•.. ,
"
. . ..

mi

Espalhas (placas) para interruptores elétricos .....•.......•... , ..•.. : .•. . ..
. ..
Triângulo .de segurança para ve Ícuj.os
...
flutuador~s ou bóias para redes de pesca..
Carretéis para enrolar filmes· ou películas
fotográfic~6 ou c:;inamatográficas .. '........
Outros •••.••.•....•...•.....••..•.•...•..••...•.

8

10

12

12
12
12
16
16
16
16
16
16
16

16
s
16
í

16

16
16
16
16

16
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CAPITULO

40

Borracha Natural ou Sintetica,
Substituto da Borracha e Obras
.de Borracha
"NOTAS:
{40-1}

Salvo disposiç5es em.coniririo. a denominaçio "borracha" !
br-anqe , em todas as Seções da Nomenclatura em que for empr~
gada. os produtos segulntes. mesmo vulcanizados. endurecl
dos ou nio. ainda que regenerados: borracha natural. bala
ta. guta-percha. gomas naturais semelhantes, borrachas si~
têticas. substituto da borracha derivado dos óleos.

(40-2)

O presente Capitulo nio compreende os produtos a seguir
mencionados, constituidos por borracha e materias têxteis,
classificados geralmente na Se~ão XI:
a} os tecidos e artigos de malhas e l âs t i cas ou com borracha
(com exclusão das correias transportadoras ou de tran~
missão. de malhas com borracha. da posição 40.10). bem
como os demais tecidos elásticos e os artigos destes t~
cl dos ;
b} os tubos para bombas e tubos semelhantes, de matêrias
rêxt.et s , com revestimento interior de borracha ou que
tenham uma alma cons t i tuf da por uma bainha de borracha
(posição 59.15);
c) os demais tecidos impregnados, revestidos ou re cobej-tcs
de borracha ou estratificados com essa mesma matêria
(com exclusão dos produtos da posição 40.10):
- de peso igualou inferior a 1.500 g/m 2

ou

de peso superior a 1.500 g/m 2 e que conte nham.en peso,
mais de 50% de materias texteis,
bem como os artigos fabricados com estes tecidos;
d} us feltros impregnados ou revestidos de borracha e que
contenham. em peso. mais de 50% de matêrias têxteis. bem
como os artigos fabricados com esteS feltros;
e) os '.'falsos tecidos". impregnados ou revestidos de borr.!
cha ou que contenham borracha como aglomerant~ qualquer
que seja seu peso por metro quadrado, bem como os arti
gos destes "tecidos";

716
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1) as mantas de fios texteis paralelizados e aglomerados
entre s; por meio de borracha, qualquer que seJa seu pe
50 por metro quadrado. bem como os artigos fabricados
com estas mantas.
Todavia. as folhas, chapas ou tiras de borracha

esponj~

s a ou celular, combinadas com tecido, feltro. "falso t!c i do" ou artigos têxteis semelhantes, bem como os a-rti
gos fabricados com estas folhas, chapas ou tiras. cla~

sificam-se no presente Capítulo, desde
têxtil sirva apenas de suporte.
(40

M3)

que

a

materia

Estão igualmente excluídos do presente Capítulo:
a) os calçados e suas partes, do Capítulo 64;
b) os chapeus e artigos de uso semelhante e suas
inclusive as toucas de banho, do Capítulo 65;

partes~

c) as partes e peÇas separadas de borracha endurecida, p~
~a mãquinas e aparelhos mecânicos e elétricos, bem como
todos os objetos ou partes de objetos de borracha end~
recida para usos eletrotecnicos compreendidos na Seção
XV I;

d} os artigos cle s s t fi cedos nos cap f t ul os 90, 92, 94 .e' 96;
e) os artig.os do Capitulo 97, com exceção

das l u'v as para
esporte e dos artigos citados na posição 40.1';

f} os botões, as canetas, os tubos para cachimbos e sem~
lhantes, os pentes, bem como os demais artigos classifi
cados no Capitulo 98.
(40-4)

Na Nota (40-1) do presente Capitulo e no texto das posições
40.02. 40.05 e 40.06, a denominação "borracha s;"ntetica ll
Aeve·aplicar-se~

a} às materias sintéticas não saturadas que possam tran~
formar-se irreversivelmente em substânci~ não termop'ã~
t;cas por vulcanização com enxofre e que dêem origem.
em condições ótimas de vulcanização (sem adição de ou
tra~ s'ubstâncias, tai~ como plastificantes, matêrias d~
carga. inertes ou ativas, cuja presença não seja nece~
sâria ã retificação), a substâncias que, a uma t emper-a
tura compreend)da entre 1SQ e 29Q C, possam, sem se rom
per, sofrer uma distensão ate três vezes o seu compri
menta primitivo e que, depois de sofrer uma distensão
ate duas vezes o seu comprimento primitivo, voltem, em
menos de cinco minutos, a um comprimento ro mãximo igual
a uma vez e meia o seu comprimento primitivo.

ATOS, DO PODER EXECUTIVO
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!stas materias compreendem o cispoliisopreno (IR). o p~
l j but adi eno (BR). o policlorobutadieno (CR). o pcl i but a
dien o-es ti reno (5BR). o po1i c1orobutadi eno-ec-t l oni t ri 1o
(NCR). o polibutadieno-acrilonitrilo (NBR) e a borracha
bu t t l a. (IIR);

b) aos

tt

o'pl âs tl cos (Hl);

c) ã borracha natural modificada por adição ou por mistura
com matérias plásticas artificiais. ã borracha natural
despollmerizada. bem como às misturas de materias si~
têticas não saturadas e de altos polímeros sinteticos
saturados, desde que estes produtos satisfaçam aos r~
quisitos r-e s pe t antes à vulcanização, di's t enséc e rêm~
nén~ia. fixados na letra "a" precedente.
í

(40~5)

As posições 40.01 e 40.02 não compreendem:
a) o látex de borracha natural ou sintética (~esmo pre-vul
canizado) adicionado de agentes ou de aceleradores
de
vulcanização. de matérias de cargas inertes ou ativas'.
de plastific~ntes. de matérias corantes (com exceção
das matérias corantes simplesmente destinadas ~ fac'ili
tar sua identificação) ou de outras subs-tâncias; tod.!
via, o f te x s-imp l esme nt e estabilizado ou concentrado.
bem como o látex termeaaens tb t l t zadc e.o 'l Etex etetr c-pg
sitivo, classificam-se nas posições 40.01 ou 40,02, s~
gundo o casoj
ê

b) a borracha adicionada, antes da coagulação, de negro de
carbono (com ou sem óleos min~rais) ou de anidrido sil;
cico (com ou sem óleos minerai;), bem como a borracha
d'icl cnede, depoi s da coagulação, de substâncias de qual
quer es pê ct e r

i

c} as misturas entre si de dois ou mais produtos mencion~
dos na Nota (40-1) do presente Capitulo, adicionadas ou
não de outras substâncias:

(40-6)

Os fios nus- de borracha vulcanizada, de qualquer perfil,
cuja' maior" dimensão de seu corte transversal exceda 5 mm,
classificam-se na P9sição 40,08.

(40-7)

A posição 40,10 compreende as correia~ transportadoras ou
de transmissão de tecido impregnado, revestido ou reccbej;
to de borracha ou- estratifi cado com essa mesma me têri a, bem
como as fabricadas com fios ou cordéis têxtei~ impregnados
ou revestidos de borracha.

112
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(40~8)

No sentido da posição 40.06, o lãte~ pré-vulcanizado

ass!

melha-se ao lãtex não vulcanizado.
No sentido das posições 40.07 a 4~.14. a balata, a guta·
percha. as gomas naturais semelhantes, o substituto da bor
racha e os produtos desta mes~a especie regenerados, asse
melham-se ã borracha vulcanizada, mesmo que não tenham 50
frido a operação de vulcanização.
(40-9)

Entendem-se por "chapas, folhas e tiras". no s.entido ,das p.Q.
sições 40.05, 40.08 e 40,15, somente as chapas, folhas. e ti.

ras não cortadas

ou

cortadas

simplesme~te

em

drada ou retangular (mesmo -que esta operação lhes

forma

qu~

confira

o carãter de artigos prontos para o uso nesse estad~). mas
sem ter sofrido outra obra além de um simples xrabalho ã
superflcie (impressão ou outro).
Os pe rf t Iadcs , va ras çtve ret as e tubos das posições 40.08 e
40: 15 são aqueles que. mesmo "cor-fa dos em comprimento dete..!:.
minado. não tenham sofrido outra o~ra alem de um simples
trabalho ã superflcie.
C6.DIGO

ALf

UBPOSIÇlo
e .
~IÇÃO
ITEM

M E

R

SU9CAPfTULO l 40.01

C

A

D

80~RACHA

O

R

I

A

LATE X DE BORRACHA. NATURAL, MESMO ADICIONA
DO DE LATEX DE BORR~CHA S!NT~TICA; LATEX
DE BORRACHA NATURAL PR~-VULCANIZADO; BORRACHA NATURAL, BALATA, GUTA-PERCHA E GO _
NAS NATURAIS SEHELHANT~S

01.00

·Látex.....................................
Borracha natural

02
03
99

03.00
04.00
Dl

02
03
04
~9

,

.

EM BRUTO

00.00

02.00
Dl

QUOTA

Fina ...•..•...•••••.••••.•••••••••••••••
Folhas crepadas .•••••••••••.•••••• : •••••• :
Folhas fumadas .•••••.•••. ~ .••••••••••••••.
Qua~quer outra •••••••••..••••••••••••••••..
~alata ..•....••••••••••••••••••••••••••,•••
Gomas naturais
Guta_percha .••••••.••••• ~ ••••••••••••••••.
Maçaranduba
~ •••• ~ • • • • • • • •
Sorva •...•.••••••••••••••••••••••••••••...
Chicle ..•.•..••••••••••"••••••••••••••••• "..
Qua lqúer outra ..... ; ••••••••••••• ',' • • • • • •• •

N/r
N/r
N/T

N/T
N/T

Nir
N/r
N/T

N/T
N/T

N/r.
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CóDIGO

AL!

X E X C

~

D O .R

I

A

UOIA

POSIÇÃO

DEPOSIÇÃO
e
lTEJ<

40.02

00.00

DE BORRACHA SINTtTICA; L~TEX DE BOR
RACHA SINTtTICA PRt-VULCANIZADO; BORRACHA
SINTtTICA; SUBSTITUTO,DA BORRACHA DERIVADO DOS 6LEOS
.

01.00

Látex de borracha sintática

01
02
99
99.00

%
l~TEX

De polibutadieno-estireno.................

De polibutadieno-estirenovinil pirid!nico.

o

Ilua Lque r outro

o.....

4
4

4

01
02
·03
04
05
06
07
08
09
99

Outros
De polibutadl.eno-estireno .••••••••..••
De poliacrilcinit rilabutadieno ••••••.". • • • • •
De polibutadieno •..•..••• ,.................
De' policlorobutadiene .•• ~' ••• " . ' . " " " "
Da polissulfeto da alceilo................
Da poli:isobutileno-isopreno ••••••'..........
De cispolisopreno ••.••• ; ••..••••• ~........
De polietileno-propileno •• : . . . . . . . . . . . . . . .
Borracha derivada de óleos. :..... •••••• •••
Qualquer outro............................

40.03

00.00

BORRACHA REGENERADA.......................

4

40.04 ,

00.00

DESPERDfcns ou REStDUOS E APARAS DE BORRA
CHA NÃO ENDURECIDA; FRAGMENTOS DE· OBRAS
DE SORRACHA 'NAO ENDURECIDA EXCLUSIVM1ENTE
UTILIZ~VE1S PARA A :RECUPC::RAÇAO DA BORRA _
CHA;BoRRACHA EM PÓ OBTIDA A PARTIR DE DES
PERDíCIOS OU. REStDUOS ou DE fRAG1·1ENTOS DE
BORRACHA NÃO ENDURECIDA .,..................

N/r.

'0...

SUBCAPfTULO
40.05

40.06

0.0.00

A
4
4
4

BORRACHA NAO VULCANIZADA

11 -

CHAPAS, FOLHAS E TIRAS DE BORRACHA NATU _
RAL OU SINTtTICA, NÃO VULCANIZADA,
COM
EXCEÇÃO DAS FOLHAS DEFUMADAS E DAS fOLHAS
-CRC::PE DAS POSIÇÕES ~O.Ol E 40.02; GRANU~
LOS De BORRACHA NATURAL OU SINTtTICA, EM
FOR~lA DE MISTURAS PRONTAS PARA VULCANIZAçÃO; rUSTURAS, CHM1ADA3 "MISTURAS
MES_
TRAS",' CONSTITUíDAS POR BORRACHA NATlJRAL
OU SINTlTlCA, NÃO VULCANIZADA, ADICIONA '_
DA,. ANTES OU DEPOIS DA COAGUU\ çÃO, DE NEGRO DE CARBONO (CO!'l OU SOl ÓLEOS MINERAIS) OU DE ANIDRIDO sILtcrcO (COM ou SEM
ÓLEOS !'1INERAIS), SOB QUALQUER fORMA ••••••
BORRACHA (ou ~{.IEX DE BORRACHA)
NATURAL
OU SrNT~TICA, NAO VULCANIZADA, APRESENTA
DA EM OUTRAS fORMAS OU ESTADOS (SOLUÇÕES
E DISPERSÕES, TUBOS, VARETAS, PERFILADOS,
·ETC.); ARTIGOS DE BORRACHA NATURAL OU SIN
T~TICA, NÃO.VULCANIZADA (FIOS TtXTEIS RE=
COBERTOS ou I.MP~GNADOS; DISCOS, ARRUELAS,'
ETC.)

4
4
..
4
4
4

.

5

"i14
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CÓDIGO

POSIÇAo

AL!

B

UBl'OSrçÃO

c

A

D

o

B

I

A

e

%

I_
01.00

.01
99
02;00

Emulsão, solução ou dispersão De borracha
Para' vulcanização a frio sobre qualquer
material"", ',',., ••••••••• '.'" ',',.," ,....
Qualquer outra ••• ,
,.,.,....
Pasta de borracha para vulcanização a frio
sobre qualquer material, •••• , " ' , . ," '.', •• ,
fio têxtil.,recoberto ou impregnado de borracha ••.•.•• , ••••• " •••• , ••• , ••.••• ' ' .• " •••• ,
Outros, •••••••••••••••••••••••••••••• '" • '.'
SUBCAP!TUlO 111 -

40.07

40.0B

00.00

00.00

5
5

5
5

5

OBRAS DE BORRACHA VULCA
NIZADA, NÃO ENDUREÇIDA-

FIOS ~ CORDAS DE BORRACHA VULCANIZADA,MES
MO RECOBERTOS DE rtXTEIS;
IM
PREGNADOS OU REC08~RTOS DE BORRACHA VULcE
NIZADA ••• '••••••••, " " " " , •• " . " •• " ' . ' . ,

nos rtxrcrs

15

CHAPA'S', FOLHAS:', TIRAS E PERFILADOS (INCLU
·SIVE OS PERFILADOS DE SEÇÃO CIRCULAR), DE
,l;IDRRACHA VULCANIZADA, NÃO ENDURECIDA

0'1.00

Tira de borracha, tipo látex, em rolo,com
espessura de 0,3 a 0,4 mm, própria
para
confecção oe 'dique dentário ... ,', .... ,',.

02.00

Tira, placa, remendo e manchão de borra'cha vulcanizada, com superflcie recoberta
de produtos autovulcanizantes a frio
e
p;o~8gidos por papel, plástico ou.out~a rn~
ter~a " . , '."', .. , .• ,', .. ,. ' . " " " ' . , " , . "
Folha de neopreno expandido, com ou
s~m
reforço de tecido""," ,.• ,.,',. ,.,'".,',.,

12.

99.00

Outros"", •• ,. '," , . " . , . , " , . " .. , " , .. ,..

12

00.00

TUBOS DE BPRRACHA VULCANIZADA, N~O ENDURf..

03.00 .

40.09

QUOTA

12

12

CIDA

01.00

40.10

. Mangueiras de alta pressao, de mais
de
2.500 libras por polegada quadrada." ,','"

99.00

Outros", ••• , ' , . " . , " " " ' "

00.00

CORREIAS TRANSPORTADORAS OU DE TRANSMISSÃO
DE BORRACHA VUlÇANIZADA

01.00

01

'.•• ,"" '.""

12
12

Correias transportadoras

99

Capa de borracha sintética, r-ef oeça da com
fios metálicos ("rotabelt e teeve "}. ~"',..
Qualquer .outra,:"", •.•. ,', •. ,."',., ... '.'

15
15

02.00

Correias de transmissão"",", •• ,.,.,., '.'

15

1J5

Aros DO PODE« ExECUTIVO

r---~-T----·----------

---I

C6DIGO
~IÇÃO

40.11

tercsrçro
00.00

0,1..0Çl
01
02
03.
04
·05

99
02.00
03.-00

99 ..00

4Q.12

R

C

A

D

O

I

A

PROTETORES, PNEur'1!~TICOS, AROS, C.~~l~ RAS.oEAR E "FLAPS", D~ BORRACHA VUlCflNIUOf.,NÃO
ENDURE~IDA, PARA RODAS D~,QUALQUER TIPO
Pneumáticas

1"1 I

tJ
I

Pa~a automól:!sis.~......................... 15

Para caminhoes, unibus 8 csmionetas .•.....
Para·máqu~n~s.de terraplenagem, de caos _
trução e conservação"de estr~das.-..
Para -máquinas e tratores aqr-ãc oj.aa •.... ~..
Para aviões ..•••.'. .•.... ,
'........
qualquer outro.: ••. ;,
,
:,

15

" .••.....• '. •.. ' ........••.• '.' ..

. Pr.õse~vativo ••..•...•• -.•.•• '. ..•.. , ',' •...-..
. Seringas, petas para conta-gotas;. parav~
p oz-Lzadnze a 8 semelhantes .•. ,... •..•••.... ..

05'.00

S~co para á~ua ou gelo ••••••••••••.• -, ..•..•

,99.00,

Outros-..•..• ~ .••••••. ,.••••••• ";., ..•••••.•••.

00.00'·

VESTU~RID, LUVAS E ACESs6RIOS DE VESTÚ~ _
RIO, DE BORRACHA VULCANIZADA, NÃO ENDURE- .
CIDA, PARA QUALQUER,USQ

0;1..00
02.00

Vestuário para proteç~o contra l'aio.s;';'X: ""
Lúvae

00.00

03.00 .

04.00
05.00

15

.1 5
15
15

15
15

. 15

Para ,proteção contra eaí o.e ..X·
;. 1'5
Para cirurgia"'~"""'" .'.
•
.15
Para' proteção contra. alta t;~s~~'
15
Qua19uer outra •••••••••••••••.••••.•••• _..... 15
Outros .••••.•••., ••••••,..•••.••.••••••.•... -; •...•.. 15

:'.: :.: :::::

OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA, NAO
ENDURECIDA
Algarismos ou letras para carimbo,' não mon
tados ..••• , .•.••••••.•.•• '....•...••.......

02.00

15

Out ros

'Bico para mamade Lra e chupeta •••_.........
Dedeira ..' •••.•.. , '.-.•_........ •..•..•..••....

99'.00

15

15
15
15
15

cr.oo

99

15

Câmara!l-da-ar .•• ; .' •...•.._
'
'. .
Protetores' ..••-..... ,.......................

ARTICOS PARA USOS HIGI~NICOS ErARMActUTI
.COS (INCLUSIVE AS CHUPETAS) DE
BORRACHA
VULCANIZADA, NAO ENDURECIDA, MESMO
COM
PARTES DE BORRACHA ENDURECIDA

01
02
03·

40.14

~

00.00

02.00
03.00
04.00

40~13

u

e
lTE1l

Borracha para apagar ••••••••••••••••......
Capacho ou tapete ••..•..••••••.••••.•......

18
18
18

Anel, arruela, gaxeta, retentor e semelhan
tes ....•.• , .. ~ ..•.-•..•..•.••••...••••••. ,.. ".18
. Rolha •. com ou sem furo....................

18
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c6

D

I (:. O

ALI

~UB1'OSIClo
rosIC1o
e

j

M

B

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA
%

ITEM

Cinto salva-vida, .ccãe t a salva-vida, bóia
salva-vida 8 equipamento semelhante da sal
vame nt o •..•••••.•••••••••••••••••••••••••-:

18

Reservatórios (uccnt e í.ner-e«) flexíveis....

18

07.00
08.00

Garrafas, baldes, funis e semelhantes .. ··.

18

99.0D

Outros·...................................

18

SUBCAP!TUlO IV _ BORRACHA ENDURECIDA (EBONITE); OBRAS DESTA MATl RIA

40.15"

00.00

BORRACHA ENDURECIDA (EBDNITE) EM MASSAS
CHAPAS, fOLHAS OU TIRAS, VARAS,

,

VARETAS,

PE.RFILADOS OU TUBOS; DESPERDíCIOS OU REStDUOS,' p6 E FRAGt'lENTOS

40.16

01.00
02.00
03.00
99.00

Em apara, massa, pó ou resíduo............

5

Bastão, perfilado ou tubo.................
Chapas, folhas ou tiras
Outros .•.....••. "............. .. . . . .
.•

8
8
5

00.00

OBRAS DE" BORRACHA ENDURECIDA (E'BDNl!E)....

18

SEÇ~O

VIII

PELES. COUROS. PELETERIA E OBRAS DESTAS
NATtRIAS; ARTIGOS DE CORREEIRO E DE SI
LEIRo; ARTIGOS D~ VIAGEM. BOLSAS E ART!
GOS SEMELHANTES; TRIPAS EM OBRAS
CAP!TULO 41

Peles e Couros
HOTAS:
(~1-1)

'0 presente Ca"pltulo n~o compreende:
a) as aparas e outros desperdTcios ou resíduos semelhantes
de peles não curtidas (posições 05.05 ou O~.06);
b) as peles e partes de peles de aves providas de SUas p~
nas ou de sua penugem (posições 05.07 ou 67.0l.~ segu~
do o caso);
c) as peles em bruto, curtidas ou preparadas. não depil~
das, de animais d~ pelo (Capltu10 43). Todavia. class~
ficam-se na posição 41.01 as peles em bruto. não dep~
1adas , de bovi nos (i nc1 us i ve bufa los), de eq(Jldeos', de
ovinos (com exclusão das peles de-cordeiro chamad~s de
astracã ou de caracul - per-ses , "b re t ts chwanz" e 'sem~
lhantes ~ e das peles de cordeiros da lndia. da China.

ATOS

7l'i

DO PODER EXECUTIVO

da Hongõlia e do Tibete), de caprinos (com exclusão das
peles de cabras e·cabritos do lêmen, da Mongõlia e do
Tibete). de suTnos (inclusive o pecari), de camurça r de
gazela, de rena, de alce, de veado, de cabrito montês e
de cão.
(41-:2) A expressão "cour-o artificial· ou r-econs ti tu'ldo", em todas
as Seções da Nomenclatura em que se emprega, refere-se às
materias mencionadas na posição 41.10.
C6DIGO
. ."."
~I'f4W
.

41.01

~lmPOSIÇilo
e

H E

R C A

»

Õ

AI.!

R X r

QUO:I'A

Im<

7.

00.00

PELES EM BRUTO (rRESCAS, SALGADAS, SECAS,
TRATADAS COM CAL, PICLADAS), INCLUSIVE AS

OLOO

De rena, de alce, de veado ou de cabrito
montês, com ou sem pelo
De veado •..••••••••..•••••••••••••••••••••
Qualquer cut r a
.
De bezerro, com ou sem pelo

PELES DE OVINO

01
99
02.00

01
02
03.00

01
02
04.00

01
02
05.00

01
02
03

99
06.00

01
02
07.00
OS.OO

09~OO

CO~

lÃ

N/I
N/I

g:De lagarto
j~~~~l::::::::: :.:::::: :.: ~:::: ::::::::::
.

N/T'

N/I
N/I

N/I
N/I
N/I

Salgadas, salgadas-secas e secas ••••••••••
Tratadas com calou p Lc Ladaa ••••••••• :.:•.
De outros eqõf ceo s •• .;•••••••••••••••• ~.••••
De ovino, com la
.

N/I
N/I
N/I
N/I

!

pel~

01
02
99

De caititu .••••••••••••••••••••••••••••••.
Da queixada •••••••••••••••••••••••••••••..
Qualquer outra , •••••••••••••••••••••••••••

01
02

N/I
N/I

.

Qu.alque,7 outra
De eqU~nos, com ou sem

11.00

10.00.

N/I

Salgadas, salgadas-secas e secas ••••••••••
Tratadas com calou picladas ••••••••••• : ••
De qualquer outro bovino, inclusive búfa_
lo, com ou S8M pelo
Salgadas, salgadas-secas e secas ••••••••••
Tratadas com calou picladas 0,., ~ ••••••.•.•••
Da caprino, com ou sem pelo
Salgadas, salgadas_secas e secas ••••••••••
T'r a t adaa com calou picladas
.
De ;répteis

De ovino, sem lã
Salgadas, salgadas-secas e secas •••••••.•.
Tratadas com calou picladas •••••••.•••••••
De su{nes, cem ou sem pelo
Salgadas, eaâqadee-eecae e secas •••......•
Tratadas com calou picladas .•••••••••••..
De outros su{daos

01
02

N/T

N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
N/I

722
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C6DIGO

tiL!.

UBPOSIÇÃO
:ro?IÇÃO
e
ITEM

99.00

I

Dl
99

41.02

00.00

M E

I·

R

C

J,

D

O

99
02.00

Dl
02
03

A

QUOTA

Outros
De capivara ,., ...•.......•..•........•.•••
nue i oue c out r a . •.•.••••..•••••••••••••••••••

99.00
00.00

41.03

N/i

E P[LES-DE 80VH!OS (HlClUSIVE BUfA
LOS) E PELES DE EQUIDEOS, P.~E PARADOS
OU

COMPREENDIDOS

Couro~ de bezerro
Curtido ao cromo (lIbox_calf").............
Qualquer cut rc . . ••..••...•.. , •...•...•. :..

5
5

Couros de outros bovinos
Molhado, curtido ao cromo ("\!Iat blue")....
De flor integral, çurtido ao cromo,
sem
pLqraen t o s 8 sem acabamento final ("semi _
terminado de flor integral") ..••.. :.......
De flor integral, curtido ao cromo,
sem
pigmentos e com acabamento final em anili
na (vcur t dce da f lar integral 11 ) • • • • • • • • • •

5

Qualquer outro ..••.•...••. ; ...••••....•. ~.

5

Outi:os .• : .•...••••.•.•••.•.....••.......• :.....

5,

í

99

N/T

ccuaos

CURTIDOS, COM EXCEÇAD DOS

Dl

I

7.

f~AS POSIÇÕES 41.06 'A 41'.08

01.00

R

5

5

PELES DE OVINOS, PREPARADAS OU CUATIDAS ;
COM. EXCEÇÃO DAS COMPREENDIDAS NAS POSIÇ~ES 41.06 A 41.08

41.04

41.05

01.00

Simplesm~nt8

99.00 .

DutrD's ••.••.••••• " ••••••• ;

00.00

01.00

PELES DE CAPRINOS, PRtPARADAS OU CURTID~
CO~l EXCEÇÃO DAS- COMPREENDIDAS t-JAS POSIÇÕES
41.06 A 41.08
.
Simplesmente curtidas.....................

5

99.00

Outrbs ........•.•••••.•.••• ~ •.•..• ; •••.•.••

5

00.00

PELES DE OUTROS ANIMAIS, PREPARADAS OU CUR
TIDAS':'Cor'l EXCEÇÃO DAS COMPREENDIDAS' NAS
POSIÇOES 41.06 A 41.08

01.00

De

r~na,

curtidas •••..•.••.•.••...••. o'

Dl
02
03
99
I

41.06
41.07
91.08

03.00
99.00
00.00
00.00

•

•

•

•

de alce, de veado ou de

montes .•••••..•••••
02.00

o •

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5

5

cabrito

o......

5

DEl répteis

08 ~obra, ••••, ••••• -........................
D8J3care .•••••.•.••.••••••••••••••••••••••.•
De lagarto ••••• ~ ••.•••••••••••••••••••. ;..
nuaã cuec outra ••••••••••••••• o • • • o o • • • • ' . . .

o.....................
o................
ACAr-1URÇADOS •••••••••••• o"
APERGM1INHADOS •• oo.........

5
5

5

5

De euf deos ••••••••••

5

Outro s ..••••••••••••••••••

5

8
8

00.00

COUHOS E PELES
COUROS E PELES
COUROS E PELES

01.00

Envernizados

02.00

t-latalizados •••• "

ENVERNI~ADOS

OU METALIZADOS

1' ••••••••••• , . . . . . .

8

'" ••••••• o', •

I

Aros DO PODER

c 6 DI
:POSlç1o

G-

719

EXECUTIVO

O

AL!-

~IlBI'OSIÇIO

M

e

lTEJ<

41..09

00.00

41.10

00.00 '

"

B

O

A

D

-

O

B

I

A

,

,'-

X,

APARAS t OUTROS DESPERDfcIOS OU RESfDUOS
DE COURO NATURAL; ARTlFICIAL OU RECONSTITufDO DE PELES, CURTIDOS OU APERGAMINHADOS,·~~O UrIlrZ~VEis PARA A FABRICAÇÃO DE
OBRAS DE COURO; 52HRADURr., PÓ E
fARINHA
DE COURO .................................... R!!
COUROS ARTIFICIAIS OU RECONSTITUfoos ~ 8A
SE DE COURO NAO DESFIBRADO OU DE
fIBRAS
I'lE5MO
DE COURO, EM PLACAS OU EM FOLHAS,
8
ENROLADAS································ •
CAPITULO· 42

.übr as de Couro; Artigos de Correeiro
e de SeTeiro; Artigos de Viagem; BoI
sas e Artigos Se~elhantes; Tripas em
Ob ras~:
(42~1)

O presente Cap'ftulo não compreende:
a) os categutes e outra~ ligaduras esterilizados
turas cirúrgicas (posição 30.05);

para

s~

b) o vestuário e seus acessórios (com exceção das luvas)
de couro, forrados interiormente de peleteria natural
ou artificial, bem como o vestuirio e seus acessorlOS
de couro que' 'tenham partes exteriores de peleteria
natural ou artificial, quando estas partes não sejam ~
penas simples guarnições (posições 43.03 ou 43.04,
se
gundo o caso);
c) as sacolas para compras e s emel hantess de tecidos de
lhas da Seção XI;

m2.

d) os artigos do Capitulo 64;
e) os ch apêus e artigos de uso semelhante
Capitulo 65;

e

suas partes, do

f) os chicotes, rebenques e outros artigos da posição 66.02;

g) as cordas para instrumentos musicais, as peles para ta!
bores e para instrumento~ semelhantes, bem como as d~
mais partes de instrumentos de música (posições 92.09
ou 92.10);

h) os móveis e suas partes (Capitulo'94);
i) os artigos do Capitulo 97

Qsportivos, etc.);

(Brinquedos, jogos,

J

, QUOTA

artigos

720
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j') os botões, abotoaduras, etc. da posição 98.01

p1tul0
{42-2}

ou do Ca

71.

As -f uvas (inclusive as luvas para esporte e para

proteção),

os aventais e outros equipamentos especiais de . proteção
individual para qua~que: profissão; os su~pensõrios. ci~
,tos. cinturões. t.a l eb e r tes e pulseiras, de. couro na tur-a l ,
artifi"cial ou r-eccn s t t tu'[do, clas s tf t cam-s e na posição 42.03.
C6DIGO
•

Prn!rçaO

~UBroSIÇAO

M E

R

C

A

D

O

R

I

A.

e

lTE1I

42.01

oo.ao

ARTIGOS DE SELEIRa E DE CORREEIRO PARA
QUALQUER ANIMAL (SELAS, ARREIOS COLEI
t
RAS, TIRANTES, JOELHEIRAS, ETC.),

QUALQUER
01.00
02.00
03.00
99.00
00.00

01.00
Dl
02
03
99
02.00

Dl
02
03
99
99.00

99,01

02
03

9.

MAT~R!A

Do couro ..•••

.DE

o'• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De matéria plástico.
.
De têxtil
_..........•.. ~ ....•••..
Outros
_
~-..

"

18
18
18

ARTIGOS DE VIAGEM (MALAS, VALISES, CAI
XAS· PARA CHAPtUS, SACOS DE. VIAGEM, MO":'
CHILAS.-ETC.), SACOLAS PARA CO~lPRAS, BOL
SAS,CARTEIRAS, PASTAS PARA PAP~IS,POR":'
TA-DOCUMENTOS, PORTA-MOEDAS,ESTOJQS DE
TOUCADOR, ESTOJOS PARA fERRAMENTAS, TA
BAQUEIRAS; ESTOJOS' E CAIXAS (PARA AR-MAS, INSTRm1ENTOS DE MÚSICA, BIrdíCULOS.
JOIAS, fRASCOS, COLARES,.CALÇADOS, ESCOVAS, ETC) E ·ARTIGOS. SEr~ELHANTES
DE
COURO NATURAL, 'ARTIF'ICIAL OU RECONSTITuíDO, DE fIBR~ VULCANIZADA, DE fOLHAS
DE MAT~RIAS PL~STICAS ARTIfICIAIS, D~
CARTÃO OU DE:TECIOOS
De couro
Ca'rteiras e bolsas ...••...••.•••••.•••••••
Artigos de viagem •••..••••..••••••.•..•..••
Pastas escolares .•.••.••.•••.•.•. : •••.• ',"
QL!alquer outro:
-..••••. '••.•.

De matérias plást~cas artificiais
'Carteiras e bolsas •..•.••.....•••...•••.•.
Artigos de viagem .•••....••.• : .....•••..•..
Pastas escolares.~•.•.•.•..•.•. ~
_.
Qualquer out,ra
.
outros
Car·teiras e bolsas, ........•..........•..••.
Artigos de viagem ..... ~ ...•...•..•..•.. : ••.
Pastas escolares ••••.....•••..•....•••. ': .•.•
Qualquer outro···· •••••• · •••• ···.··.···;···

.1-2
18
la
la

12
18
18
18
12

1.'

18

10
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CÓDIGO
NSIÇXO

E

UBPOSIÇÃO
e

R

c

•

D

o

R

1

•

ITEM

42.03

00.00

VESTUARIO E SEUS ACESS~RIOS DE COURO NATU
RAL, ARTIfICIAL OU RECONSTITUíDO
-

01.00

luvas .. , ..

01
02

99
02.00
(13.00
99~00

De proteção, para trabalho manual
:
Para boxe ou qualquer outro esporte ••••••,••
Qualquer outca •.••••••••••••••••••.•••••••••

AL!
QUOTA'

7.

18
18
18

18
Roupa feita
o·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
fintas ..........••.••.•••.•••••••••• ,'.' •.••• .,: 12·
outros'
. 18

004

00.00

ARTIGOS Df COURO.NATURAl ARTÍfICIAlOU·RE
CONSTITUíDO, PARA USOS T~CNICOS •.••••• , •• 7..

18

42.05

00.00

OUTRAS OBRAS DE COURO NATURAL, ART~rICtAl
OU RECONSTITUíDO ...........••••.•••••••••••

18

42.06

00.00
Dl.OO

r1AN UF ATURAS DE TRI PAS, BEXIGAS

42

I

ütf TENOÕES

f~o

de triEa de carneiro para sutura cirurgica, nua esterilizado •.• ~ •.••••••.•••••

18

02.00

Corda para raqueta, fio para pesca ou outro fim ~ ...........•••....•••••••••••••••••

18

03.00
99.00

"Baudruche" •••••••••••.••••••••••••••• ~ .••••
Outros ....•.......•...•..••.•••••..••...••••

18
18

..

o

cAPlrUlO

43

Peleteria e Suas Obras;
Peleteria Artificial
NOTAS:
(43-1)

(43~2)

Com exceção da peleteria em bruto da posição 43.01, o te!
mo "peleteria", em todas as Seções da Nomenclatura em que
for empregado, refere-se is peles curtidas ou preparadas,
não depi 1adas, de quatque r animal.
O presente Capltulo não compreende:
a) as peles e partes de peles de aves providas de suas p~
nas ou de sua penugem (posições 05.07 ou 67.01, segundo
o caso);
b) as peles em brut o, não depiladas, da natureza das cla~
sificadas no t apf tul c 41, segundo a Nota (41"1) "c" de~
se Capltulo;
c) as luvas conte c'ctonadas , simultaneamente, de peleteria
natural ou artificial e de couro (posição 42,03);

';'18
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d) os artigos do Capltulo 64.
e) os chapeus e artigos
do Capitulo 65;

~e

uso semelhante

f) os artigos do Capltulo 97
esportivos. etc.).
(43-3)

(43-4)

(Brinquedos,

su~s

partes t

jogos, artigos

Consideram-se como "mantas, sacos, quadrados, cruzes e !
prescntações semelhantes~. no sentido da posição 43.02, as
peles e suas partes (com exclusão das peles chamadês "acre~
centadas"), cos.turadas umas às outras em' forma de quadr~
dos. ret~ngulos. cruzes ou trapezios, sem adição de outras'
matérias. Pelo contrario, os demais conjuntos prontos pa
ra serem utilizados tal como se apresentem, diretamente oU
por simples corte, e aS peles ou partes de peles costur~
das em forma de vestuario, de partes ou de acessórios do
vestuário ou de outros artigos, c l as s t ti.can-s e na posição
43.03.
Classificam-se nas posições 43.03 ou 43.04, segundo o C!
50, o vestuario e seus acessórios de qualquer especie (com
exceção dos excluldos ,do presente Capltulo pela Nota ••
(43-2)), forrados interiormente de peleteria natural ou a~
t t f i c i a l , bem como o vestuãrio e seus acessórios que tenham
partes exteriores de peleteria natural ou artificial, quan
do estas partes não sejam apenas si~ples guarnições.

(43-5)

Consideram-se como "peleteria artificial", no sentido da PE.
sição 43.04, as imitações de'peleteria obtidas com lã, p~
los ou outr~s fibras aplicados por colagem ou costura s~
bre couro, tecido, etc., com exclusão das imitações obti
das por "tecelagem. que serão classificadas como as obras
correspondentes de têxteis (veludos, petjlct es , tecidos Jlbo.!:!,
eles", e t c.},

c 6 ,)
WsIÇ1.:0

I G

o

UB.POSIÇÃO
e

ITEM

43.0

e

AL!

"

E

R

C

A

D

De coelho ou lebre o'• • o
D, lontra • • • • • • • • • • • • o

A

QUOTA

o ••• o • o ••••••••••• o

N/r

• o o ••••••••••• o o •• o

N/T

..................................

N/T

De onça, jaguatirica, mare cajê e seme

Lhan t e s
99.00

I

EM BRUTO

p~LnERIA

01.00
03.00

R

7.

00.00
02.00

O

üu t r o s

••••••••••••• '.' " • o •••• o •

~

• o • o o o o o o •

N/T

Aros DO -PODE'a
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EXECUTIVO

C ÓDIGO

AL!

~IJBP()SIçlo
e
POSIÇÃO

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7~

lTE1l

43.0

00.00

PELETERIA CURTIDA OU PRE PARADA y MESMO
REUNIDA EM FORMA DE MANTAS, êACOS, QUADRADOS y CRUZES OU APRESENTAÇOES SE!'lELHAN
TES; SEUS DESPERDfcIOS OU RESíDUOS E A-::
PAF!AS, ~JP;O COSTURADOS

01.00

Pales curtidas ou preparadas

Dl
02
03
04
05
99
02.00

Dl
02
99
43.03

43.04

2 t,

coelho ou Leb r e . ••.•••.•••••.••.......
"
bovino
ovino •.•••.•.•••••••••.•.• , ....•••••••
.
. .
.
caprino
. .
. . . . . .
apussum . .
Qualquer outra

60
60

RosIduOG e aparas de p eLee
De coer ho ou lebre .,
De bovino, ovino e caprino

24
24

De
De
De
De
De

..............................
.. ........ ..... ... ....... ..
. .. ... ..... ... ... . . ..
...........................

üua.i ouee outro

.....................
...............
........ ......................

24
24
24

60

OU CONFECCIONADA

00.00

PELETERIA TRABALHADA

01.00

De bovino, ovino, caprino, coelho e lebro ..

16

99.00

Outros

40

00.00

PELETERIA ARTIFICIAL y CONFECCIONADA

.....................................
SEçAO

OU NÃO.

6.0

IX

NADEIRA. CARV~O VEGETAL E OBRAS DE
I1ADEIRA; CORTIÇA E SUAS OBRAS;
OBRAS DE ESPARTARIA E DE CESTARIA

CAPITULO

44

Madeira. Carvão Vegetal e
Obras de Ne de t r-a
~:

(44-1)

O presente CapTtul0 não compreende:
a) as madeiraS das espécies utilizadas principalmente
perfumaria. em medicina ou usadas como inseticidas,
rasiticidas e semelhantes (posição 12.07);
b) as madeiras das espécies utilizadas principalmente
tinturaria ou curtume (posição 13.01);.
c) os carvões ativados (posição

em
P~

em

38.03);

d) os artigos compreendidos no Cap1tulo 46;
e} o calçado e suas partes. do CapItulo 64;
f) as bengalas e partes de bengalas, de guarda-chuvas.

sombrinhas e de rebenques (CapItulo 66);

de

724
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g) as obras classificadas na posição 68.09;
h) a bijuteria de fantasia da posição 71.16;.

i) os artigos da Seção XVII, principalmente

~

peças de

ca~

pintaria de carros;
j) os artigos do Capitulo 91 (Relojoaria} e principalmente

as caixas de relEgios e de aparel'hos.de relojoaria;
1) os instrumentos de musica e

~uas par~es

rol as partes e peças separadas

de

{Capitulo 92};

armas (posição 93.06);

n) os móveis e ~uas partes (Capitulo 94);
o) os artigos do Capitulo 97 (Brinquedos.
esportivos, etc.);

(44-2)

(44~3)

jogos,

artigos

p) os cachimbos. partes de cachimbo~ e artigos semelhantes,
botões. t âp t s- e outros .artigos do Capitulo 98.
Entendem-se por madeiras chamadas "melhoradas", no sentido
do presente Capitulo, as peças de madeirà maciça ou consti
tuidas por chapas ou placas, que tenham sofrido tratamento
químico ou físico mais adiantado que o necessârio para as
segurar a coesão e que provoque um aumento senslvel da de~
sidade e da dureza. bem como maior resistência aos efeitos
mecânicos. químiços ou elétricos.
Para a aplicação das posições 44',19 a 44.28. os e r-t t qos de
madeira compensada ou contraplacada, de madeiras celulares.
melhoradas. artificiais ou reconstituldas. assemelham-se
aos artigos correspondentes de ma~e1ra.

(44-4)

As ferramentas de madeira que tenham acessórios de metal
classificam-~e na posição 44.25; deSde que tais acessQrio~
não constituam a lâmina ou a p~rte operante das referidas
ferramentas.
NOTA COMPLEMENTAR (NC):

NC (44-1)

O IPI t nc t de. sobre .cs produtos da posição 44,05. some,!!
te quando de espessura até 76 mm.

C6DIGO
P09IÇÃO

44.01

1_

~UBroSIÇlo
e

AL.!.

" "

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

x

01.00

LENHA EM QUALQUER FORMA; OESPF:RofCIOS OU
RESfouos DE r.,ADEIRA, IfH':LUSIVE A SERRA
GEN
Lenha em qualquer forma ••.•••••• , ..• ,' •• '

D2.00

Serragem. , •••• _•••••••••••.

99.00

outros.",'

00.00

-

o • • : • • • • • • • ·0.'

"N/T

~

N{T

•• " . ,' ••• '••• ' . ' . '

N/r

o"

o •••• '"

••
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EXECUTIVO

ATOS DO PODER

C6DIGO
POSIÇÃO

,

E

UBPOSIÇÃO

R

c

D

A

o

R

1

ALI
QUOTA

A

ITEM

44.02
44.03

%

00.00

MADEIRA EM BRUTO, MESMO DESCASCADA
SIt·1PLESt-1ENTE DESBAST ADA

01.00

Coníferas, para serrar ou laminar •••....•

02.00
01

Não contferas, para serrar ou laminar
Andiroba
. • . • • •••.••.•••.•••••••.•.

02

Cedr-o-

03
04

Freijó .....•......•••••••••..••••.••••. '••

06
07

• •••.••••••••.••••••••••••.••

i~~ç~~~; ~~~~~.::: :.::::::::::::::::::::::::

Jacarandá .... '.' ...•...• , •••..••.•••.......
Louro
•.•••.•.••..•••.•.•••••..•.. :.

08
09

Hacacaúba ••••••••••••••••••••••• ......

• •••

Nogueira................ ..•.•.•.••••.

. ','

lO

Pau-nos a

11

Peroba

12

Sucup í.r-a

13
99
03.00
99. ao

01
99

1;4.05

•.•••••

00.00
01.00
01
99
99.00

••••••••

.•
v

• . • •••••••••••••••

•.•.•
•

•••

•

• •••.•.••.•..•. ,"
•••••••••••••••••••••••••

Aguano
Qualquer outra
Para polpa
Outros

05

06
07

99

N/r
N/r
N/r
N/r
N/r
N/r

Aroeira ..•....•. '..

. ••••••••••..•••.•..

N/r
N/r

Qualquer outra ...•.•.•..•.••• ,...

• •.•..

N/r
N/r

MAD~IRA SmPLES~1ENTE ESQUAORIADA

Coníferas
Pinho ..•••.•. •.
Qualquer cut r a
Outros
v

•

•

••..•..••....••••••••••

vtt

•••••••••••••••••••••••

vt-i

•.....

N/r

Coníferas
Pinho •••.•••• '... ..

03
04

.vt-:

N/T

DL 00

02

N/r
N/r
N/r
N/r
N/r

.
.
.
..•. .• .••• •••• • ••.••

MADEIRA SIMPLESMENTE SERRADA LONGITUDINAL
MENTE, CORTADA OU DESENROLADA, DE ESPESSg
RA SUPERIOR A 5mm

99
99.00
01

n t t:

·

00.00

Dl

N/r

Ou

00.00

05

1.4.04

CARVÃO VEGETAL (INCLUSIVE O CARVÃO
DE
CASCAS E DE CAROÇOS), f1ESMO AGLOMERADO.·.·

Qualquer ou tr-a

.. •••.
•. •.

.•

••..•

. ...••.

3
3

Outros

Cedro
" ••.•.... '"
.••...•....•.••••.•••
Imbuia
.••••••••••.•.••.••••.•••• , ••••
Jacarandá
-. . . . . . . . . . .
.
.

3

Peroba

3
3
3

'"

••.•••.•••••..••..•..•.••.•

s ccccã ea . . ..
.. .
.
Virola •.• ••.
•••••.••••.• •.....•••••.
Aguano •••••.•.•.•••••••••••••••••....••••
Qualquer outra,....................... ..••

3
3

3

3
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ALI

R C A D

O R

I

'-

QUQTA

%

00.00
4f~.

8LOCOS DE MADEIRA PARA PAVIMENTAÇÃO
QE
RUAS.....................................

N/T
N/T

07

00.00

DORMENTES DE MADEIRA PARA VIAS rtRREAS •••

44.08

00.00

4/1.09

00.00

ADUELAS, MESMO SERRADAS NAS DUAS
FACES
PRHJCIPAIS, f'lAS SEM QUAL~UER OUTRO TRABA
lHO •••.••.•••.•••••••••••••••••••••.• '•• 7.
ARCOS DE MADEIRA; ESTACAS FENDIDAS; ESTA
CAS AGUÇADAS,' NÃD SERRADAS 'LONGITUOTNAl-=
MENTE; MADEIRA EM LASCAS~ lAMINAS OU FITAS; MADEIRA DE TRITU~AÇAO EM FORMA
DE
PEQUENAS PLACAS OU DE PARTíCULAS; CAVA DO
COS DOS TIPOS UTILIZADOS Na PilE PARO
VINAGRE OU PARA ClARIFICAGÃo DE LíQUIDOS.

N/T

~lADnRA SH1PLES~lENTE DESBASTADA OU ARRE..,
DOf',JDADA, nns NÃO TOR1'IEADA, NÃO RECURV,'\DA
NE.M DE OUTRO, l"iODO TRABAlHADA,PAHA FASRICAÇA0 DE [lDIGALAS, GUARDA _CHUVAS, CHICQ
rrs , CAsos DE FERRA!'lEr~TAS E SG1ELHANTES..

N/T

r~ADEIRA Ef.1 FIOS, NADEIRA PREPARADA
PARA
FÓSFOROS; CAVILHAs DE MADEIRA PARA CALÇ~
00.......................................

8
N/T

00.00

l:4.11

00.00

44.12

00.00

LA (PALHA) OE MADEIHA; FARINHA DE ~lADEIRA •• •• •• •. •••••••••• • • • •••••• • . ..... • ••••.

44.13

00.00

l-1ADEIRA (INCL.USIVE OS TACOS OU FRISOS PA
RA ASSOALHOS., NÃO 'REUNIDoS)" APLAINADA -;.
ENTALHADA, Er·~AlHETADA, CDt1 ~lACHo-Ftr1EA ,
CHANFRADA ou SnlELHANTES

01.00

Confferas
Pinho.
.
..
..
Qualquer outra...........................
Não confferas............................

Dl
99
02.00

44.14

. 00.00

DI.DO
02.00

N/T

10
lO
lO

·r-iADEIRA SH1PLESf·1DHE SERRADA LO~IGITUDINAL
MENT~, CORTA0A OU OESENROLADA, DE ESPESSÜ
PARA
RA IGUAL OU INFERIDR A' 5 mm; rOLHS\s
PLACAGEM E MADEIRA PARA CONTRAPLACADOS,DA
NESr'lA ESP;:SSUHA

Pinho

'"

.

8

-Cedr o .••••••••••••..••••••••••• '• ••••••••••

8

8

04.00

Imbuia •.•.••.... o·•••••.•.•, •••••.•••••• ~ ••••
Jacarandá ....•.•..•...•.•.•• , ....••....•

05.00

Virola

8

06 «. 00

Aguano

99.00

Outrt)s

03.00

.
..........'.
'.'

~

~

'

.
',' .

.....................................

8
8
8
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::6DIGO
PoSIÇÃO

"

DEPOSIÇÃO
e
·1_

R

A

D

o

AL.!
li

I

A

QUOTA

7.

00.00

MADEIRA COMPENSADA OU CoNTRAPLACADA,MESMo
.coa ADIÇÃO· DE OUTRAS MAT~RIAS;
11ADEIRA
MARCHETADA.OU .INCRUSTADA

01.-00
0:'::.00

Madeira marchetada ou incrustada.,o~ .. ; ..
Compensada constituioa exclusivamente de
folhas. de ' madeira .•'
:
,
, , , ..'

10

Outras ••••••.••••••••••• , ••• " ••• ,•••••••••

8

44.16

00.00

·PAIN~IS CELULARES DE MADEIRA~ MESMO RECO-

44.17

00.00

MADEIRA "l'lELHoRADA", EM PAIN~IS, PRANCHA$,
BLOCOS ,[ SEMELHANTES

01.00

Em

BERTOS DE FOLHAS DE METAI~ COl'lUNS••••',....

99.00

blocos para fabricação de lançadeiras,
Outras ..,... , ........•......, .. "., ..... ,...

8

10

la
la

00.00

r-lADEIRA IIARTIFICIAL" OU uRECoNSTITufDA" ,
OBTIDA DE CAVACOS~ SERRAGEM. FARINHA
DE
f-lADEIRA OU 'DE OUTROS OESPERDfcIas ·OU RESf
OUOS LENHOSOS, AGLOMERADOS COM RESINAS NA
TURAIS OU,ARTIFICIAIS OU COM OUTROS AGLO~
MERANTES ORGANICOS,' EM PAIN~IS~ CHAPAS ,
8LOCoS 'E: $El-1ElHANTES

01.00

Com encaixe', entalhe, furo, envernizada,
pintada. ou ccm Erebeaho semelhante., .. "

10

99.00

Ihrt r-ns ,., _.••..' •• '••• , •.•••• '•• ,' •••. " ••••• '.

10

44.19

00.00

fILETES E MOLDURAS DE MADEIRA, EM.TIRAS
OU VARETAS, PARA MÓVEIS, QUADROS, DECORAÇÕES INTERIORES, ,CONDUTOS EL~TRICOS E
SEI1EL.H~NTES •••• '" .' ••••••••••••••• , ••.• '.'.

10

44.20

00.00

MOLDURAS DE MADEIRA PARA QUADROS, ESPELHOS ~ SEr1~LHArJTES •• , ••• , ••••• " . " . , .• '••

10

CAIXAS, CAIXOTES, GRADES OU ENGRADADOS,
BARRICAS E·EM8ALAGENS SEMELHANTES, COMPLETOS,· DE f<lADEIRA· -, ' •.•.••• , ,'" ••••••••••

NfT

44.18

44.21

44.22

00.00

00.00

PIPAS, BARRIS, DORNAS, TINAS, BALDEs E
OUTRAS OBRAS DE TANOARIA, DE MADEIRA, E
SUAS PARTES COMPONENTES, COM EXCLUS~O
DAS CLASSIFICADAS ,NA POSIÇAo 44.08

01.00

Aduelas .•. oo, .. o••.. o.•.• o.....'. , ... , ....

10

02'00.

f.n~oreta,

10

03.00
99.00 1

barril, pipa~ qu~rtola e tonel.
Balde, caçamba o~ tina, .•..... o·. . , .• ,
,.
Outros,
o' •••.•.•. o.. o' o
'. '
' ,. ,
0.0

10
10
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EXECUTIVO

CÓDIGO
-e

a c A o o a I

IlBJ'OSIçIo
POSIÇÃO
e
1_
44.23

OBRAS DE CAR~INTARIA E PE~AS DE ARMAÇÕES
PARA EDIFíCIOS E CONSTRUÇOES, HJc"LUSIVE
OS PAIN~IS PARA ASSOALHOS E AS CONSTRU _
ÇÕES DEsr·lONTAvEIs, DE NADEIRA
.

01.00

Painéis para assoalhos ••••••••••••••••.•.
Construções desmontáveis •••••••••••...•••

03.00
04.00
99.DO

Armários embutidos .••••••••••••••••••••.•
Portas, janelas B batentes o • • • • • • • • • • • • • •
Outros •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • • • •

00.00

UTENsflIOS DE MADEIRA PARA USO DOMtSTICO

01.00

Para serviço de mesa •.•••.••..••••••••.••
Outros •.••.•••••• o o ' , • • • • • • • o • • • • • • • • • • • •

99.00
44.25

00.00

AL!

QUOTA
%

00.00

02.00

44.24

A

FERRAMENTAS, ARMAÇÕES E CASOS

D~

10
10

,0
10
10

8
8

FERRAMEN

TAS, AR~~ÇÕES DE VASSOURAS, DE ESÇOVAS,DS
PINCtIS E DE ARTIGOS SEf-1EU1MJTES, DE r-lA_
DEIRA; CASOS DE VASSOURAS, OE ESCOVAS,
DE P!NC~IS E DE A,RTIG!JS SEMELHANTES,DE!'B

DEIRAj FOR!'~S, ALARGADEIRAS E ESTICADO_
RES PARA CALÇADO, DE MADEIRA
01.00
02.00

Cabos para ferramentas ou utensílios ...••

8

Armações de vassouras, dg escovas e
de
artigos s eme Lha rrt aa ••••..•.•....•.... o' • • •

8

"44.25

03.00
99.00

Formas de madeira para calçados .....•.•..

8

Outros •••••••••••••••••••••••••••

8

44.26

00.00

ESPUlAS, CARRET~IS, BOBINAS PARA FIAÇ~O
E TECElAG~M.E PARA LINHAS DE COSER E AR_
TIGOS SEMELHANTES, DE MADEIRA TORNEADA

44.27

0.0

••••••

01.00

Para máquina têxtil:· .• · ••.••••••

o'.......

10

99.00

Outros •••••••••. _........................

10

00.00

OBRAS Dr MARCHETARIA E DE PEQUENA MARCENA
RIA (CAIXAS, COFRES, ESTOJOS, EsCRfNIOS;
PORTA_JÓIAS, CAIXAS· PARA CANETAS, . CABIDES,
LAMPADARIOS E OUTROS APARELHOS DE ILUMINA
Çr.8, ETC.), OBJETOS DE ORNAMENTAÇ~O E AK~
TIGOS·DE ADORNO PESSOAL, DE MADEIRA; PARTES DE·MADEIRA DESTAS· OBRAS OU OBJETOS

01.00

Caixas, escr{nios ou estojos.............
Contas de medeãr-a, soltas................
Artigos para escritório. •.••.•••••••..••••

02.00
03.00

04.00
05.00

o......

Agulheiros ••.••••••.•••••••••••••.••
Artigos de adorno pessoal. o o • • • • • ' . ' • • • • • • •
Objetos de o·rnamentação •••••••.•.•••••• •.•

12

12
12

12
12

06.00
07.00

.cr.naeã coe ••••••••••••••••••••••••••••••••

12

99.00

Outros ••.•••

12

0.0 • • o o • • • • • • o • • • o • • • • • o • • • • o . .

12
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c6D

I GO

AL!

"

UBPOSIçlo
POSIÇÃO

e
Im<

44.2B

00.00
Dl.OO

E

R

C

D

A

O

R

I

A

QUOTA
7.

' OUTRAS .D BRAS DE

~lAOE1RI\

Agulhas~ f~radores, lanç~dBiras,e

semelha!,
tes, propr~as para,croches, filo, tricô e
para bOrdar ou enfeitar
Palitos para'dentes, unhas e semelhantes

..................

02.00
03.00
04.00
05.00
D6.00
07.00
08.00
09.00
10,00
99.00

Ar'co para peneira ........................
Armação para sela, 'selim ou silhâ q
Bastidor, arco.e grada par-a bordar
Baú, chapeleira e mala ...................
Escada ............... ...................
Modeios para fundição
............
Exposi toras ... '. ..•. '.' ......••.... ; • ',' ... ',' .
Pranchetas escolares
outros
.._ ._--

.......
.......

.,

,

....

,

'

.....

................. .....
.............. ......................
..
..
'

'

,

~-,-,--------~

8
8
8
8

e
8
8
8
8
8

----~

CAPfTULO 45
Cortiça e suas Obras

NOTAS:
(45·1)

O presente

Capitu~o

não compreende:

a) os calçados e suas partes, do Capitulo 64;
b) os chapeus e artigQ~ de uso semelhante
do

e

suas pa rte~,

Capitulo 65;

c) os artigos do Capitulo' 97 (Brinquedos,

Jogos,

artigos

esportivos, etc.).
(45·2)

A cortiça natural simplesmente esquadr-l ade ou desprovida
de SUd casca externa classifica·se na posiç~o 45.0Z.
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c6DI
l'OSIçIo

GO

~UBroSIÇIo

M E

a A D o R I

AL!

A

e

""'"
00.00
01.00

CORTIÇA NATURAL EM BRUTO E DESPEROfcros
ou REstaDoS DE CORTIÇA; CORTIÇA TRITUR~
DA, GRANULADA O~ PULVERIZADA

0·0........

02.00

Cortiça natural em bruto '.••••••
Cortiça trit~radat granulada ou pulveri

99.00

Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••

00.00

CUBOS, PLACAS, rOLHAS E TIRAS DE CORTIÇA NATURAL; INCLUSIVE OS CUBOS ou QUA:~
ORADOS PARA A FABRICAÇÃO DE ROLHAS

01.00

0"0

•••••••••••••••••

o.o • • • • • •

~......

99.00

45.03

N/r
8

N/X

Cortiça natural, simplesmente desbasta_

da •••••• :, ••••••••••••••••••••••••••.•••• ~

03.00

QUOTA
%

aada ••••

45.02

R

Em folhas delgadas,. mesmo reforçadas com
papel ou tecido ..•••••••••• o • • • • • • • • ~ •••• o
r!~a para enchimento de almofada ou col_
chao e semelhantes ••••.."
.
Outros •••..•••••.••• o"•• o • o ! • • • o • o,, • • • • • • • •

00.00

OBRAS DE CORTIÇA N1HURAL

01.00

Gaxetas •••• o

• • • o o • • • • • • • • • • o o • • o • • • • o •• • •

8
8

8
8

1.0

02.00

Rolhas e discos, para garrafas ou frascos.

la.

03.00
04.00

Bóias para rede de pesca ••••• o • • • •' • • • • • • • •
Salva-vidas (coletes, bóias, balsas e ee. melhantes)
: ••
Capachos
,
~ranchas e folhas, cartadas de forma dif~
rente da quadrada ou retangular •••••••..'..
Outros •••..•.••••••••.••••.•.•••••••...._•.

lO

05.00
06.00

99.00

aO.DO

CORTIÇA AGLOMERADA (COM OU SEM AGLUTINAN_
TES) E OBRAS DE CORTIÇA AGLOMERADA

01.00

Bloco, folha, lâmina, placa, tira e foriDas semelhantes
Para isolamento térmico .•.•••..•.•..•.••.•
Qualquer outro .•....•...•..••....•..•.••..
Gaxetas e juntas ..•......••.•.•.....•.•...
Rolhas e discos, para garrafas ou frascos
Salva-vidas (coletes, bóias, balsas e sa~
rnelhantes) .... ,.......•...•....••.....••.•••
Cubo, "ladrilha, ti.jolo ou tubo ••••••.•••..
Outios .......•••.......••.......••...••..•

Dl

99
02.00
03.00
04.00
05.00

99.00

10
10
10

la

10

la
lO

la
la
la
10
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CAPITULO

46

Obras de rspartaria e de Cestaria
NOTAS:

(46-1)

üon s i det-an-se principalmente como "matérias ner a entrencar"s
a palha. as varas de vime ou "de salgueiro, o' junco, as
c,!
nas, as fitas de madeira, as tiras ou cascas de vegetai~.
as fibras têxteis naturais não fiadas, os mo~ofilamerttos e
as tiras ou formas semelhantes de matirias plisti'cas artificiais e as tiras de papel.
Não se consideram, porim. materias para entrançar:as tiras
de couro natural, artificial ou r eccns t i tu Ido , as tiras de
feltro. os cabelos, a crina, as mechas e fios de matérias
têxteis, os monofilamentos e as tiras ou formas semelhantes
do Capitulo 51.

(46-2)

O presente Capitulo não compreende:
a) os cordéis. cor.das e cabos, trançados ou não

posição

59.04) ;
b) os calçados, chapéus e artigos de uso semelhante
partes, dos Cap'ítulos 64 e 65;

e suas

c) os ve f cu'l os e caixas .par-a vel'culos t de cestaria (Capl'tu"lo 87);
d) or. móveis e suas partes (Capltulo ~4).
(46-3)

46.01

Consideram-se como "natêr-t as para entrançar paralelizadas u
no ~entido da posição 46.02, os artigos constituídos
por
"na têr-t as para en tr-ançar" justapostas e reunidas em forma
de manta por meio de ligamentos, mesmo que estes u1~1mos S!
jam de materias tixteis fiadas.
S~MElHANTES OE MAT~RIAS
PARA ErnRA~JçAR, PARA QUALQUER USO,
11ESNO
REUNIDOS Et·l TIRAS·

00.00

TRANÇAS E ARTIGOS

01.00

De crina artificial, de palha artificial
ou de tira de matéria plástica, inclusi_
v: com,al~ de têx~il, "revesti~a de maté..
rJ.a pLàa t Lca ....•..•..••••.•••..•.•••••..
De ~alha-do-chile, de palha-de-manilha(t~
9al) ou de palha-do-peru e semelhantes •••
De tira de papel, recoberta ou não de matéria plástica •.•••.•...•....••••••••••••.
Outros ••••••••••.•••••••••..•••••••••••••

03.00
99.00

4
4
4

4
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CÓDIGO
POSIÇÃO
4~,.O2

ALI
MERCADORIA

tmPOSlçlo

QUOTA

e
1_

•

00.00

MAT~RIAS

PARA ENTRANÇAR, TECIDAS OU PARA"

LElIZADAS, EM FORMA PLANA, INCLUSIVE

AS

ESTEIRINHAS-DA_CHINA,ESTEIRAS TOSCAS E CA
PACHOSj HJVÓLUCROS DE PALHA PARA GARRAFAS

01.00
01
99
02.00
03.00
04.00
05.00

01

02
03
04;

99
99.0Ó
46.03

00.00

Capacho

De cairo (fibra de côco)
.
De outras fibras
~steira 9 esteirinha ......•..............
Invólucro de palha para garrafas, garra _
fões, frascos e semelhantes
.
Pa's s ade Lr-a a t-apete " ,
"
"
Teo do
De crina artificial, de palha artificial ou tira de matéria plástica artificial,in
clusive, com alma de 'têxtil, com:ou
sem
b r-arna do qualquer outra matéri~
.
D2~' junco. ou .r-ot Lrn. {~. {
_ ".'
"':','
De pal~a ou oytra fibra,revestiqo ou não
da mataria p La s ti co. artificial. ;c.'.- ••••••••
De,:-tir:~, dg p ape Ls.r-eco be r t.c .ou não de -mat.2,
ria plasticaartificial
'..
Qualquer outro .'.-..:
,.: .. '...
o ••••

0'0

5
5
5
5
5

í

I'; üutroe .•.••.. _.:.; ,.... ~ ..';.,: .._.. f, • .-_._.:'•••, •.••'• .- •• <,-,c'

S
5

5
5

5

OaRAS DE CESTARIA OBTIDAS DIRETArlrNTE EM
f~OR_i'lA .OEfIfJITIVA OU CONFECCIDNADAS
cna
ARTI-GàS DAS- POSÍÇÕ~5 46.01- t· 46.02; OBRAS
DE BUCHA (LUfA .cILfNDiUCA)

01.00

~arteira,

cigarreira e charuteira .......•

la

p2.00

Cesta, bols~, sacola e estojo de qualquer
tamanho ••••••••••••••.••••.•..•. :;. ....•••

10

03.00
04.00

Rede •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

05.00
99~00

Gaiolas •••••••••••••••••.......•.••.•••••

10
10

Artigos para decoração de interiores.; •• "
Outros •••••••••••••••• ·•••.•..•••••••.•• •...

lO
.10

..._-'-_._._L..

._~.~
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S E ç li O
MATtRIAS UTILIZADAS NA

X

FABRICAÇ~O

DO PAPEL;

PAPEL E SUAS APLICAÇOES
CAPITULO 47
Materias Utilizadas na fab~icação do Pápel
CÓDIGO

I'OSIçlo
47.01

/\L!

1IBlOOlÇÃO

K

t

R

O

I>

A

O

e
I"""

00.00
01.00
02.00
03.00

I

R

I

"

QUOTA

PASTAS PARA A FABRICAÇítO 00 PAPEl..
Pastas mecânicas de madeira .....•••.•.....
pas e ee semiquimica!'> de mad-aí.r a
' Pasta qUJ.mJ.ca
de madeira, de alto teor
de alfa celulose, branqueada (para dis-

...........

ecfuçéo ) .............•.......•.........•..

04.00
05.00

06.00
07.00

99.00
4_7.02

00.00

.

Pasta quirnica de madeira, à soda e
ao
.. .. . .
sulfato, sem branquear
Pasta quimica de madeira, à soda e
ao
sulfato, branqueada (2ifercnte da com preendida na subposiçao 03.00) ...........
Pasta quimica de madeira, ao sulfito ,
sem branquear ............ -...........•.....
Pasta qu!mica de madeira, ao sulfito ,
branqueada (diferente da compreendida na
subposição 03.00) ........................
Outros ...........................•..•. : ...

... . ... .. .. .

Z

,

,
,
,
,
,.

,
,

DESPERDfcIO~ OU RESíDUOS DE .PAPEL, CARTO
LINA E CARTAO j ARTIGOS USADOS DE PAPEL;
CARTOlHJA E CARTAO, EXCLUSIVAMENTE UTIL!
z.4VEIS PARA A FABRICAÇí\'O.DO PAPEL

........
N/T
____ "L

_~
-~-

CAPITULO

-

48

Papel. Cartolina e Cartão; Obras de Pasta
de Celulose, de·Papel, de Cartolina e de
Ca rtão
ItOTAS:

(48-1)

O presente CapTtulo

~ão compreende~

a) as folhas para marcar a fogo, da posição 32.09;
b) os papeis perfumados ou revestidos de tinta para o
to (posição 33.06);

ro~

c) os papiis 'mpregnados ou recobertos de ~~bão'(posiçib
34.01), os papeis impregnados ou revestidos de deterge~
tes (posição 34.02) e os cremes, en câus t t cas , lustros,
etc., sobre suportes-~ pasta ~ celulose ~osiçio 34.05)~
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d) as papeis. cartolinas e cartões sensibilizados (posição
37.03) ;

e) as materias plásticas artificiais estratificadas ~e co~

tenham papel. cartolina ou cartão
(posições 39.01 a
39.06):. a fibra vulcanizada (posição 39.03) e as obras
destas materias (posição 39.07);
f) os artigos da p os t çâo 42.02 (Artigos de viagem. etc.);
g) os artigos do Capltulo 46 (Ob'ras de espartaria e de

ce~

taria) ;
h) os fios de papel e os artigos têxteis
fios de ~apel (Seção XI);

confeccionados~m

i} os abrasivos aplicadas sabre papel. cartolina ou cartão

(posição 68.06) e a mica aplicada sobre papel. cartol!
na ou cartão (posição 68.15); pelo contrario. os papeis
re cobe r to s de mica em po classificam-se na posição 48.07,
j) as folhas e tiras delgadas de metal sobre suporte de p!

pel. de cartolina ou de cartão (Seção XV);
1) os papeis. cartolinas e cartões perfurados ~ara
.men t os de niis t ca (posição 92.10'>;,

~nstr~

m) os artigos classif·icados nos Capitulas 97 ou 98 (Jogos.
brinquedos. obras à1versas. tais como botões. etc.).
(48-2)

Salvo o dispostõ na Nota (48-3). estão compreendidos
nas
posições 48.01 e 48.02 os papeis, cartolinas e cartões que,
por terem sofrido calandragem ou outra operação, se apr~
sentem lisos. acetinados. lustrados. glacês. polidos ou com
outras operações semel ha nt es de acabamento ou ainda com fa.!.
s a filigrana, bem como os papeis. cartolinas e cartões c.Q.
loridos ou marmoreados na massa (isto é,não na superfTcie)
por qualquer pro~esso. Todavia, os papéis. cartolinas e
cartões que sofreram tratamento posterior ã sua fabricação
tal como a aplicação de um revestimento. recobrimento. i~
pregnação. etc., não se classificam nestas posições.

(48-3)

Os papeis. cartolinas e cartões que se possam classificar.
simultaneamente. em duas ou mais das posições 48.01 a
48.07. classificam-se na posição que figure em ultimo l~
ga r.

(48~4)

Não se classificam nas posições 48.01 a 48.07 o papel. a
cartolina. o cartão e a pasta de. celulose) quando aprese.!!,
tados em uma das formas seguintes:

13li
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a) em tiras ou rolos cuja largura não ultrapasse 15 cm;
b) em folhas de forma quadrada ou retangular. .das quais

n~.

nhum lado (mesmo quando abertas) ultrapasse 36 em;
c) em f'orma diferente da quadrada ou r etanqul e r ,

Salvo o disposto na Nota (48-3),ospapeis .eeb ricados ã mâo ;
de qualquer forma é tamanho, que se apresentem tais como.
são obtidos, isto
com os bordos dentados provenientes' da
sua fabricação, classificam-se na posição 48.02.

e,

(48,,5)

Entende-se por "pape l para forrar paredes 11 e "t tncr-us te",
no sentido da posição 43.11:

a) o papel apresehtado em rolos, próprio para decoração de
paredes e tetos, e que satisfaça, além disso, as segui~
tes condições:
apresentar uma ou duas margens com OU sem
de referência;

marcações

- para os p ape t s sem margens: ser coloridos,
acetin.!
dos, aveludados ou apresentar mo tí vos" em relevos e teuma largura igualou inferior a 60 em,
b) as bordaduras, frisos e cantos de papel, próprios para

a decoração de paredes e tetos.
(48-6)

Classificam-se, principalmente. na posição 48.15 a lã ou
fibra de papel para embalagens, as ti ras (lâminas de P.".
pe l ) c obred es ou não. mesmo revestidas. para cestaria ou
outros usos. o papel higiênico em rolos. picotados ou não,
em maços ou apresentações semelhantes. com exclusão
dos
artigos enumerados na Nota (48-7).

(48-7)

cj es s t rt can-se ,

principalmente. na pos i çao 48.21, os ca,!:
tões para mãquinas estatísticas. os papeis. cartolinas 'e
cartões perfurados para mecanismos "aacquar-d'", as tiras
de papel para prateleiras, as rendas e bordados de papel,
as toalhas, guardanapos e lenços de papel. as juntas
de
papel, os pratos ou artigos semelhantes de pasta de papel,
papel, cartolina ou cartão, moldados ou prensados. os mo!
des e modelos mesmo reunidos.

(48-8)

O papel~ a cartolina. o cartão e a pasta de celulose, bem
como as obras destas materi as. estão compreendi dos no pr~
sente Capltulo, mesmo q~e tenham impressões ou ilustraçã5
de carãter acessório que não modifiquem seu destino inic!
aI nem sirvam para considerã-los como artigos classifica
dos no Capltulo 49.
-
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NOTA COMPLEMENTAR (NC):
NC

Considera-se cartão ou cartolina o produto
matura superior a '180 91m2.

(48-1)

de gr!

06DIGO

ALI
QUOTA

Jf.BRCJ.DORIJ.

7.

SUBCAPfTULO I-PAPEL, CARTOll~A [ CARTAO
EM ROLOS OU EM fOLHAS
48.01

00.00
01.00

Dl

PAP~IS, CARTOLHJAS E CARTÕES FABRICADOsrE
CANICMt::rJTE, HJCLUSIV::: A PASTA DE CELUl.o=

SE, EM ROlOS OU EM fOLHAS
Papel pesando até 35 91m2
Papel de cigarro

'1' .' •.......

12
12
12

02
03
04

Papel "kraft" pesando atá 20 gim •• '2'····
Papel "kraft" pesando mais de 2D gim •.•.•
Papel de seda, pesando ató 20 91m2, pró _
prio para embalagem de frutas ••... .-.....••
Papel dielótrico para condensadores, 133-

12

05

sendo mais de 20 gím2 até 35 91m2;

12

06

.

Papel dielétrico para condensadores, pe_
sando até 20 g/m2
,
'.
.Pape L de seda, de cânhamo, de manilha ou
semelhante, branco, de fibra longa, poroso, nao impregnado~ pesando de la a " 14
g/m2, próprio para estêncil de mimeógrafo.
Qualquer outro ..
o

07

99
02.00

Dl

o

o

o

o

o

•••••••••••

;

•

•••••••••

Papel ou cartão baritado pàra fabricação
de papel sensibilizado para fotografia ..
Papel p8ra imprimir e escrever
.
pàpe I "kraft"
~
Papel manilha
Papel para filtração ..
Papel sec ant.e (mota-borrão)
Papel-base p~ra dQcalcomania .. ~oooo
Papel e cartao para a fabricaçao de
cal'
tões pc r f ur-àve.i s para máquinas estatístf=
cas e s eme Lhan t es ,
Papel jorn~l comum, com linhas d'água,para impressao- de jornais e revistas ..... ~ ..
Papel jornal~"of.fset", com linhas d'água,
para impressao de jornais e revistas
em
"of f s e t" rotativo.
Papel- Com linhas d'ásua, áspero("buffon"),
liso (cco t Lna do ou nao), "couche'* (de rnB_
quina Ou de escova), com acabamento " o f f _
se t" ou não, para inipressão de jornais B
revistas.
Papel jorn21 comum, com linhas cl;água, p~
ra impressao de livros
o
o

o

•••

o

10

02.13

••

o

;

••

••

o

o.

••

o'

o

••••

o

o

•••••• -••••••

o.

o

•••••••

o.
o

o.,
••

o

•••••••

o

12

o

o.

o

11

••••••••••

o , • • • • • • -'• •

o

09

12

12

Papel pesando mais oe"35 g/m2
"0.

02
03
04
05
06
07
08

12

•

o

o

o

o

••••

••••••••••

•••••

o.

o

;

•••

'• •' • • • • • • • "0

••

o

o

••

••••

o

o.

••••

o

o

o

• • • • • '• • ' • • • •

o

o

o

••••

o

•••••••

12
12
12

12
12

12

••

12

o

12

o

Papel jornal "or r s o tv, com linhas d'água;
para impressão de livros em "offset" rota
tivo
·
Papel com Lí.nh as d'á~ua, áspe~o("buffon"),
liso (ece t nado ou naa), "couchév í oc má _
quina ou da escova), com 2cabamento " off_
s e t " ou não, para Lmo r cs sjio do livros .... ·
o'

l2
12
12

,.:-.

12

12

í

12
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"

48.02

48.03

00.00

R

c

A

D

o

I

A

QUOTA
I

inerte, para embalagem de
filmes. de raios~ QtJ chapas de r-aí.o e-X •.••
qualquer out ro ... o • o • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • '0' •
Pasta da celulose, em rolos ou em folhas ••
Outros •• o o o. o • • • • • • • o' o o" o • • • • ~. o' • • • o • • •
~ape~

99
03.00
99.00

E

o~~camente

PAP~IS, CARTUlINAS E CARTÕES 08TIDOS fOLHA A fOLHA (DE fASRICAÇAo MANUAL) ••••••••

00.00

PAP~IS, CARTOLINAS E CARTÕES APERGAMINHA_
DOS E' SUAS rrUTAçÕES, INCLUSIVE O PAPEL
CHAHADD ItCRISTALII,
ROLOS OU EM fOLHAS

01,,00
02.00
03.00

Papel "cristal", !mpermeáv~l e semelhante.
Papel e cartão, apergaminhados •.•,••••••.•• ~
Papol vegetal, transparante, para desenho
técnico o o •• o o ' o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o" _ • • •
Outros o , . o • • • • • • • • • • • o, o • • • • • • • • • • ~.""'"

12
12
6

12
12

n,

99.00

48.04

00.00

PAPtIS, CARTOLINAS ~ CARTÕES SIMPLESMENTE
REUtnOOS POR COLAGEM, NÃO IMPREG.NADOS NE~1
REVESTIDOS EM SUA SUPERfíCIE, ~ESMO R8fOR
ÇADOS INTERIOR~1ENTE, El1 ROLOS ou EI-l
f 0=
LHAS

01.00

Reforçados interiormente de tela
têxtil
ou motálica ••.•..•..•...•••....••••••. '. '.'
outros •••.••.....•....••......•....••.••••.

99.00

48.05

48.06

48.0'

00.00

PAP~IS, CA~TOLINAS E CARTÕES SIMPLESMENTE
mJDULADOS (r'1ESt-1O Rí:C08ERTOS POR COLAGEt-l),
ENCRESPADOS, PREGUEADOS, COFRADOS, ESTAMPADOS OU PE:RFURPoOoS, Er-l ROLOS OU EM fOLHAS

12.
12
12
12

12
12

12

00.00

PAP~IS, CARTOLINAS E CARTÕESSUiPLES~lErJTE
PAUTADOS, RISCADOS OU qUADRICULADOS,
Er-1
ROLOS OU Er'l F"DlHP,S

01.00

Nilimetrado·;·'...'••••••.••..••.••.• ,.........

12

99.00

Outros ..•........... __ ......• _............

12

OOoO~

PAPlIS, CARTOlH)~S E CARTÕES °ENGOr.,ADOS,RI
VESTIDOS, H1PREGNAOOS .OU COLORIDOS NA SUPERFfcIE (M~RMOREADOS, INDIA~OS E SEME _
lHANTSS) OU IMPRESSOS (COM EXCEÇÃO DOS DA
POSIÇAO 48.06 E DO CAPfTUlO 49), EM ROLOS
OU EM FOLHAS

01.00
02.00
03.00

Papel carbono, Indigo B semelhante •.•..•.
Papel e cartão, aveludados .....•.•.......
Papel e cartão coloridos na superfIcie,es
tampados, de fantasia ou com impressão dê
m~rca comercial ou razão social
Pa"pel e cartão absorventes, coloridos. ou
decorados na superfIcie, em bobina ou ro_
lo, pesando entre 35 e 180.9/m2, com uma
tolerância de 5~ pa r-a mais ou para menos.
qualquer outro."
""" _..•.......••..

01

99

12
12

12
12
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UBPOSIÇÃO

QUOTA

e

lTEJ,l

04.00

05.00

%

Papel e cartão "ccucbé", mesmo esmaã tados
ou' envernizados de um ou ambos os lados"••
Papel e cartã~ encerados, oleados, parafi
nados ou resinado,s ...........•.....•.
0. 0

06 •.00

Papel

e cartão

••

os.00
09.00
10.00

99.00

48.08
48.09

aó.oo
00.00

betume, com ou sem composiçao de areia,si
lex ou vidro, para cobertura de casa
·ou
outro fim ...••..••.............•.•.....

12

Papel e cartão impregnados de resina" ~rti
ficial ou sintética
,
:-.

12

Papel e cartão, metalizados ••., ..•.•• ' ••..

1.2

Pa"pel e cartão, revestidos de tecido o • • o o
Papel para i,mprimir _e escrever· o o • • • • o o o .,;
Outros ••••• ;·~ ', •..•......•..•....... o ' " , ., ••

12

12

BLOCOS E PLACAS FILTRANTES, DE PASTA DE
PAPEL •. o; • • • o o o • • • • • • • o • • o • • • o • • • • • • o o. o.

15

•

CHAPAS PARA CONSTRUÇÕES, DE PASTA DE PA_
PEL DE MADEIRA DESfIBRADA ou DE
OUTRAS
r-1AT~RIAS VEGé:TAIS DESFI9RADAS, !'lES!'lO AGlO
~lERADAS COi·' RSSHLo,S rJATURAIS ou ARTIfI
:CIAIS ou COM OUTROS AGLOMERANTES SEMELHAN
TES
SUBCAP!TULO 11 - PAPEL, CARTOLINA E CART~O CORTADOS PARA
USO
DETERMINADO; OBRAS
DE
PAPEL, CARTOLINA E CAR _
TÃO
o o o o o o o o o •

o •• o • • • • • • • • • • • :-.

48.10

00.00

PAPEL PARA CIGARROS, CORTADO E~ fORMA DETERMINADA, MESMO EM BLOCOS OU EM ROLOS .•.

48.11

00.00

PAPEL PARA fORRAR PAREDES, LINCRUSTA E PA
P~IS DIAFANOS PARA VIDRAÇAS (VITROfANE) -

01.00

t.rncr-uebe

02.00

Papel para forrar paredes

03.00

Papel para vidraças (vitrofane) .•

00.00

REVESTIMENTOS DE PISOS COM SUPORTE DE 'PA
PEL,CARTOLINA OU CARTAO RECOBERTO OU NÃÕ
DE ,UMA. CAMADA DE PASTA DE LINÓLEO., !'lES!'1D
CORTADOS.

48.12

o. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

o ••••••••

48.13

• • o' • • • • • o .

o •••

0'0.0

o o o ••

PAPEL PARA C6PIAS E MATRIZES,CORTADO NAS
DIMENSÕES PRÓPRIAS, MESMO ACONDICIONADa
EM CAIXAS (PAPEL-CARBOND, EST~~CIL COMPLf
TO PARA DUPLICADOR ~ SEMELHANT~S)

01.00

Papel carbono, !ndigo e semelhante .......•
Hectográfico •.' ...

03.00

99.00

o o o o •

Estêncil ..
Outros

12

10

15

15
15
15

o ••••••••••••••••• ' •••••••

00.00

02.00

12

impregnados'ge alcatrão ou
,0

07..00

12

o ••••••••••••••••••

o •••••••••• o ••••••••••• o o ••••••••

o •••••••••••

o o •••••• ,

o o o ••••

o ••••••

15
15
15
15

.
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tIBPOSIÇÃO

•

AL.!.

R

c

A

D

o

R

I

A

QUOTA

"'EM
·48.14

4B.15

%

00.00

ARTIGOS PARA CORRESPONOrNCIA: PAPEL
DE
CARTAS EM BLOCOS, ENVELOPES, CARTAS~POS _
rAIS~ BILHETES_POSTAIS NÃO ILUSTRADOS
E
CARTDES 'PA.9A, CORBESpmWrNCIA; CAIXAS, SA..
COS.E APRESENTAÇOES SEr~ELHANTEs, DE PAPEL,
CARTOLHlA OU CARTAO!, CmrrENOO ARTIGOS SOl!
TIDOS DE CORRESPOND~NCIA

01.00'
02.00
99.00

Papel de cee ta , em bloco ou folha eo Lt a , .",
Envelope
,...•...••......••.....•..•.•
Outros ••••........ .;
..

00.00

OUTROS PAPtIS, CARTOLINAS E
TADOS PARA USO' .DETERmNADD

01.00

Papel e cartão, corrugados ou ondulados ,
simples ou colados •...............••..•...
Papel higiênico" em rolo ou bloco
.
Papel d~ qualquer formato L com risco
ou
impressao, perfurado ou nao, Com aplica _
ção exclusiva em. aparelho f~sico ......•• ,
Papel próprio para confecção de cartão' per
furável destinado a máquina de contabili~
dade e semelhante, de 0,15 mm a 0,19mm de
espessura e de peso entre 140 e 180 91m2 ..
Papel próprio para ensaio quImico (papel
reativo).i .••...•...• ~ .....••.............
Papel próprio para filtraç~o; em retângulo ou disco, .pl~ssado ou nao ....•.•.....•.
Papel próprio para máquina d~ endereço ~
ou sem prepar~ de qualquer matéria .•.•....
Tira gomada •.•.••.....•.•.. ,..••.•.....••..
Papel dielétrico próprio para condensado_
res, pesando até 20 91m2 ..•....... '. .... '.' ..
Papel dielétrico' próprio'para condensadores, pesando mais de 20 91m2 ~té 35 g/m2.~
Papel de seda, de cânhamo, de manilha ou
semelhante, branco de fibra longa, poroso,
não impregnado, pesando de lO a 14 g/m2 ,
próprio para estêncil de miméografo
.
Outros ......•••..••..•.......•..•...•.... "

02.00 .
03.00
0,4.00

05.00
06.00

07.00
08.00
09.00
10.00
11.00

.99.00

C~RTnES,

15

COR-

00.00

CAIXAS, SACOS, BOLSAS, CARTUCHOS E OUTRAS
EMBALAGENS DE PAPEL~ CARTOLINA ou CARTÃO

01.00

'Sacos oeo ce êc cee próprios para embalagem
~ntichoque e antitérmica ••.•.•••......•••.
'Outros ..••••••• '•..••••.••••••.•.•...•••• ~ ••

99.00

15
15

15

lO
15

15
15

15
15

12
15

15

15
15

12
12
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QUOTA

A

e
lTE1l

00.00

:
CARTONAGENS DE ESCRITÓRIOS, LOJAS E 5EME_

LHA~JTES •••••••••••••••••••••••••.•••• ~ •••••

48.18

00.00

LIVROS DE- REGISTRO, .CADERNOS, LIVROS
NOTAS,

DE RECIBOS E' SEMELHANTES,'

15

DE

BLOCOS

PIIRA APONTAMENTOS, AGENDAS, PASTAS
PARA
ESCRITÓRIOS, ClASSIFICADDR55, CAPAS PARA
ENCADERNAÇAO (DE fOLHAS SOLTAS OU OUTRAS)
00.00

E OUTROS ARTIGOS DE PAPEL, CARTOLINA

OU

CARTÃO, PARA USOS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO OU DE PAPELARIA; haUNS PARA
TR'AS E PARA COU:CGES c: RESGUARDOS

CAPAS DE LIVROS,ÓE PAPEL,CARTOLINA
CARJÃO

OLOO

IIHOS_
PARA

OU

~lbum para cartões postais, desenhos, ~is~

coa fonográficos, fotografias, selos e semelhantes
,
, ..•. , •.• ,., ,i,

02.00

03.00

. Caderno escolar confeccionado com papal de
linha, d'água, com teor de pasta mecânica)
de madeira m~nimo de 50%, com formato, nu~
mero de folhas e d.í z er-es estabelecidos pe-,
I:: Ministério da Educação e Cult.uro ..•••• '.
Livro de contabilidade, escrituração. mer~
cantil, de nota ou de le~brança B livro c~
piador de carta, com 'folha li~a,
pautada
ou riscada, substitufvel ou nao, com
ou
sem impressão ..... , ..... ,., •..• " .... , ... ,', ,:~

,15

15

15

04 ..00

fndãcee telefônicos ..............•.... , ••• i~

15

OS.DO

Pasta e capa para escritório ....•.• , •••.. :.

15

06.00

Classificadores de folhas soltas, .....

99.00

Outros

48.19

00.00

ETIQU~TAS

48.20

00.00

48.21

00.00

OUTRAS OBRAS_DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, CAB
TDlINA, CARTAD OU PASTA DE CELULOSE

'01.00

Argolas para guardanapos, bacias, bandejaE
colheres, pires, pratos, xícaras, copos ':e
sernslhantes .•• , ....• " . , . , "
,~.; •• ,".
Arruelas, gaxeta. e junta,cartadas ou po~
c.or,tar •. ',
,.,.,
'.,
o • • • • , . , • • ' • • • ,:'.

02.00

o,'~

15

'.0 • • • • • • o

15

DE P~PEL, CAR~
TOLINA OU
OU NAO, COM O,lJ
SEr1 ILUSTRAÇAO, f'lESMO GDr-V\OAS, ••••• ,.•• , :.:~

12

TAMBORES, BOBINAS. ESPULAS, CARRET~IS·.E S!!,.
PORTES 5E~lELHANTr::S DE PASTA DE PAPEL, PA :;..
PEL, CARTOLINA OU CARTÃO,'1-1ESI10 PERfUAAOQS
OU ENDURECIDOS. _.'.,., •• "" , •• , •••••••• "."

12

o. o ••••••••

o •••••

Q~ALQUER TIPO,
CP.~TAO, INPRESSAS

DE

15
lS

ATOS
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AL!

:MERCADOR-I!.

QUOTA

7.

48.21

03.00
04.00
05.00

06.00
07.00

úl:.OO
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
99.00

Cartão cortado para mecanismo "ãecquer-d",
p ar-f u r adn .................•......•.....•.
üuar dc oapo , lenço ou toalha •.•.•. _........
Ifueb r-c-c Luz , "cache-pot", jarra e vaso para flor, lanterna, porta-cartão, porta-re
trato, púcaro para,pó da arroz e semelhan
ta
'.....•...'..........
Canudo de papel para bebida e refresco ...
Tubo de papel, oe cartão ou papelão ou mas
sa de papel, encerado, r8sinado ou de quaT
quer outro modo pre parado com matéria i-50lante, para eletricidade..................
rubo de papel, imp~egnado üu embebido
de
alcatrão, betume ou semelhante •.........•
Cartão cerr uráve L destinado a máquina
de
contabilidade, de e et at Ie t rca e semelhante

15
15

15
15

15
l~

15

Tampões periódicos.......................

10

Coadore s de café .........•..............'.
No lo as impressos para roupas
"...
Embalagens para ovos e outros produtos a~
limentares
~:
~.~
Fraldas de papel
,
,•.... '....
Outros....................................

15
15

CAPITULO

15
15
15

49

Artigos de Livraria e Produtos
das Artes Gráficas
tlaTAS:

(49-1)

O presente Capitulo não compreende:
a). o papel, a cartolina, o cartão

e a pasta de celulose,
bem como as obras destas me têr t as, com impressões ou i.
lustrações de caráter acessõrio que não modifiquem seu·
destino inicial nem sirvam para considerá-los como cla~
sificados no presente Capítulo (Capitulo 48);

b) as cartas de jogar e outros artigos classificados no C~
p'l tu t o 97;

c) as gravuras, estamp~s e litografias originais

(posição
99.02), os selos postais, estampilhas fiscai~ e .sem!,
lhantes da posição 99.04, bem como os objetos de an~!
guidade e outros artigos do Capitulo 99.

'142
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(49-2)

Os jornais epublicações pe rt ôdt cas cartonados o u encader
nad s classificam-se na posição 49.01. Seguem o mesmo re
gime as coleções de jornais e publicações periódicas apr!
sentadas sob uma mesma capa.
ó

(49-3)

Classificam-se igualmente na posição 49.01:
a} as coleções de gravuras, de r-epr o éuç óe s de obras_ de ar.
te, de desenhos, etc .• que constituam obras compãê t as ,
paginadas e suscetíveis de fOrmar um livro, quando as
gravuras sejam acompanhadas de texto que se refira a e~
tas obras ou a seus autores;
b} as estampas ilustradas apresentadas ao mesmo tempo que
os livros. servindo-lhes de complemento;
c) os livros apresentados em fascículos ou em fo l has 'so!
tas de qualquer formato, que constituam uma obYa compl~
ta ou parte de uma obra e que se destinem a ser broch~
dos. cartonados ou encadernados.
Todavia. as gravuras e ilustrações sem texto e que se apr~
sentem em folhas soltas de qualquer formato classificamse na posição 49.11.

(49~4)

Os impressos editados com fins pub l fc t târ tos por estab~l.!i
cimento cujo nome figure neles. ou por conta do mesmo s es
sim como os destinados principalmente ã publicidade (inclu
sive'os impressos de Propaganda .turistic~). estão. excluI
dos das posiç?es 49.01 e 49.02 e classificam-se na posição
49.11-

(49-5)

Consideram-se como "álbuns ou livros de estampas para cri
ançasv , no.sentido da posição 49.03. os tbuns ou livros
cujas ilustrações 'ccns tf tuam a sua finalidade e não.depeE.,
dam do tex to.
â

(49-6)

ü'l as s t st cam-s e na pcs t ç ao 42.06 as côp ías , obtidas CO~i p.!
pel-carbono ou sobre papel fotográfico sensibilizado. de
textos manuscritos ou datilografados.
As cópias obtidas
por meio de aparelho duplicador ou por qualquer.outro pr~
cesso assemelham~se aos textos impressos.

(49-7)

Entendem-se por "cartões postais' ilustrados". no sentido
da 'posição 49.09. os cartões ilustrados que apresentem uma
ou mais impressões que indiquem este emprego.
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""""
49.01

00.00

LIVROS, BROCHURAS E IMPRESSOS SENELHANTES',
MESMO EM fOLHAS SOLTAS

01.00

Técnicos, científicos e didáticos,·co~ capa de papel ou papelão, tecida,
matéria
plástica ou cOuro sem entalhe ou incrustaçoes.,.•...• ; ....•....•.•.•.. :.........••.... N/r

02.00

05.00.

Litúrgicos, com capa de papel ou papelão,
tecido, matG'ria plástica· ou couro sem entalhe ou incrustações.................... N/T·
Outros, para fins culturais, com capa de pa
pelou papelão, tecido, matéria plástica ou cour-o sem entalhe' ou incrustações..... N/r
Com capa de couro com· entalhe ou incrusta_
ções, com capa de madrepérola ou marfim ou
tartaruga, eeo a ou veludo, "s Lmp.Le s ou COm
enfeite ou ,guarniç,ão de qualquer matória. N/T
Coci caracteres em releva (sistema Braille) N/~

99.00

Outras '" ,• •.•.. '••.• .-••.•• '.. •.• • . . . • • • ..• • • .

00.00

JORNAIS E PUBLICAÇÕES Pf:RI6DICA5 H1PRES'SOS
MES MO, ILUSTR.ADOS·

03.00

04.00

49.Q2

fi /r

·01.00

Revistas ou maçaz Lne a ••••.•..•••••••••.•.

NJT

99.00

Outros

"• ~ ••

N/T

49.03

00.00

A'LBUNS OU LII/ROS DE ESTAf1PAS E A'LBUNS PA_
RA DESENHAR OU PARA COLORIR, BROCHADOS ,
CARTONADOS OU ENCADERNADOS, .PARA CRIANÇAS.

Nn

49.04

00 ..00

MÚSIj;A MANUSCRITA OU .IMPRES~A, ILUSTRADA
QU NAO,·MESMO ENC~DERNAOA

01.00

Com capa de papel, papelão ou revestida de
tecido. '.' •••...• o • • • • • • • • '• • • • • • • • • • • • • • • o.,

N/T

02.00
99.00

Com· caracteres em relevo :'(sistema.8raille)
Outros .•••••.•••...••........,.... .•.. .•••.•.

N/T·
N/T

00.00

OBRAS CARTOGRA'FICAS DE QUALQUER TIPO,INCLU
SIVE AS CARTAS MURAIS E AS PLANTAS TOPOGRA!
FICAS, IMPRESSAS; GLOBOS (TERRESTRES OU CE
LESTES) Il-JPRESSOS
-

01.00

:::::: ~~~~~~~~~~.~~.~~~~~~~~.~~~~~~:~~:::. ::

49.05

.99.00
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CÓDIGO

I

POSIÇÃO

ALI
A "O

o

R

A

0l.00

Plano, planta ou desenho industrial
,Sefil valor ccmer c aã ••••••••.•••••.• ; .•••••
qualquer outro
_
.
Outros
.

00.00

SELOS POST~IS, ESTAr1PILHAS FISCAIS E SEr'l~
LHANTES, NAO OBLITER!WOS, cnn CURSO LEGAL
OU DESTINADOS A TER CURSa LEGAL NO
PAís
DE DESTINO; PAPEL SELADO, PAPEL-r-lO~DA, Ti
TULOS DE AÇÕES OU DE OBRIGAÇÕES E OUTROS
TíTULOS SEHELHANTES, INCLUSIVE OS TALÕES
DE CHEqUE E SEMELHANTES

0l.00

Cheques
Títulos
títulos
cheques

de vd a je m ..•......................
de açoes ou de obrigações e outros
semelhantes, inclusive talões
de
e semelhant~s (exceto choques
de

~~::::~.':::::: ~::::::::::::::: ..::::::::::I

99.00
00.00

DECA'LCOMMl!AS DE TODOS OS TIPOS

0l.00

Para decoração de cerâmica ou de vidro ....
Tranferível a seca, para aplicação didáti_
ca, técnica ÇlU profissional
,
.
Para estalilpagem de tecidos·8 ~alhas
.
Outros
"
'"
.

02.00
03.00
99.00
00.00

N/T

N/T

15

i

s

N/T

15
15
15
15

15

CALENDARIOS DE QUALQUER TIPO, DE PAPEL,
CARTOLINA OU C~RTÃO, INCLUSIVE CALEND~
RIOS EM BLOCOS PARA OESFOLHAR •••••••••••••

15

00.00

49.11

00.00

ESTMtPAS, GRAVURAS, FOTOGRAFIAS E OUTROS·
li1PRESSOS, OBTIDOS POR QUALqUER PROCESSO

0l.00

Estampa para estudo de anatomia, história
natural ou qualquer outra ciência .... ~ ...

I

lOT

CARTºES~POSTAIS, CARTÕ~S D~ ANIV[RS~RIO,
CARTOES DE NATAL E SEMELHANTES, ILUSTRA_
DOS, OBTIDOS POR QUALQUER PROCESSO, 1·1ESr-1O C01·1 ErJFE:ITES OU APLICAÇÕES .•••••••....•

49.10

02.00

,

QUOTA

ã

02.00

49.09

c

PLANOS DE ARqUITETURA, DE ENGENHARIA E OU
TROS PLANOS E DESENHOS HJDUSTRII\IS, COMER
CIAIS E SEf~ELHANTES, OBTIDOS A r-1ÃO ou r,:[':'
DIANTE REPRODUÇÃO FOTOGR~FICA SOBRE PAPEL
SENSIBILIZADO;' TEXTOS r'iANUSCRITO$ OU DATI
LOGRAfADOS'
-

99.00

·49.08

R

00.00

Dl
99
49.07

M E

UBPoSIÇÃO.
I~
,

Catálogo comarcial, anúncio, prospecto ou
qualquer outra impresso para fim publici
tário, inclusive cartaz de qualquer ospi
cie, em relavo ou nao, de uma ou mais cQ
",5

15
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CÓDIGO
POSIÇÃO

'AL!

M R

tIBPOSIÇÃO
e

R

C

A

D

O

R

I

Á.

QUOTA

r_o

%

De natureza t.écní.caç-eem valor comerci!:!l,.
relativos ao funcionamento, rnanutançao,
T~paro ou utilização de máquinas,
apaiel'hos, veIculas e qualquer outro artigo de
01 igem estrangeira
,
:
Qualquer outro
, •... , •. ,... .

Ol

99

1.5
15

03.00

FotograFias ......•.-

,................

N/t

04.CO

Mapas geográFicos r.om inji~açõas de ,nat~
reza economica, Ferroviária, rodoviaria,
tur Ie c í.ca , etc • . . . . , .. ,.,
,.,...

15

Outros

15

, .. ,
SEÇ~O

MATtRIAS

T~XTEIS

'"

..•..

Xl

E SUAS OBRAS

~:

(XI-l)

.A presente Seção não comp r eende :
a) os pelos e cerdas para a fabricação de escovas, p t ncê i s e
a~tigos semelhantes (posição 05.02); as crinas e despe!
dlcios ou residuos de crinas (posição 05.03);
b) os cabelos e suas obras (posições 05.01, 67,03e67.04);
todavia, as seiras e os tecidos espessos de cabelos,
dos tipos comumente utilizados para prensas de óleos ou
para usos tecnicos semelhantes, classificam-se na posi
ção 59.17;
c) os produtos vegetais do Capitulo 14;
d) o amianto da posição 25.24 e os artigos ·de
outros produtos das .p os t çêes 68.13 e 68.14;

amianto

~

e) os artigos das posições 30.04 e 30.05 (algodões ("ouates"),
gazes, ataduras e artigos semelhantes destina-dos a fins
medicos ou cirúrgicos,ligaduras esterllizadas para sut~
ras c r-Iirç t ces , e t c i.};
í

f) os tecidos sensibilizados (posição 37.03);
g) os monofilamentos cuja maior dimensão do corte transve~
sal seja superior a 1 ~m· e as l iim t oas e for-mas s emel naq
tes (palha artificial), de mais de 5 mm de la~9ur~ de ma
ferias plâ~ti~as ártif.iciais (üap Ftu l o 39), bem como 0-;
entrançados e tecidos destes mesmo artigos (cep Itut c 46);

~46

ATOS
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h) os tecidos, feltros e "falsos tecidos", impregnados. r~
vestidos ou recobertos de"borracha ou estratificados com
eas a mesma metê r t a , e os artigos destes produtos. que sé.
classifiquem no Capitulo 40;

i) as peles com lã (Capitulos 41 ou 43) e os artigos de p~
leteria natural ou a r t i fi c i a das posições 43.03843.04;
:i) os artigos

de

me têr-í.as

têx te t s

citados

nas

pos,i.

ções 42.01 e 42.02;

1) os produtos e artigos do Capítulo 48 (por exemplo,
ta de celulose);
ro) os calçados e suas partes. perneiras. polainas
90S semelhantes citados no Capltulo 64;
n) os chapéus e artigos de uso semelhante
do Capitulo 65;

e

e

pa~

art;

suas partes.

o) as redes para cabelo (posições 65.05 ou 67.04, segundo
o caso);
p) os artigos do Capltulo 67;
q) os fios, cordas ou tecidos revestidos de abrasivos (posi.

ção 68.06);
r) as fibras de vidro, os artigos de fibras de vidro e os
bordados qu'[mi co s ou sem fundo v t s Ive t cujo fio do b0l:
dado seja de fibras de vidro (Capitulo 70);
5} os artigos do cap f tu t c 94 (Móveis; artigos de cot cho e r a
e semelhantes);
í

t) os artigos do Capitulo 97 (Brinquedos,
esportivos, e t cvj •
(XI-2)

jogos,

artigos

Artigos mistos:
A - Os produtos têxteis dos Capltulos 50 a 57, que conte
nham duas ou mais fibras têxteis, classificam~se da
seguinte forma:
a) os produtos que contenham, em peso, mais de 10% do
total de fibras têxteis do Capitulo 50 (seda. borra
de seda (vs chappe"}, re s Iduo de b~rra de seda (tLbOU!:
rette")) classificam-se neste Capitulo, na posição
relativa ã ma tê r a têxtil que predomine 'em peso;
í

b) os demais ,produtos classificam-se
têxtil que predomine em peso.

como

artigos dG
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B - Para a aplicação destas req r as :

a) os fios metãlicos são considerados por seu peso t~
tal como constituindo um têxtil distinto; os fios
de metal consideram-se como produto t éx t íI para a
classificação dos tecidos em que estio incorporados;
b) quando uma posição se refira a vãrias ne têr.t as tê~
teis (por exemplo, seda e borra de seda ("schappe"),

lã penteada e lã cardada. etc.), estas materias são
consideradas como constituindo um 50 têxtil;
c} salvo no caso previsto na letra "a"

deste

parãgr,!!.

fo. não se levam em conta as materlas não
têxteis
que entrem na constituição dos produtos mistos.

c-

As disposições dos parãgrafos "A" e "6" desta Nota apl..!.

cam-se também aos fJos
e (XI-4) seguintes.

(XI-3)

especifica~os

nas Notas

(XI-3)

A ~ Salvo as exceçõeS

previstas no parãgrafo "B" s eçu i nte ,
consideram-se na presente Seção como "cordéis.
CO!
das e cabos" os fios (singelos, torcidos ou com retor~
ce) :
a} de seda, de borra de seda ("schappe"),

de borra de seda ("bourrette"), de peso
2 gim (la.ooo "deniers");

de residuo
superior a

b) de fibras têx te t s sintéticas e a r t i f i c i ai s (inclusi

ve os constituidos por dois ou mais monofilamentos
do Capitulo 51), de peso superior a 1 gim (9.000 "de
n i e rs" ) ;
c) de cãnhamo e de linho:
- polidos ou lustrados. cuja metragem por quilogr~
ma, multiplicada pelo número de pernQs que ~ con~
t t tuem, seja inferior a 7.000,
- não polidos nem lustrados, de peso
g/m;

superior a

2

d) de coco, com três ou mais pernas;
e) de outras fibras vegetais. com

peso

superior a 2

9/ 01 ;
f)

B

reforçados de metal.

. As disposições

anteriores -não se aplicam:

a) aos fios de lã. de pe 1o

papel não reforçados;

ou

de. c r tne ; e

aos fios de

ATOS DO PODER

EXECUTIVO

b) às fibras têxteis sl n tê t cas e artificiais em forma
de cabos 'para fabricação de f i br-as descontinuas ou
de multifilamentos sem torção ou com uma torção i~
ferior a cinco voltas por metro.
í

c) ao pe t c-de-me ss t na (cr tna-ce-r t o-ençe ), às 'imitações
de categute em seda ou em têxteis sint~ticos e artl
ficiais e aos monofilamentos do Capítulo 51;
d) aos fios de metal combinados com fios têxteis (fios
ne t â l ccs ) , tn c t us tveYt os têxteis r-evest t dos de rn!,
tal por enrolamento. e aos fios têxteis met~izados.
da posição 52.01~ os fios têxteis reforçados de m!,
tal seguem o regime indicado na letra "f" do pari
grafo "A" precedente;
í

e) aos fios de "cnen t l l e" e aos fios revestidos' por eE.,

rolamento da posição 58.07.
exc~ções p~evis~as no parãgrafo "B" seguinte.
consideram-se como "acondicionados para venda. a varejo"nos Capítulos 50, 51, 53, 54, 55 e 56. os ~io~ dii"
pcs tos:

(XI-4) A - Salvo as

a) em cartões, cat-re tê t s , tubos e s upor tes semelhantes,
em bolas ou novelos, com peso máximo {incluido o s~
porte),de:
200 9 para o linho e o

ra~i;

85 9 para seda, borra de seda (vs chapp e"), resíduo

de borra de seda (vbour r-et te"}
cos e artificiais contínuos;

e têxteis sintéti-

- 125 9 para os demais têxteis;
b') em meadas

ou em 'madeixas com peso mâxf mc de:

85 9 para .s eda , borra de seda {vs che ppe"), resíduo
de borra de seda ("bourrette") e têxteis sintêtl
cos e artificiais contínuos;

125

~

para os demais têxteis;

c) em 'meadas subdivididas ~m madeixas por meio

de um
(ou mais fios divisores que as tornem independentes
umas das outras. apresentando as madeixas peso unl
forme não superlor a:
85 9 para seda. borra de seda ívs chappe"), resíduo

de 'borrà de seda ("bourrette tl
cos e' ar-t t f t c t a t s con tfnuos ;
~ 125 9 para os demais têxteis.

)

e têxtei"s sín.têt.:!.
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B - As disposições anteriores nâo se aplicam:
a) aos fios singelos de qualquer têxtil, com exceçâo:
dos fios singelos de lã e de pelos finos, crus;
dos fios singelos de lã e de pe1os fi nos, branq u e!,.
dos. tintas ou estampados, que meçam menos de
2.000 m/kg;
b) aos fios crus, torcidos ou com retorce:
de seda. de borra. de seda ("schappe") ou de r-esI
duo de borra de seda ("bourrette"), qualquer que
seja a forma de apresentação;
de outros têxteis (com exceçio da lã e dos pelos
finos), que se apresentem em meadas;·
~)

aos fios torcidos ou com retorce, branqueados, ti.!!.
tos ou estampados, de seda,de borra de seda {vs chap
pe") ou de r-e s j duo de borra de seda ("bourrette"),
medindo no m;nimo 75.000 m/kg de fio torcido;

d) aos fios singelos, torcidos ou com retorce de qual.
quer têxtil. que se apresentem:
em meadas doba das em cruz;

(XI-S)

em suporte ou qualquer outro acondicionamento
que implique seu emp re qc na .t ndiis t r-la t~X"t.i1 (por'
exemplo, em bobinas de torcedores, canelas ou e~
pulas, ce r r e tê t s cônicos Ou ccnes , ou· aíiresent!,
dos em casulos para teares de bordar).
.
Consideram-se como:
a) tecidos em "ponto de gaze", no sentido da posição 55.07.
os tecidos cuja ur-d t duru seja composta. em toda ou em
parte de sua s upe rf i c i e , de fios fixos (fios retilíneos)
e de fios móveis (fios de volta); .es tes últimos se.· cr.!:!,
zam com os fios fixos dando uma 'meia volta, uma volta
completa ou mais de uma volta, de maneira a formar um !.
nel que prenda a t r-uma ;
b) tules e tecidos de "malhas de nós (rede), lisos", no -se,!!.
tido da posiçâo 58, Da. os que apresentem, em toda a s!
perflcie. uma serie única de malhas regulares da mesma
forma e tamanho, sem qualquer desenho nem malhas cheias.
Para a aplicação desta definição, não se lev~m em conta
as pequenas 'aberturas que aparecem nos p.on tos de lig!
ção e que são inerentes ã formação da malha.
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EXECUTIVO

Na presente seção. consideram-se como 'sconf e cc fcna dos"ta) os artigos cortados em forina d i f e r e nt.e
retangular;

da' quadr-ada 011,

b) os artigos diretamente acabados na operação de tecel~
gem e prontos para serem usados ou que se possam uti
lizar' depois .de terem si~o separados por simples corte,
sem cos tu ru-cu outro trabalho complementar, tais. como
certos esfregões. toalhas de nâo , 'toalhas de
ços de pescoço, guardan~pos e mantas';

me s a , le.!!.

c) os artigos cujas orlas foram quer embainhadas.ou debrua
das por qualquer processo (com exclusão dos tecidos e;'
peça cujas margens. sem ourela,·tenham sido simplesme.!!.
te fixadas), quer rematadas por franjas .de n~s. obtidas
por meio de fios do próprio tecido ou de fios aplicados;
d) os artigos cortados de qualquer forma, dos quais se
nham retirado fios;

t~

e) os artigos reunidos por costura, por colagem 'cu por ,qual
quer outra forma (com exclusão das peças do mesmo teci
do reunidas nas extremidades de maneira a forma~ uma p~
ça de maior comprimento, bem como das peças
constitui
das por dois ou mais tecidos sobrepostos em. toda as,!!
perficie e assim ligados e~tre si, mesmo com intercal!
ção de algodão ém-pes t a (voue te"},
(XI-7)

Salvo disposição em contrario. que r-es ul t at- do próprio te~
to das posições. não se incluem nos Capitulas 50 a', '51'. ou
nos Capítulos 58 a 60, os 'artigos con Fecc i on ados no senti.
do da Nota (XI-6)
Não se classificam nos. Capi"tulos 50 a
57 os artigos classificados nos Capitulas 58 ou 59.
o

CAPITULO

50

Seda, Borra de Seda ("Schappe") e Residuo
de Borra de Seda ("Bourrette")
CÓDXa-O

rosxçXo

5tlBrosrçj;:o

•

=

ALI

"

E

R

C

A

D

O

R

.I

A

QUOTA
7.

50.01

00.00

CASULOS DD 8rCHO-DA-SEDA PRÓPRIOS PARA DDBAR ••••• " •••••••• " o , • • , o , • • " • • • • • • o o o . o o

N/T

50.02

DoQ.OQ

SEDA CRUA (NÃO TORCIDA) •••••• 0 •• 0"

N/T.

50.03

00.00

RESíDUOS DE SEDA (INCLUSIVE OS CASULOS DO
BICHO-DA-SEDA IMPRÓPRIOS PARA DOSAR E
OS
FIAP OS);
BORRAS. RES f DUO DE BORRA E: RESíDUOS DE SUA CARDAÇAO ("BLOUSSES")

0.0'. ,.
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c 6 DI GO
Pill?IÇÃO

UBPOSIÇlo

AL!

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

7.

ITE1!

01.00
99.80
50.04

00.00

50.05

00.00

Penteado da borra da seda ("Schappe").·.,....
Outros
."..........

~/T

N/T

nos DE SEDA NÃO ,ACONDICIONADOS .PARA VENDA
A VAREJO ••.•••••..•.•......••••••••.•.••. ;

5.

nos DE, BORRA DE SEDA ("SCHAPPE")" NÃO ACON
DICIONADoS PARA VENDA A VA'REJO••••..••••• :-

5

50.06

00.00

nos DE RESfsuo DE 80RRA 01'; SEDA (uBoUR
_
RETTE") NÃO ACDNDIC-rONADO~ PARA VErmA A VA
;:REJO ...•••••••••••••••••.•.••.••,

5

5o.o?

00.00

FIOS DE SEDA, DE BORRA DE SEDA t"SCHAPPE")
E DE scs tsuo DE BORRA DE SEDA ("BOURRETTE"
ACONDICIONADOS PARA VENDA A VAREJO.........

12

5o.0S·

00.00

PElD-D!:_MESSINA (CRINA-DE-FlDRENÇA)j IMITA
ÇÕES DE CATEGUTE PREPARADAS COM FIOS DE SE
DA
-

50.09

01.00

Polo-de-messina (crina-de-florença).... ...

5

99.00

Outros....................................

5

00.00

TECIDOS DE SEDA
("SCHAPPE")

Dl.OO

04.00

Cru
, .,..............
Alvejado, b r-ah que a do ou decruado
Estampado, tinto ou tecido com fios de cores diferentes ..... ,......................
Gofrado, ondeado ou impresso em relevo...

12
12

05.00

Adar;m.scado

12

06.00
99.00

Brocado
Outros....... . . . ..

00.00

TECIDOS DE RESíDUO DE BORRA DE SEDA ("BOUR

02.0.0
03.00

50.10

OU

DE BORRA DE SEDA

.. .. .

.. ..

RETTE")

12
12

12
12

-

01.00

Cru................ •. .... . .•......... . . . ..

12

02.00
03.00

Alvejado, branqueado ou decruado

12

Estampado, tinto ou tecido com fios de cores diferentes............................

12

04.00
05.00
OG.':!O

99.00

Gofrado, ondeado ou impresso em
Adamascado ....•.'. . .
......
Brocado ......•............... , ..
Outros... .
. . ..
.

relevo....
.. .. . ..
. . . .. . . . . ..
. . .. . . .

12'
12

lJ
,12
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51

Têxteis Sinteticos e Artificiais Continuos

(51-1)

F. todas as Seções da Nomenclatura em que se utilizam, os
termos "fibras têxteis sintéticas e artificiais" referem-

se

a fibras

ou filamentos de polimeros

orgânicos

obtidos

industrialmente:
a) por polimerização ou condensação demonõmeros orgânicos.
tais como poliamidas. poliésteres, po l tu ne t anos e der2-

vados polivinilicos;

b) por transformação quimica de polimeros orgânicos nat~
rais (celulose. ca s e f na , pt-ote Inas , algas, etc.), tais
como raiam viscosa, raiam acetato, raiam cuproamoniacal
(cupra) e -fibras de alginatos.
Consideram-se·-como "sintéticas" as fibras ou fi 1amen tos
definidos na letra "a" e como "artificiais" os definl
dos na letra "b".
(51-2)

A posição 51.01 não compreende os cabos para a fabri cação
de fibras têxteis sinteticas e artificiais des con t f nuas ,
que estão classificados no Cap1tulo 56.

(51~3)

Não se consideram como fios continuos os f10S chamados ~ol
peados", constitui dos por f br as cuja maior parte foi par
tida pela passagem e tr-e vês de dispositivo mecânico ep r opr-j
ado (Capitulo 56).
Os monofilamentos de matérias têxteis s n tê t t ce s e artifl
ciais. cuja maior dimensão do corte transversal não ultr!
passe 1 mm, classificam-se:
í

(51~4)

í

na posição 51.01, se o seu peso for inferior a 6,6 mg/m
(60 "de n t e r s"};

na posição 51.02, em caso contririo.
Os monofilamentos, cuja maior

dimensã~

do corte

transve~

sal seja superior a tmm; .cl as s f caa-s e no Capitulo 39.
í

í

As l~minas e formas semelhantes (palha artificial) de maté
rias têxteis s t ntê t t cas e artificiais classi'ficam-se na p~
sição 51.02 se sua largura não ultrapassar 5 mm e- nc r.aPi
tulo 39 em caso contrârio.
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AL!
MERCADORIA.

QUOTA

Z

51.01

00.'00

Ol~OO

Dl
02
03

Oll
05
06
07

08
09
10
11

12
99
02~00

Dl
02
03

04
05

OS
99
51.02

I
I

00.00

FIOS DE fIBRAS TtXTEIS 5INTlTICA5 E ARTIFI
CIAIS CONTíNUAS, NÃO ACONDICIONADOS
PARA
VE~JDA A VAREJO
De fibras sintéticas
Do derivado vinf'lico, alvejado, branqueado
ou de cor natural
,
,...
De derivado 'vinilico~ estampado ou tinto..
De super poliamida (nailon e semelhantes) ,
alvejado, branqueado ,ou de, cor naturaL...
De, superpolimnida (nailon e semelhantes) ,
estampado ou tinto: .
. . . . . ..
De Poliéster, alvejado, branqueado ou de
cor natural
,'
.
De- po1iéstor, estampado ou tinto
;....
Do acrílica, alvejado, br~nqueado ou de co
natural
,.....
.
De ccz-Lt co , estalilpado ou tinto...........
De superpoliuretano, alvejado, branqueado
ou de cor na t ur a L .....•...•.......•.•• ,....
Do superpoliuretano, estampado ou tinto...
00 polipropileno, alvejado, branqueado ou
de Cal' natural • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.....
De cc i t or oc.í i eoo , estampado' ou tinto .• '. . . .
Quaiquer outro
,
:..
De fibras artificiais

5
5
5

5
5
5'
5
'5

í

5

5
5
5

5

De proteína,
caseína Ou qualquer outra,dl
branqueado ou de cor natural .....-::
00 proteína, caseí n a ou qualquer outra, es
tampado ou tinto
,
, -:
Do raion acetato, alvejado, .b r an que ado ou
de cor nat u r aj
, .•• ,.......
De raion acetato, estaropado ou tinto ....'..
De raion viScosa ou cuproaliloniacal, alveja
do, b r anque aco ou de cor natural ...•.....-:
De raion viScosa ou cuproa~oniacal, estam_
p ado Ou tinto .....•.•...• ', .•.••••••. ~. ,..
Qualquer outro .....•. ,...., ....•.•••• "......

.ve jccrc ,

5

5

5
5
5

~

5

norJOFILAf1ENTOS, LAm~JAS E FOR~tAS SEf'lElHAN_
TES (PALHA ARTIFICIAL) E H1ITAÇÕES DE CArE
CUTE, DE r-'jAT~RIAS Tt:XTEIS SINTl::ncAs E AR="

TIFICIAIS

'

,

o1~ 00
01.01

02
99
02,00

Dl
02
99

Imitaçõe:, d~ ~atelJu~e: ...•.....•.....•. ,. ,"'
Palha ar~~f~c~al traf~a) .••.••...•.......•.
Qualquer outro ..........•.••....... ; •••....
De ~at~rias têxte{" artificiais

I

~~ ~a te9u~e

Imf tcÇÕt2S,
.' . . .. . . . ..
Pa.ltic o r t í.f Lc i a L ,raf.!.a)
Qualquar oU~ro .........•
'"

•

5
5
5

.

(

1
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

C\lD.GO
POSIÇÃO
51.03

.-

AL.!.

M

UBPOSIÇÃO

a R c A D o R

t

A

QUOTA

e

00.00

fIOS DE FIBRAS rtxTEIS 5INTLTICAS ~ ARTIFI
crAIS CONTtNUAS,.ACONDIcrDNADOS PARA VENDA

"

A VAREJO

01.00

Dl

51.04

De fibras sintéticas
Fio d'?ntal.................................

12

99
02 .. 00

Qualque-r outro, •.•.... _. . . . . . . . . .. . •. . . . ••• .

1-2

De fibras artificiais................... .....

12

00 .. 00

TECIDCB DE FIBRAS TtXTEIS SINTLTICAS E ARTI

FleIAIS CONTíNUAS (INCLUSIVE OS TECIDOS

~10NOFIU\ME~JTOS

OU DE LÂt'lINAS DAS

DE

POSIÇÕES

51.01 OU 51.02)
01.00

Dl

De fibras sintéticas
De poliamida (náilon e"semelhantes). liso,
de cor natural, branqueado ou alvejado .....

02

De poliamida (náilon 8 semelhantes), ~s~a~

03

de
De

04

05
06

paco, tinto, gofrado ou ondeado, com fios
cor2S d.i t e r en t e s
.
poliamida (náilon e s e rne Lharm s ), .t avr-e
do, adamascado ou brocado
_ .
De poliéster, liso, da cor natural,branqu~
ado ou alvejado
.
De poliéster, estampa60, tinto, gofrado ou
ondeado,co~ fios de cores diferentes., ....
Os poliéster, lavrado, adamascado ou broc~
do

07

08
09

10
.01.11
12

13

14

15

16
99
02.00

Dl
02

De 'a'c'r'Ú'ic'o'; ·Ú's·o·: 'de' 'c'~; '~~t~;~i" b;~~~~~i'
do ou alvejado , .. ,
'.."
,.,
,." ..
De acrílico, estampado, tinto, gofrado ou
ondeado, com fios de cores dj t e re nt e s . .....
De acrílico, lavrado, adamascado ou broc~
do "
','
','
.
De outras fibras sinteticas, liso,
da
cor natural, branqueado ou alvejada: .....
De outras fibras sintéticas, 8sta~pado, ti~.
to,
gofrado ou ondeado,. com fios de cores diferentes .. ,
····
De outras fibras sintéticas, lavrado, ada
mascado ou brocBdo........................
Tecidos para fabricação de pneumáticos (denominados "o cr doné Ls ")
,··
Tecidos de Fibras têxteis sintéticas, cont
nuas, sobrepostas a outros t~cidos e liga dos entre si, com intercalaçao de pasta a
de espuma de náilon
~ ..
Tecidos de fibras têxteis sintéticas, continuas, impermeabilizados com resina.......
Falsos veludos
;
·
Ilue Lque r outro
_
,
De fibras artificiais
,
Da raion acetato, liso, de cor natural,bra r
quaado au alvejado
····
.
De raion acetato, estampado, tinto, gafra.
do ou ondeado, com fios d" cores d i.Fe r e n .
tas ••••...... ·.··········
.

12

,2
12

12
1"2

12

12
12
12

12

12
12

12

12
12

12
12

.z
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Aros DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO
POSIÇÃO

ALI
E

UBPOSIÇÃO
e

c

R

o

D

A

A

I

R

QUOTA
Z

ITEM
De raion acetato, lavrado, adamascado

03

ou

b r oc a do •.•.••.••••.••.•...••... " ' , ' ..•.....

04

Os
06
07

OB
09

10

De raion viscosa ou cuproaf71oniacal,liso,de
cor natural, branqueado ou alvejado········
De ,raion u.ís cos a ou c up r oamonLao a L, e s t ampado, tinto, gofrado ou ondeado, com fios
de cores diferentes ....................•....
De raion viscosa ou cuproaruonia8al, lavrado, ad ariauc ado ou brocado .. -,
.
de
De outras fibras artificiais, liso,
'cor natural; branqueaco ou alvejado, .....
De outras fibras artificiais, estarupado ,
tinta,. gofrado ou ondoado, COf71 fios da
coras diferentes
·······.···
Do outras fibras artificiais, lavrado~. aoaoaac adc . ou brocado _
;. ,. ....•...
Tecidos para fa~r;ca~ao de pneu~aticos (d~
nom í.nac oa "c or done s")
.
T~cidos de fibras têxteis artificiais, con
tlnuas, sobre~ostos a outros tocidos a liGados entre si. co~ intersalaç;o de pasta
ou de espUf.l8 de náilon
",
.
T~cidos do fibrGS têxteis artificiais, co~
tlnuas. ii:1perf.leabilizadoD co~ resina .•• '.•..
í

11

12

I

Têxteis

12
12

12

12

12

I

ALf

"

E

R

C

A

D

O

R

I

A

52.Dl

00.00

rIOS DE r~ET-,!\l Cor~BINADOS Cml FIOS Tt':XTEIS
(FIOS nETtl:LICOS), INCLUSIVE os FIOS TtX
TEIS REV::::STIDoS DE r-t:::TAL POR ENRDLAr-1ENTO,
E FIOS Tt':XTEIS NETAUZADOS

01.00

08

e
ITEM

Ol.DO

1.2

-

IPOSIÇÃO

I

I

Metalizados

UBPOSIÇÃO

52.02

,

12

52

C6 DI G O

00.00

12

·····1

CAPITULO

99.00

12

12
Fa j s oe ·.veludo's
;
Telas da f.ibras:=-êxtei.s, artificiais ••••••• 12
üuaj que r- outro. '.,. •....••••••.••.••••.••••••• ( 12'

02.13
14
99

02.00

12

QUOTA
%

-

'metal precioso cornb Lnado 80m qualquer
fibra têxtil .......•... : .••.•••..•••...•...
De metal comum combinado com qualquer fiSr-a tixtil •....•.................•.••......
Outros ........................... , ..........

10
10:

10

TECIDOS DE FIOS DE r~ETAL, DE FIOS METtl:UCOS OW DE r rrs Tt':XTEIS n:::TALIZAOOS DA POSIÇÃO 52.01; PARA VESTU~RIO, ~108ILI.6:RIO E
USOS SEr-IELHP;NTES

, D8
r

:

mo ';
~

• _

c ruc íos o corubinado
~

80m

q ua Lque r-

.... , ..........................

12

~56

Aros DO PODER EXECU'l'IVO

c 6 D IG O

•

)rUIlPOSlçÃO
POSIÇÃO
e

AL!
E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7.

ITEM

I

02.00.

I

99.00

~~a~~~~~i~~~~~.~~~~~~~~~.~~~. :~~~:~~~. fJ.~.. 1 12 I
Outros . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . _

CAPfTULO

Li.

P~los

. ... .

12

53

e Crinas

NOTA:
(53-1)

Sob a

denomi~açio

de "pelos finos" compreendem-se os pelos

de e l p ace cTname , v i cu nha , t aque , camelo,

cabra "mohair",

cabra do Tibete, cabra de Caxemira e semelhantes ~om excl~
são das cabras comuns), de coelho (inclusive c coelho ang~
rã). de lebre. de castor. da nutria e do rato-almiscarado.

c

Ó TI I G O

POSIÇÃO

53.01

ALI
M

~UBroSIÇAO

E

~

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e
ITEM

7.

00.00

LAS NAO CARDADAS NEM PENTEADAS

OLOO

Bruta

Dl

De finura at6 46's (cruza 4)/

rt

02

De

03

De 64 1 $

02.00

nur a de mais de {Ibls ate '6'{;','s'

do) cxtlusivc
(me r I ne ) ou me Ls fina

Dl

brznqueada ou do cor natural, de
46's (cruza 4)
lavada no dorso

99

üua Lque r outra

Dl
99
04.00

Dl
99
05.00

.

N /1'

"1/1'
~1

/1'

Lava da , oes ençcr our e ce , ca r b on Lz ada cu nao,
at~

03.00

'(~l:~;i'
.
finura

!-l/1'

.

desengordurzda, carbonizada
ou
naD, branqueada ou de cor natural, de fi
nura de mais de 46's atá 64's (cruzado) lavada no dorso
.
Qualquer outra
····
Lqvaoa , dc s en qo r-dur a da ,
carbonizada ou
nao, branqueada ou do cor natural, mais fi
na que 64's
lavada no dorso
,
.
qualquer outra
···········
l2vada, desengordurada,
carbonizada ou
nao. tinta
~
.

N/I

l~vaGa,

N/T
N/T

N/T'
N/T

N/T

~s DO PODER ExECUTIVO
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C6DIGO

!'OSrção
\53.02

I

I

R

C

A

D

O

R

I

À

,

QUOTA

""""
00.00

Dl
02
99

02.00

Dl
99

00.00

53.04

OC.OO

53.05

00.00
01.00

Dl
02
03
04
99
02.00

Dl
99
53.06

M E

e

01.00

53.03

ALI

~1lBl'OSIÇÃO

PELOS FINOS OU GROSSEIROS, NÃO
NEM PENTEADOS

CARDADOS

Plilos finos
De coelho ou Leb r-a
.
Oe -ceb ra "moha i r-v, cabra- do Tibete, cabra
de Ca xcm tr a 8 seme Lbant es ._
;
.
Qualquer outro
'..
Pêlos grosseiros
De cabra comum
Qualque r outro

DESPERDfeICS OU RESíDUOS DE LÃ' E DE PÊLOS
(fINOS OU GROSSEIROS), em! EXÇLUSAo
DOS
fIAPOS....................................

N/r

fIAPOS DE LÃ E DE PÊLOS (FINOS ou GRDSSEI
RDS) ••.••••••••••••••• , ••..••••..••••••• 7.

N/T

LÃ E PÊLOS (FINOS
ou PENTEADOS

ou GROSSEIROS) CARDADOS

Lã
De finura até 46's (cruza 4)
De finura de' mais de 46 1 5 até 64 1 s excl'u-

4

s Lve •••••••••••••• ,••••••_...................

4
4

De éq t s ou mais fina......................
"Tops"
Qualquer outra..
...
. . .. . . .. .
....
Pêlos
·'Tops"... ;.................................
Qualquer outro .. '...........................

01.00

Singelo

03
04
99
02.00

Dl
02

N/T
N/T
N/T
N/T

fIOS DE LÃ CARDADA, NÃO ACmmICIDNADDS P~
RA VENDA A VAREJQ

02

/T

.
.

00.00

Dl

• "IA

4
4

4
4

(simples')

Cru, bransuead9 ou de co; natural, de tI_
tulo inglesate 1/48 .-, me t r Lco l/54.......
Cru, branqueado ou de cor natural, de tItulo inglês acima de 1/48 - métrico l/54..
Tinto ou estampado, de tItulo inglês até
1/48 - métrico l/54
;.............
Tinto .ou esta.1l~ado, .oe tItulo inglês acima de 1/48 _ metrico l/54..................
Qualquer outro
~.....

5
5
5
5
5

Retorcido
De,duas pern~s ~u cabos, de tItulo inglês
ate 2/48 __ met r-í co 2/54 ...... ; ..... : ... .: ..
De duas pernas ou cabos, de t~tulo ~ngles
acima de _2/48-:- _métrico 2/54...............

5
5

758

ATOS DO POl>ERExECUTIVO

CÓDIGO

POSIÇÃO

ALf

E

R

C

A

TI

O

R

I

A

QUOTA

e

I_

%

03

De mais de ou aa pernas .cu cabos, branquea··
do ou de cor natura 1 ...............•.. :-:.
De mais de duas pernas 'ou cabos, e.ebamoe-,

5

99
99.00

do

ou tinta..............................

5

Qualquer out r-o ., ••••...•••
Outros' _.... . . ..•••• • .....•••.•. ....•....••.

5
5

00.00

FIOS DE L~ PENTEADA,
PARA VENDA A VAREJO

01.00

Singelo.

04

53.0?

M

uasosrçrc

Dl

0"0...

N~O

ACONDICIONADOS

(simple e)

Cru, branqueado ou de cor natura 1, de tt.tulo inglês até 1/48 _ métrico l/54.......

02

Cru, branqueado ou de cor natural, de tItulo il'lglês acima de 1/48 .;, métrico l/54..

03

Tinto ou estampado, de título inglês até
1/48 _ m~trico l/54 ...................•...
Tinto ou esta~p'ado, de titulo inglês acima de 1/48 _ métrico l/54 .......•.........
Qualquer outro........................ .....
Retorcido
Oe,duas pern~s ~u cabos, de título inglês
ate 2/48 - met r co 2/54
08 duas pe r naa ou cabos, de título inglês
acima da '2/48 - mát r Lcc 2/54 ..•.....
Da mais de duas pernas ou cabos, branque~
do
ou da cor natural.....................
De mais da duas pernas ~u cabos, estampado
ou b nt;o .. '....•.•.......,..
Qualquer outro
o ••••••• ;.. •••••••••

04
99
02.00

Dl

í

02
03
04

í

99

53.0a

99.00

Outros ...

00.00

FIOS
PELOS FINOS, CAROADOS OU PENTEA DOS, NAO ACONDICIONADOS PAR~ VENDA A VARE

53.10

5

5
5

5

5
5
5
5

-

~

53.09

5

5

o. o • • • • • • • • • • • • • o . . . . . . . . . . . . • . • • •

Os

5

0+000
02.00

Singelos ........•.......

99.00

Outras ..•••......' ....•.

~.'"

oo.......

10

Retorcidos, de duas pernas ou cabos.......

o

10

o.....

10

OO~OO

FIOS'DE PELOS GROSSEIROS OU DE CRINA, NAO
ACONDICIONADOS PARA VENDA A VAREJO

01.00
02.00

Singelos..• o o • • • • • o • • • • • o . . . . . . . • • • • • • • • • • •
Retorcidas, de 'duas pernas ou c ab cs •...••.

4

99.00

Outros .•.....

4

o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • o"

00.00

nos DE ur, DE PElos (FINOS OU GROSSEIROS)
OU DE CRINA, ACONDICIONADOS PARA VENDA A
VAREJO

01.00

De lã.

02.00

De palas finos.

99.00

Outros.

o ' • • • • • • • • • • o . o o • • • • o o. o . . . o • • • • o • • • • '"0
o.' o •••

0,0 • • •

o o • • • • o o.

0

•••••

.-

o • • • • o o o . ' o • • o o o • • • o • • • o • • • • • • o. o . . .

4

8
12

a

I
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

,

c

ÓD I GO

POSIÇÃO

~tlBroSIÇÃO

M

2

E

C

e

•

D

O

•

AL!

•

I

QUOTA

r.

ITE1l

53.11

00.00

TECIDOS DE

01.00

De lã

Dl
99

oz.oo

LA

OU DE PELOS flNOS

Liso, estampado ou tinto, pesando até
450. g/mZ ••••••••.••••• o • • • o • • : . o • • • • o • • • • • • •
Qualquer outro ••••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • o o o • •

'12
12

De paloa finos ••.• : ••••••••••••••••••••

12

0

•••••

53.12

00.00

TECIDOS DE PELOS GROSSE.IROS ••••.••.•••.•••

12

53.13

00.00

TECIDOS OE CRINA •••••••••••••••••• ',"

12

••

CAPITULO 54
Linho e Rami

"r

--

-

CÓDIGO
•
I'OSIQAO

~tlBFOSIÇÃO
e

-14

E

B

C

•

D

O

R

o ••

AL!

•

I

, QUOTA

%

ITE1l

5.:':.01

00,00

.lfNHO EM 8RUTO~ MAC"EJlWO, ESPADELAQO, PEN
TEADO OU DE OUTRO MODO TRATADO,
MAS NÃÕ
FIADO; ESTOPI\S E DESPEll0fcros OU, RESfDUaS, DE LINHO ('INCLUSIVE os FIAPOS)

01,00

Em bruto ••••••••••••••••••••••• _ ••••.

oz.OO

Macerada ••••••••••,••••••••.•

03,00

Penteado ••••••.••••••••••••••..•

04.00

Estopas e resíduos ••••••••••

'

N/T

o ••••• _.......

N./'f

o ••••

o •••

o. o..

o o o . . . . . . . . •.••

99.;00

Outros ••••••••••••••••••••••••••

00,00

RM1! 01 BRUTO, DESCASCADO, DESENGOMADo,PEN
TEADO OU DE OUTRO MODO TRATADO, ~lAS
NAÕ
FIADOj ESTOPilS E C'tSPERDfcIOS OU RESfDUOS,

o o •

o • • • • o;

Dl.OO,

(INCLUSIVE os fIAPOS)
Em bruto ••••••••• : •••••••.•••••••

02.00

Penteado ••••••

03,00

Estopas e -re e Iducs •••.•••.••.••••..... ' .. o .

99.00

üunr-cs •••••• , ••••••••••••••••••••

4
N/T
11fT

ot RAHI

o •••••

o ••••••••••••••••••••••

0

o

"0

o

o. o..

•••••

N/r
4

o o

tI/T

0.0.

N/T

ATOS 'DO" PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

POSIÇÃO
.

ALf

/sUBl'OSIÇlo
e

R

a

A

01.00

Dl

R

I

A

QUOTA

z
FIOS DE: LINHO OU DE RAtU,
DOS PARA VENDA. A VAREJO

NAO ÁCONDICIDNA-

F ias do linho

02.00

Dl

Singolo, de umQ só perna ou cabo, cru, al_

99

~~~~~~c~uo~~~~q;U.8~.d.o.:-::::::::::::::::.:-: :.::

or

5

5

5

00.00

FIOS DE LINHO OU DE RAi-lI, ACONDICIONADOS

01.00

De linho

10

02.00

De rar:Ú

lO

00.00

TECIDOS DE, LINHO OU DE flAIU
08 linho

PARA VENDA A VAflEJO

0.1. 00

01
54.05

O

Singelo, de u~a só perna ou cabo, cru, alvejado 'ou
anqueaooç oc título até 20 léa
Qualquer outro . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . , ..,..
Fios de r am í,

99

54.05

D

ITEM

00.00

54.04

M E

01.02

03
04
05·

99
02.00

Dl

02
03
04

~~~~;bC~~'. ~~. ~~~~.?~. :~. :i~:. :~. S. ~~..8~

99

.
•••

1

Liso, alv~jado. branquoado, estampado ou
tinto, ate 2~ fios, em 5 mm em quadro .....
Liso" alvejedo, branqueado, e s t amp ado ou
tinto, de cad s- oe. 24 f'ios, em 5mm em qua _
dro ', ... ,., ', ...., -.»..,,',' .,.,.,._ ••••••••••••••••••••
Lavrado,' c~u'. 'de mais
150 g/m2 ••.•....
Lavrado, alvejado" br-anq ue ado , estampado
outint,o" de, ma i s de 150 91m2
.
Qualquer outro .•............••...••••..•..

oe

,2

12
12
12
12
12

De r amí,

liso, cru, at~ 24 fios, em 5 mm em quadro
Liso, cru, de mais de 24 fios, em 5 mm em
quadro ....•.....................•.....•...
Liso,- alveja dó, branquaad~, estar.1pado. ou
t i,n,t o', at.~, .2.4, .fios,,_ .e.fll ,5mm em quadro: ••...
Liso, alvejado, branqueado, .es t a moado ou
t-Ln-t o , de-me í.s de 24', 'f-ias, em. 5 mm em qu~
or-o..", .•• , •.,."

05

.

12
12

12

. . . . . . • • ,.'., •• ,.•.••••...• '••....

12

Lavrado, alvejado, branqueado, estampado
ou ,tinto,' de mais -Ge -1,50 '91m2 ... . :.. -.....•.
Qualquer outro
-. •.•...•.•......

12
12
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55

CAPITULO
Al~odão

CÓDIGO
POSIÇÃO

"

,

UBPOSIÇÃO

R

c

A

D

o

R

1

AL.!.
QUOTA

A

,

lTE1!

55.01

00.00

ALGODAO ~~:t0 CAROADO ~JEt'\ ,PEfHEADO(EJ'1 RAr-1A).

55.02

00.00

LíNTER~S

N Ir

DE ALGOpAO

01.00

Cru

99.00

Outros

55.03

00.00

DESpE:RDfcros OU RESíDUOS

DE ALGODÃO (H! _
CLUSIVE OS FIAPOS) NAO PENTEADOS NEM CARDADOS ........••.•..•..• " ...•.• '" .....• "

N/T

55.04

00.00

ALGOD~O CAROADO OU PENTEADO...............

4

55.05

00. no

FIOS DE ALGODÃO NPO IlCON('ICIONADOS

,,

,

,

VENDA A VAREJ O

01.00

01
02
03
04
05
99
b2.00

03.00

01

m

99

PARA

Cru, sem branquear nem mercerizar
De t;tUlo inglês de 1 a 20, singelo, de Q
ma so perna ou cabo .......•.••.......... '"
De tItulo inglês de 21 a 60, singelo, da
uma "só perna ou cabo
,
,.........
De titulo inglês de mais de 60, de uma só
perna ou cabo .......•.. ~" ..•............• ~.
De título inglês da 1 a 20, retorciq~com
duas ou mais pernas ou cabos"..............
De titulo "inglês de ,21 a 60, retorcido ,
com duas ou mais .pe r nes ou cabos ...'.......
Qualquer outro
~ ......•.• ~ "
Alvejado, estampado, de fantasia, ~ercerh
zado ou tinto, singelo ou de uma 80 parna
ou cabo

01
02
99

. , N"lT
. N/1:

,

5
5
5
5
5
5

.

De trt~lo inglês de 1 a ~O................
Da titulo inglês de 21 a 60 .•.••.••...:....
Qualquer outro
','" .'. •.•••.
Alvejado, estampado, de fantasia, mercer!
zado ou tinto, retorci"do, com duas
ou
mais pernas ou cabos
De titulo" inglês de 1 a 20................
De titulo inglês de 21 a 60...............
Qualquer outro............................

55.06

00.00

rIOS DE ALGODÃO ACONDICIONADOS PARA VENDA
A VAREJO .. "........

55.07)

00.00

T[CIDOS D[ ALGODAO EM PONTO D[ GAZE

01.00

Cru, sem br~nquear nem mercerizar ..•.• : ...

5
5
5

5
5
5

8

12

'762

ATOS DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO

PQ&IÇÃO

AL!

~tIBroSIÇÃO

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

7-

ITEM

I

55.0?

99.00

Outros

55.0a

00.00

TECIDOS "BOUCL~S'" DO TIPO ESPONJA, DE AL-

99.00

GODÃO
Cru, sem branquear nem mereerizar
Outros

00.00

OUTROS TECIDOS D~ ALGODÃO

01.00

55.09

"0"

01.00

01

02
03

'9
02.00

Dl
02
03.00

n;
02

"

•

12

.
.

12

Cru, naa mereerizado
Lisa, pe~ando até 60 g/m2 .........•.......
Liso, pesando mais de 60 g/m2.............
Lavrado, pas ar.do mais de 60 91m2..........
Qualquer outro
:....................
Liso, alvejado, tinto, estampado ou meree
,rizado
Pesando até 60 g/m2 ...............•.......
Pesando m.ais de 60 91m2
o' ••••••••
Lavrado
Pesando até 60 g/m2 .".•..••.•••••.••• o • • • • •
Pesando mais de 60 g/m2
~
o

04.00

Adamaeca dc •

99.00

Outros

o • • • o • • o. o' • • • • o, • • • • • o o o. o • • o.' o '

, ...•.

CAPITULO

o • • • • • • • • • • o. o o

O'

o o •• o

12

12
12
12
12

12
12

12
12
12
12

I

56

Têxteis Sintéticos e Artificiais

Descontlnuos

NOTA:.

(56-1)

Cónsideram~se como ~cabos ~e fibras contlnuas para a fabr~
cação de fibras têxteis sinteticas e artificiais, descontl
nuas". no sentido da posição 56.02. os cabos constituldos
por um conjunto de filamentos continuas paralelizados. de
comprimento uniforme e igual ao dos cabos. e que satisfaçam
as seguintes condições:

a) comprimento do cabo superior a 2 m.
b) torção do cabo inferior a cinco voltas por metro.

c) peso unitãrio dos filamentos inferior a 6.6 mg/m (60
niers");

"d~

763

ATOS DO PODE!L EXE\.:UTlva

d} unicamente para texteis sinteticos: os cabos devem te.
sido estirado~ e, por isso, nio devem poder esticar-se
mais de 100% de seu, comprimento;
e) peso total do cabo superior a 2 gim (18.000 "deniers")_
Os cabos cujo comprimento não
se na posição 56.01.

ultrapasse 2 m classificam-

C6DIGO
POSIÇÃO

56 ..01

A

D

o

R

I

QüOT,\

e
ITEM

Z

00 ..00

FIBRAS TtXTEIS SINT~TICAS E ARTIFICIAIS
DESCONTfNUAS, NÃO CARDADAS NEM PENTEADAS

01 ..00

fibras sintéticas
De poliamidas '(náilon e semelhantes)

Dl
02
03
99
02.00

56 ..02

ALf

R

UBPOSIÇÃO

.

~:r~~~~~:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::
Qualquer outra

-

,,

4

4

.

4
4

.
.

4
4

Fibras artificiais

Dl

De r-a on viscosa

99

Qualquer' outra

í

'

PARA A FABRICAÇÃO DE fIBRAS TlXTEI~
E ARTIfICIAIS, DESCONTíNUAS

00.00

CABOS

01.00

De fibras sintéticas

SINT~TICAS

Dl

De pol~~midas (náilon e semelhantes)

.

4

02
03
99

~~rr~t~:::.e.r~~: .: : : : : :: : : ::: : : : : :: :::: :: : :

4
4

02 ..00

Dl
99
56 ..03

oo.cc

56 .. 04

00 ..00

01..00

Dl
02
03
99

Qualquer outra

.

4

.
.

4
4

De fibras artificiais
De raion acetato
Qualquer outr a

,
-.-

DESPERDíCIOS OU RESíDUOS DE FIBRAS T~XTEI
SINT~TICAS E ARTlf!CIAIS lCONTfNUAS OU DE~
CONTíNUAS), NÃO CARDADOS NEM PENTEADOS~IN
CLUSIVE OS DESPERDíCIOS OU REStDUOS DE
fIOS E DE fIAPOS..................... ......
FIBRAS T~XTEIS SINT~TICAS E ARTIfICIAIS
DESCONTíNUAS E DESPERDíCIOS OU RESíDUOS
DE fIBRAS TtXTEIS SINT~TICAS E ARTIFI
fIAIS (CONThWAS"OlJ DESCONTíNUAS), CAR:"
DADOS, PENTEADOS OU DE OUTRO MODa PREPA
RAOOS PARA A fIAÇÃO
-

N/T

I

fibras sintéticas
Da poliamidas (náilon a semelhantes)

.

4

Qualquar outra.

'.

4
4

~:r~~i~::.t.~~~~:::::::::::::::::::::::::: :::

4

'16~.
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DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO
POSIÇÃO

ALI.

~iIBPOSIÇlo

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

ITEM

%
Fibr~s artificiais
De raion acetato
Qualquer out r a
·

02.00

Dl
99
56.85

00.00

FIOS DE FISR;.s T~XTEIS SI~T~TICAS E ARTIFIClAIS DESCONT[NU;l.5 (OU DE DESPERDícIOS
OU REStDUOS Di: FIQ,\P,S Tt::<TEIS SINTlTICAS
E ARrlrICI~IS), M~O ACONDICIONADOS PARA
VENClA A V,:l,REJO

0l.1J0

Da fibras sintétic~s, em cor natural, a1vaj3do ou branqu~adc

cr.ni

08 p c Li.am í.da s (náilon e eeme Lha rrt ea ]

04
99

Qualquer outra

02.00

.

De fibras sintéticas, estampado

Dl
02

.

~!~lf~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

04
99

Qualquer outra

03.00

4

4

5

5
5

5
5

ou tinto

De p o Lí.em Ld as (náilon e' semelhantes)

03

; ..

5
5
5
5
5

De fibras artificiais. em cor natural, alvejado ou branqueado

01
99

De raion viscosa
Qualquer outra

.
.

5
5

ou tin:
.

5

04.00

De fibras artificiais, e s t ampa do.
to

00.00

FIOS DE FIBRAS TtXTEIS SINTÉTICAS E ARTIFI
CIAIS DESCONTíNUAS (OU DESPERDíCIOS OU RE-=
SfDUOS DE FIBRAS TtXTEIS SINT~TICAS E ARTI
fICIAIS), ACONDICIONADOS PARA VENDA A ~K
REJO

cr.no

Do fibras sintéticas
De fibras artificiais ......•••..

02.00

56.07

.

~!~HH::~~~~~::: :.:::::::::::.::::::.::::: ~::

02

03

56.06

.
.

~

:...

00.00

TECIDOS DE FIBRAS TtXTEIS SINT~TICAS E' ARTIFICIAIS, DESCONTfNUAS

OLOO

De fibras artificiais

Da raion acetato. liso, de cor natural,
branqueado ou alvejado
De r a.í on acetato. estampado, tinto, gofra
do ou ondeado, co~ fios de cores diferen~
tes
·
03
De raion acetato, lavrado, ada~ascado ou
brocado
;
04
r s c ,".
De r a on viscosa e cup r oamon.í c a L,
de cor natural, branqueado ou alvejado.....
05
D~ raion viscosa e cuproamoniacal, estampado, tinto, gofrado ou ondeado, com fios
• de co,tcI:l diferente:;;.............. ......•••.

lO
lO

Dl

12

02

í

I

12
12

í

12
12

ATOS DO PODER

165

EXECUT1VO

ALI
M

Da
do.

OL07
08

09

10

99
02.00

01

02
03

04

05
06

07

08
09

10
11
12

13

99

r~ion

E

R

c

visCGS~

ao aca cc aoo ou

t.

8

o

I

8uproucio~iaCD1,

br

A

LDvrDoc a do .... ········

I
I

De outras fibras artificiClis, liso, de co
res naturais, branqueado ou alve jeoo ....-:
Da outras fibro.s artificiais, estampado,
tir.to ,gofrado ou ondeado , co~ fios de
cores diferentes...........................
De outras fibras artificiais, lavrado , adaraa s c ad o ou br ocaço
-. . . . . .
Teci90s de f~bras texteis ~rtific~ais,des_
cont~nuas, l~gzdos entre s~, com ~ntercala'
ção de.p~s~a.de fibras têxteis sintéticasl
ou e c t a f í.c í.a Ls •••.. -.... •..•.•.•••••••••.•..
Qualquer outro
-. . .
De fibras sintéticas
Da poliamid'Z._, (náilon e semelhante e}, li _
50, de cor natural, b ca nque aõo ou aj va j adc ]
De poliamida (náilon e semelhantes), esta~
pado, tinto, gofrado ou ondeado, com fios
de cores diferentes .... :..................
De poliamida (náilon e "aeme Lbant ee}, lavr~
do. adamascado ou brocado
Da.poliéster, liso, da cor natural, bran -queecc t:lu 'alvejado
- '... •...
De poliester, estampado, tinto, gofrado ou
ondeado~ COr:1 fios de cores diferentes.....
De poliester, lavrado, adamascado ou broca
do
De acríliCO, liso, de cor natural, branqu~
a de ou alvejado...........................
De acrílico, estampado, "tinto, gofrado ou
ondead~,. com fios de cores diferentes'.:;..
De acr~l~co, lavrado, adamascada ou brocado
'"
'
"" .
De outras fibras sintéticas, liso , de cores naturais', "branqueado, ou alvejado ... '"
estampado,
De out ras fibras sintéticas,
tinto, qof r-ado. ou ondeado, com fios de
cores diferentes...............
De outras fibras sintéticas, lavrado, ada
mascado, ou brocado
;...
Tecidos de fibras têxteis, sintéticas, da e-,
continuas, liQados entre si, com intercala
çâo de pasta de fibras têxteis sintéticas
ou artificiais............................
Qualquer outro
:
···.

12

12
12

12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
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57

Outras Fibras Têxteis Vegetais; Fios de
Papel e Tecidos de Fios de Papel
'NOTA CQf·1PLH1ENTAR (NC):

NC (57-1)

O IPI incide sobre os produtos das subposições 03.00 e
99.00 da posição 57.04. somente quando preparados.

C6DIGO

POSIÇÃO

157 .01

R

UBPOsrçAO

c

A

D

o

AL!
.H

I

A

e
ITEM

%

C~NHAr~O ("CArJ~JABIS SATIVA"), EM BRUTO.!'1ACf.

00.00

RADO, ESPADELADD. PENTEADO OU DE OUTRO

DO TRATADO, HAS Nil:O· FIADO';

ESTOPAS E

PERD!CrOS OU RES!OUOS DE CANHAMO

MO

OEa

(INCLUSI

VE OS FIAPOS)

-

01.00

Em bruto...................................

02.00

Preparado ••........••••.. '. . . ••••• .•• . . .. . . .
Ea't op a s 8 oecpcz-dfc cs ou re e Iduos•...... '..

03.00

57.02

QUOTA

00.00

í

N/T
4
'N/T

"ABACA
(CANHAMO_DE_~lANILHA OU "MUSA TEXTI_
LIS") L E!'1 BRUTO, El1 FIlAÇA OU TRA8ALH;WO.

MAS NgQ FIADO; ESTOPAS E OESPERDtCIOS OU
RES!OUOS DE ABACA (INCLUSIVE 05 FIAPOS)

57.03

01.00

Em bruto ...•........•.........••••........•

02.00
03.00

Pre par-eoc .••.....••••.•..........••.•......
Estopas é des~erdícios ou resíduos

.

4
N/T .

JUTA E OUTRAS FIBRAS TtXTEIS
LIBERIANAS
ESPECIFICADAS NEM COMPREENDIDAS EM OU
IRAS POSrçO[s. EM BRUTO. DESCASCADAS ou DE

00.00

N~O

OUTRO r·lODO TRATADAS,

nAS NJ'íO fIADAS;

PAS E DESPERO!CIOS OU RES!OUOS DESTAS
BRAS (lNClU5I~E os fIAPOS)

57.04

N/T

E5TO
FI~

01.00

Em bruto...................................

N/T

02.00

03.00

Preparadas
;.....
Estopas e oeecer-dfc o s ou x:es!duos....

·NI.T

99.00

Outro s ... ..•. • ..••... .... .....•..•. . •... .. .

N/T

00.00

OUTRAS FIBRAS

í

T~XTEIS

VEGETAIS,

OU TRABALHADAs, r·IAS tJ1W FIADAS;-

CIOS OU RES!OUOS

os

02
03
99

BRUTO

DESPERD!

(INCLUSIVE-

FI APQS)

s ce I

01.00

Dl

DESTAS.rIB~AS

EM

4

í

I
I

Em bruto .............•...............•.....•.
Pce p e eado .••••.....•••••••..••.•..••••••••. -.
Buchos
.
Ouc Lqu c r outro- .••..•...•.......•...••........

N/T
4
N/T
N/T

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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C6DIGO

AL!

C2.C:J

"
Hcncquor.;
-

02.01
99

Preparado... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualquer outro.......................

03.00
99.00

Outros

57.05

00.00

FI OS DE C~N HAr10

,

57.06

00.00

FIOS DE JUTA OU DE OUTRAS FIBRAS
LIBERIANAS DA POSIÇÃO 57.03

T~XTEIS

01.00

Cru, alvejado ou branqueado •..........•...

5

99.00

Outros .........•.......................

5

) jtlBPOSIÇAO
posIÇÃO
e

l_

C

A

D

O

R

A

I

QUOTA
I

Fibras de coco {c a.í r-o ) . ,

4
NIr

"..

,...

4

. . . .. . . . . . . . . .

T~XTEIS

.

OO.OC

FIOS DE OUTRAS FrBRAS

Ue sisal
Cru, alvejado ou branqueado, .•............
Qualquer outro.•...•....... : ... '.' .•...... ; .
Outros
Cru, alvejado ou branqueadQ .. ~ .. ~., ...•...
Qualquer outro
,
;
_.•

99.00

01
99

57.09

R

01.00

01
99

57.DB

E

5

VEGETAIS

00.00

nos DE PAPEL

01.00
99.00

Com diâmetro inferior a 1 mm ............•.
Outros
" •.......

00.00

TECIDOS DE CANHAMO

OLOO

Pesáncio até 500 g/m2
Outros

99.00

'.

,.... .•.......•....
" .

5
5
5
5

5
5

12
'12".

00.00

TECIDOS DE JUTA OU DE OUTRAS F'IBRA5
TE~S LIBERIANAS DA POSIÇ~O 57.03

OLOO

Liso, cru
liso, alvejado ou branqueado

~

12

99.00

liso, estampado ou tinto
Outros ....................•. , .

-..........
..• ..

1-2

57.n·

00.00

TECIDOS DE OUTRAS FIBRAS T~XTE:lS VEGETAIS.

12'

57.12

00.00

TECIDOS DE

12

57.10

02.00
03.00

F'~OS

TtX!···

DE PAPEL. ....•...• '........

12
12

'168
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EXECUTIVO

58

Tapetes e Tapeçarias; Veludos, Pelúcias.
Tecidos "aouc fês" e Tecidos de "Chenille";
Fitas; Passamanarias; Tules e Tecidos de
Malhas de Nós (Red~); .Rendas e sut pur as ;
Bordados
NOTAS:
(58-1)

Estão excluldos do presente Capltulo os tecidos revestidos
ou impregnados, os tecidos e t âs t t cos , a passamanaria elá!.
tica, as correias transportadoras ou de transmissão e os
demais artigos classificado~ no Capítulo 59. Todavia. os
bordados em ne têr.te aeê xeets cl as s t r t cam-se na posição 58.10.

(58-2)

Consideram-se como "tapetes", no s en t i do das posições 58.01
e 58.02, os tapetes para cobe r tut-a de pisos, bem como os
tapetes que, apresentand~ as mesmas características, dest~
nem-se a ser colocados em outros lugares que não seja o s~
10. Estão e xc tuf dcs destas posições os tapetes de feltro,
que se classificam no Ca~ítulo 59.

(58-3)

Consideram-se .como "fitas", no sentido da posição 58.05:
a) - os tecidos com urdidura e trama (inclusive os veludos)
em tiras cuf a- 'le rqur-e não exceda 30 em e com ourelas
verdadeiras;
as tiras cuja largura não exceda 30 cm, proveni entes
do .corte de tecidos e providas de falsas ourelas te cj,
das, coladas ou de outro modo obtidas;
b) os tecidos tubulares com urdidura e
ra. quando planos, não exceda 30 cm;

trama, cuja

larg~

c) os tecidos cortados em vt ês com orlas dobradas. cuja la!:
gura. quando desdobrados. não exceda 30 cm.
As fitas com franjas
na posição 58.07.
(58-4)

o~tidas

na

tecelagem classificam-se

Não estão classificados na posição 58.08 os tecidos de m!
lhas de nós (rede) em mantas ou em peças, fabricados com co.!.
dê ts , cor-das e cabos. que se classificam na posição ~9.05.
A expressão "bordados~ da·posição 58.10 abrange os artigos
com aplicações por costura de lantejoulas, perolas ou mot~
vos ornamentais, de têxteis ou outras materias, bem c~
mo os trabalhos efetuados com fios para bordar de metal
ou de fibras de vidro. Estão excluldas da posição 58.10 as
tapeçarias feitas ã agulha (posição 58.03).'

ATOS

(5B-6)

DO PODER

Exnctrnvo
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Ciassificam-se no Rresente Capitulo os artigos (fitas. re~
das. etc.) feitos com fios de metal e empregados em vestú~
rio. mobiliãrio e usos semelhantes.

CÓDIGO

AL!
E

UBPOSIÇÃO
~IÇÃO
e

c

R

o

.A

R

A.

I

,

QUOTA

1_

58.01

58.02

00.00

TAPETES DE PDrJTOS. DE ·NOS OU ENROlADOS,ME.§.
MO .cONFECCIONADOS

01.00

Feitos

01
02
03
99
02.00
01
02
03
99

Da lã
:
De fibras sintéticas ou artificiais
De algodão.
Qualquer outro
:
Feitos à máquina
o

o

•

o

o

••

o

••

,.

•••••

•

•

•

•

•

oo.....

•

•

•

16
16
16
16

De lã
De· fibras sintéticas ou arti fiei ais
o.
De algodão.............................
Qualquer outro.........
........•.

16
16
16
16

o

o

o

••••••••••

••

o

o

o

•

•

••••••••••••••••••••

o

•

o.,

••

•••

••••

OUTROS TAPETES, MESMO CONFECCIONADOS;TECIDOS CHAHADOS "KELH1", "SOUMAK", "KARAMA-NIE" E SEMELHANTES, MESMO CDrJFECCIONAOOS

OLOO

Tapetes feitos à mao
De lã
Qualquer outro •................. '." : ...
Tapetes feitos à máquina

Dl

02
03
04
99

!

mao

00.00

01
99
02.00

58.03

à

o·, • •

16
16

De lã .................•..••.......... "'."
De fibras sintéticas ou artificiais........
.
...
De algodão................
De fibras de coco ou de sisal{capachos); ..
Qualquer o!.!tro............................

16
16
16
16
16

o

••••••••

o

•

o

•

•

•

•

••••

Tecidos chamados llkelim", "soumak", "kaca-,
manie" e .semelhantes, mesmo confeccionados

16

OO.O!J

TAPEÇARIA TECIDAS A ~lA"O (GE:rERO"GOSE:LHJS",
llFLANDRES", "AU8USSO~l", "BEAUVAIS" E SEME_
LHANTES) E TAPEÇARIAS FEITAS A AGULHA (PON
TO PEQUENO, PONTO pE CRUZ, ETC.),MESMO COE
FECCIONAOAS •••••••••••••••••••••••••••• ; •••

16

00.00

VELUDOS, PEllJCIAS, TECIDOS"BOUCll::S" E TECI
DOS DE "CHENILLE", COM EXCLUSA'O DOS ARTI=
GOS DAS POSIÇÕES 55.08 e 58.0S

01.00

08

O?.OO

03.00

04.09
05.00
99.00

algodão.................................

18

De; seda..•.•..

o............................
08 lã......................................

18

De fibras sintéticas.....•................ ,.

De fibras artificiais......................

18
18
18

Outros ••••.•.....•••.••.•.•.•.....•.• ;.·....

18
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rosIÇÃO

1IBPOSIÇÃO
e
ITE1l

58.05

00.00

E

R

c

ALI
A

D

o

R

I

A

7.

FITAS, "INCLUSIVE AS FORMADAS POR FIOS OU
FIBRAS PARALELIZAOOS E COLADOS (FITAS SEM
TRAMA), COM EXCLUS~O DOS ARTIGOS DA POSI
ç~O 58.06

01.00
01
02
99
99.00
01
02
03
99
58.06

00.00

00.00

QUOTA

-

Não tintadas, para máquinas de escrever,
calcular e semelhantes
OS" algodão.................................
De fibras sintéticas ou artificiais
Qualquer outra
,
·...
Outros
De seda.".. "
'
,
, ..
De fibras sintéticas ou artificiais........
De algodão.................................
Qualquer outra.............................
ETIQU~TAS, ESCUDOS E ARTIGOS SEMELHANTES,
TECIDOS, MAS N~O BORDADOS, EM PEÇAS,
EM
FITAS OU CORTADOS
,

18
18
18
18
18
18
i

e

18

FIOS DE "CHEN.ILLE" ,nos REVESTIDOS POR DJ
ROLAMENTO (COM EXCEÇ~O DOS COMPREENDIDOS52.Dl E DOS nos DE CRINA RE _
VESTIDOS POR ENROLM1ENTO)j TRANÇADOS
EM
PEÇAS; OUTROS ARTIGOS DE PASSAMANARIA
E
OUTROS ARTIGOS DRNA14ENTAIS SENELJ-flNTES,EM
PEÇAS; BORLAS, POMPONS E SE14ELHANTES

NA. POSIÇ1fO

01.00
99.00
58.08

Fios de "chenille".........................
Outros.•.......... "
,

18
18

00.00

rULES"E TECIDOS DE MALHAS DE NOS (REDE),
LISOS"
"

01.00

De algodão

.

18

02.00
99.00

De fibras sintét~cas ou artificiais
Outros
'
".. ,

.
.

18

18

00.00

rULES FIlOS E TECIDOS DE MALHAS DE NaS
(REDEj, COM DESENHOS; RENDAS (DE FA8RICA
ç~o MECANICA ou MANUAL) EM PEÇAS, TIRAS
OU EM APLICAÇÕES

01.00
02.00

Da algodão

99.00

Outros

00.00

BORDADOS EM PEÇAS, TIRAS OU EM APLICAÇÕES

01.00
02.00

De algodão.•.............................
De fibras sintéticas ou artificiais
.

24

99.00

Outros. '," ..;

24

.
.

Da fibras sintéticas ou artificiais

•_ _- ' -_ _-----JL-

.

.

.

.

24
24
24

24

I
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59

Algodão em Pasta ("Ouate") e Feltros; Cordame
e Artigos de Cordoaria; Tecidos Especiais, Te
cidos Impregnados ou Revestidos; Artigos de
Materias Têxteis para Usos Tecnicos
NOTAS:

(59-1)

A denominação "tecidos". quando empregada no presente Cap!
tu10 (salvo quanto ã posição 59.03) abrange os tecidos dos
Capitulas 50.a 57 e os das posições 58.04 e 58.05, os trarr
çados. os artigos de passamanaria e os artlgos ornamen
tais semelhantes, em peças. da posição 58.07, os tu1es e
tecidos de malhas de nõs das posições 58.08 e 58.0~ as re~
das da po~ição 58.09 e os tecidos de malharia nio elisti
ca da posição 60.01.

{59-2)

A - A posição 59.08 abrange os tecidos impregnados, reve!
tidos ou recobertos de derivados da celulose ou de o~
trasmaterias plisticas artificiais ou estratificados
com estas. mesmas matérias. qualquer que seja o peso
por metro quadrado ou a natureza da matéria plãstica
artificial (compacta, esponjosa ou celular).
Todavia. não compreende:
a) os tecidos cuja impregnação, revestimento ou .recE.
brimento não sejam perceptlveis a olho nu (Capitulos
50 a 58 e 60. gera1mente)~ para aplicação desta di!
posição. não se levam em conta as mudanças de cor
provocadas por estas operações;
b) os produtos que nio possam. enrolar-se manualmente,
sem se fenderem. num mandril de 7 mm de diâmetro a
uma temperatura compreendida entre 159 C e 309 C (CSi..
pltulo 39, geralmente)~
c) os produtos nos quai~ o tecido esti, quer inteirl
mente embebido na matéria p1ãstica artificial, quer
revestido ou recoberto nas suas duas faces por esta
mesma matêfh (Capitulo 39).
B - A posição 59.12 não compreende:
a) os tecidos cuja impregnação ou revestimento não s!
jam per-cep t Ive t s ·a olho nu;
para aplicação desta
disposição. não se levam em conta as mudanças ~ cor
provocadas por estas operações;
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b) os tecidos pintados (com exceção das telas pintãdas
para' cenários de teatros, fundos de estúdios ou ~
50S semelhantes);
c)

~s

tecidos recobertos de poeiras de me têr t as têxteis,
de pô de cortiça ou de outros produtos semelhantes.
que apresentem desemos resultantes desses tratamentos;

d) os tecidos que tenham sofrido aprestos normais de
cab ament c

ã

base de metêr-i as amt l ãce as

ou

de

~

mat.%.

rias semelhantes.
(59~3)

Entendem-se por "tecidos com borracha", no sentido da pos..:!.
ção 59.11:

.) os tecidos impregnados. revestidos ou recobertos de bo!.
racha ou es trat1fi cedes com es ta mesma materia:

- d.

pes o

igual ou inferior

• 1. soe

g/m 2 ,

ou

d. peso superior a 1.500 .9/m2 e que contenham. em
s o , mais de 50% de me tê r i as têxteis,
b) as mantas de fios têxteis paralelizados
entre si por meio de borracha;

e

p~

aglomerados

c) as fol has , chapas ou tiras de borracha esponjosa ou c~
lular, combinadas com tecido, com exceção das que
se
classificam no .cap'i tu t c 40 em virtude do disposto no u!
timo paragrafo da Nota (40-2).
(59-4)

·A posição 59.16 não compreende:

a) as correias de metêr-t as têxteis que tenham menos de 3 mm
de espessura, em peça ou cortadas em comprimentos deter
mineucs ,
b) as correias "de tecidos impregnados. revestidos .cu ree~
bertos de -borracha ou estratificados com essa mesma m,!
teria, bem como as fabricadas com fios ou cordéis tê!
te s impregnados ou revestidos de borracha (p)SiçOO 40.10).
í

(59-5)

A posição 59.17 compreende os seguintes produtos, que não
se possam classificar nas demais posições da Seção XI:
a) os produtos têxteis que a seguir se enumeram 1 i mi tat.:!.
vamente (com exclusão dos que tenham o carater de prod,!
tos das posições 59.14 a 59.16):
os tecidos. feltros ou tecidos forrados de feltro, co!!!.
binados com Uma ou mais camadas de bor.racha, de couro
ou deicu tr-e's-me tê r-tas , dos tipos comumente empregados
para a fabricação- de guarnições de c.arde s , e os prod!!.
tos semelhantes para outros usos tecnicos;

ATOS no PODER EXECUTIVO
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as gazes e.tecidos para peneiras;
as s e t ras e tecid·os espessos dos tipos comumente ut!.
lizados nas pren~as de õleo ou em usos tecnicos sem~
lhantes, inclusive os de cabelo;
os tecid~s. feltrados ou não. mesmo impregnados ou r~
ve s t t dcs , dos tipos comumente u t t l iz ados nas aâquf nes
de fazer papel ou em outros usos tecnicos. tubulares
ou sem fim. de urdiduras ou de -tr-amas simples ou múlti
plas (ou de urdiduras e de tramas s tapl es ar múltiplas).
ou tecidos planos. de urdiduras ou de tramas múltiplas
(ou de urdiduras e de tramas múltiplas);
os tecidos reforçados de metal. dos tipos comumente
tilizados em usos técnicos;

~

os tecidos feitos com fios me tii l t cos da posrç ac 52.01.
dos tipos, comumente uti 1i ze dcs na fabricação do pape l
ou em outros usos tecnicos;
os ccr-djies 1ubri fi cantes e os trançados. cordas e ou
tros produtos têxteis semelhantes para enchimento in
dus t r t e l , mesmo impregnados. revestidos "ou
dos;

reforç!,

b) os artigos têxteis para usos tecnicos (com exc~ção dos
compreendidos nas posições 59.14 a 59.16) e principal
mente os discos para polir.as juntas. arruelas e outras
partes ou peças de mâquinas ou aparelhos.
C6DIGO
~IÇÃO

lIBPOSIÇÃO
e
I_

59 •.01

00.•.00

"

E

R

C

A

D

O ..R

I

A

ALI
QUOTA
I

ALGOD~O Ei·1 PASTA (IIDUATEI!) E SUAS 08RAS;
POEIRAS, fLOCOS OU BDRBOTDS DE !·1AT~RIAS

T~XTEIS

.4-

Dl.OO

Pó •••••••••••••••••••••••.••.••••• ·••••·• •

N/T

02.00
03.00

Tampões pe I'iódic~s tipo "p as t e têxtil lt • • •
Resíduos de matérias têxteis, em pae t.a ...
Outros.•••••.•.. , .•••••••••••••••.•••••••••

4

99.00

4
4
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B

ÓD ' GO
tIBPOSIÇÃO

POSIÇÃO

AL!
Y

E

R

C

A

D

O .R

I

A

QUOTA

e

%

-.:'::==--1-1---------------+--1

59.02

00.00

FELTROS E ,ARTIGOS DE fEL TRO,
NADOS OU REVESTIDOS

01.00

fe~tro

12
12

99.00

Outros

12

00;00

"FALSOS TECIDOS" E ARTIGOS DE "fALSOS Tr
CIDOS", r'lES~10 H1PREGNADOS OU REVESTIDOS

01.00
01
99

99.00
59.04

59.05

59.05
59.06

-I

em peça ou cOI~ado de forma quadr~
da ou ret~ngular, sem qualquer trabalho
Impra gnado ou ,revestido. . .... . . . ... . .... . ..
Não impregnado nem revestido...............

01
02

59.03

MES~10 IMPREf.

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
99.00
00.00

OLOO

_

_ . . . . . . . . .. ..

"Falsos' tecidos"
De fibras de polietileno de alta densid~
de ...........•....•..... ·····.; _
,..
tlualquor outro- .... ······· .................•
Outros
_.......•............ _
.

CORorIS, CORDAS E CABOS, TRANÇADOS OU

12
12
12

N~O

De algodão.................................

i o

Da abacá (cânhamo-da-manUha)........
De sisal ...., ...••........,...... ..•.... . . .•.

10
10

De 'cânhaec •.•.••••.••.••• :............ ....•.•

.10
10

De poliamida (náilon e semelhantes).....•..

De tucum........................

...•.

10

Outros.. ...• ..••. ... •............ ...........•....

10

REDESl. fABRICADAS COM AS ~lATrRIAS CITADASN
PElSIÇ/l,O 59.04, Ul !1ANTAS, E~l PEÇAS OU EM
FORMA PROPRIAj REDES EM FORMA PROPRIA PA
RA PESCA, DE FIOS, COROrIS OU CORDAS
Redes para pesca
. ..

.

_.. •.. . •.

12

. ..

12

·99.00

Outros........

00.00

OUTROS ARTIGOS FABRICADOS COM FIOS, COR_
OeIS, CORDAS OU CABOS, COM EXClUSÃO.DOS
TECIDOS E DOS ARTIGOS DE TECIDOS .

01.00

Cordões para calçados ...........•... _. .. ...

12

99.00

Outros. . . . . . ... .•.....•... .......•. ... ..•..

12
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CÓDIGO

AL.!.
lSEBCll.DOBI/J.

tJBPOSIçlo

POSIÇÃO

QUOTA

,

e

ITE>!
59.

07

00.00

1

59.0a

00.00

TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS OU RECO _
BERTOS DE DERIVADOS DA CELULOSE OU DE OuTRAS MAT~RIA5 PlAsTICAS ARTIFICIAIS E TE_
CIDOS ESTRATIFICADOS COM ESTAS MESMAS MATtRIAS

01.00

Tecido ou fita isolant9...........
Outros ...•••...•...........•........... ,'. .

99.00
59.09

TECIDOS REVESTIDOS DE COLA OU DE MAT(RIAS
AMILAcEAS, DOS TIPOS UTILIZADOS NA ENCA _
DERNAÇ~O, CARTONAGEM, INDÚSTRIA DE E5TO _
.J~S OU USOS SEMELHANTES (PERCALINA REVES_
TIDA,ETC.); TELAS PkRA DECALQUE OU TRANS_
PARENTES PARA DESENHO; TELAS PREPARADAS
PARA PINTURA; TALAGARÇA, MERLIM E SEME _
LHANTES PARA CHAPELARIA
. ·12

00.00

TELAS ENCERADAS E OUTROS TECIDOS IMPREGNA_
DOS DE 6LEOS OU RECOBERTOS DE UMA CAMADA

1\ BASE DE 6L.EO.............................

12

12

59.10

00.00

lIN6lEOS PA~A QUALQUER USO, CORTADOS
OU
C08[RTURAS DE PISOS CONSTITUíDAS DE
REVESTIMENTO APLICADO SOBRE SUPORTE DE MA
TeRIAS TtXTEIS CORTADAS OU NAO
~.

59.1.1

00.00

TECIDOS COM BORRACHA, COM
MALHARIA

N~O;

EXCEÇ~O

DOS

DE

01.00

Tecidos pa~a fabricação de pneumáticos....

,99.00

Outros... ....•...... ......•..................

00.00

OUTROS TECIDOS'IMPREGNADOS OU ~EVESTIDOS;
TELAS PINTADAS PARA CENARIOS ar: TEATROS,
rusoos DE ESTI1DIOS· OU U503 SEr1ELHANTES

01.00

Telas pintadas para cenários teatrais,fotográfi.cos ou usos semelhantes
:
,.....
Outros... . •.•. .... ••.••....•....
.. .. ..•

59.12

99.00
59.13

I

00.00

TECIbos (COM EXCEÇ~O DOS DE MALHARIA) EL~S
TICOS, FORMADaS POR MATtRIAS TtXTEIS ASSO~
CrADAS A fIOS DE BORRACHA

01.00

Da

02.~O

99.00

12
12

12
12

12
12

algodão •.•.••••.•• .: •••••........•.•...•.

12

I~~t:~:~~ .~~~~~~ .:~~~~~~:~. ~~. ~~~~~~~~~~:.:::

12
12
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AL!

M

59.14

00.00

E

R

C

A

D

O

R

I

A

,

QUOTA

MECHAS OU PAVIOS TECIDOS~ TRANÇADOS OU TR!
COTADOS, DE MAT~RIAS rtxTEIS, PARA CANDEEI

ROS, FOCÕES DE AQUECIMENTO, VELAS E SEr-1E -=:
LHANTES; Ir·1ANGAS DE INCANDESClNCrA.
MESMO.

IMPREGNADAS. E TECIDOS TUBULARES DE MAlHA_
RIA PRÓPRIOS PARA SUA fABRICAÇÃO

59.15

01.00

Mangas de incandescência...................

8

99.0n

Outros

8

00.00

59.17

-

,.

l-lANGUEIRAS E TUBOS SEMELHANTES. DE MAT~_
RIAS TlXTOS, MESMO
ARMADURA OU ACES_"
MAT~RIAS

SORIOS DE OUTRAS

59.16

,

ccn

0l.00

Revestidos interiormente com borracha

12

99.00

Outros...... • • •••• .••••••••. . •••••••.••• . . .

12

00.00

CORREIAS TRAN~PORTAOORAS OU OE
DE MATtRIAS T~XTEIS, MESMO COM

0l.00
02.00

Transportadoras •..•.•.....••...•.•.•..•. '"

12

Da transmissão ••••.•••.•...••...•.........'.

12

TRANSMISS~O,
ARMAÇ~O'

T~CNICOS,

00.00

TECIDOS E ARTIGOS PARA USOS
MATtRIAS T~XTÇIS

Dl.Oq

Feltro e tecido feltrado, em peça ou tecido sem fim, impregnado ou não, para máqui-

DE

na

Dl
02

99
02.00

Feltro manchãopatente
"....
Feltro úmido'para a primeira prensa de suc
ção das máqui~as de papel jornal,~comP9s~~
to' de la.e nai10n, com as dimensoes m~nimas de 17,70 m x 5 m e peso mfnimo de ·800
g/m2 •......... ;
:
Qualquer outro •...•.............. :

12

12·
12

Gaze para peneira, em Raça, de seda ou tâx
til artificial ou sintético
De seda
:
:.
De têxtil artificial ou sintético

12
12

03.00

Gaze para peneira, confeccionada

12'

04~OO

Tecido; feltro e tecido feltrado aplicado
sobre borracha; tecido ou couro, para carda. ou outro fim técnico
' .'.
Tecido dá fibra ártifictal'ou sintetica,
para filtração de ácido ....•...............
Tecido para compressão ou filtração de ma_
téria graxa'ou semelhante.................
Outros ..•. ','
,
..

Dl
02

05.00
06.00

99.00

12
12
12
12
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60

Tecidos e Artigos de Malharia
NOTAS:
(60-1)

O presente Capltulo·nâo compreende:
a) as rendas de crochê da posição 58.09;
b) os artigos de malharia do Capítulo 59;
c) os espartilhos, cintas. porta-seios ("soutiens"1 suspe,!!.
sarios, ligas, jarreteiras e artigos semelhantes (posi
ção 61.09);
d) as roupas usadas da posição 63.01;
e) os aparelhos ortopédicos, tais como fundas para hér-ní es ,
cintas medico-cirúrgicas, etc. (pcs t çâc 90.19).

(60-2)

Classificam-se nas posições 60.02 a 60.06, os artigos de ma
lharia bem como suas partes:
a) tecidos em forma prõpria, quer se apresentem em unid~
des,quer em peças que compreendam varias unidades;
b) confeccionados por costura ou de outro modo.

(60-3)

Não se consideram artigos de malharia elástica, no sentido
da posição 60.06. os artigos de malharia munidos de uma ti
ra ou de fios eiãsticos para sua fixação.

(60-4)

Este Capítulo compreende os a~tigos feitos com fios metal!
cos dos tipos utilizados em ves tuãr-t c , mobiliaria e usos
semelhantes.
Neste Capltulo entendem-se por:

(60-S)

a) tecidos e artigos de malharia "elástica", os produtos,.
malharia formados por matérias têxteis associadas a fios
de borracha;
b) tecidos e artigos de malharia "com borracha", os produtos
de malharia impregnados. revestidos ou recobertos O:! borr~
cha ou estratificados com esta mesma matéria; bem como
os fabricados com fios têxteis impregnados,
ou recobertos de borracha.

revestidos

~1$
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CÓDIGO

POSIÇÃO

60.01

60.02

60.03

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

1_

%

00.00

TECIDOS DE MALHARIA
RACHA, EM PEÇAS

01.00
02.00
03.00
04.00

De algodão

N~O

ELaSTrCA, SEM BOR_

'

De lã e pelos

'.. .

'.' .'....

12

. . •.. ..•.... .

12

De fibras sintéticas ou"artificiai~

12

De linho...................................

12

05.00

De seda....................................

12

99.00

Outros

12

00.00

L~V~S E SEMELHANTES DE
CA, SEM BORRACHA

01.00
02.00
03.00
04.00

De algodão . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ."...
De fibras sintéticas ou artificiais .•......

-12
12

De l ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

"..........

12

05.00
99.00

De seda •.•••.•••....•.•••......••...••. ~. • .

12

Outros

,..

12

00.00

MEIAS E ARTIGOS SEMELHANTES DE MALHARIA
N~O ELaSTICA, SEM BORRACHA
•.•...•••.. ".. .••. .

12
12

0l.00
02.00
99.00
60.04

AL!
~

"1lBPOSIÇÃO

"

_. . . . . ..
MALH~nIA

De linho

'

l-leias •...••..•.....•.. '"

NKo ELaSTI
-

'

Calçados para recém-nascidos ..........•....
Outros
'" . . . .. . ..
. . . . .. .. .. . . . ..
N~O

00.00"

ROUPA INTERIOR DE MALHARIA
SEM BORRACHA

ELaSTreA,

Ol.DO

Camisas~ inclusive as de desportos, camisolas, c omb n aç oe a e cuecas
'...

12

99.00

Outros.....................................

12

00.00

ROUPA EXTERIOR, SEUS ACESSÓRIOS E OUTROS
ARTIGOS DE MALHARIA N~O ELaSTICA, SEM BOR
RSCHA
-

01.00

Vestidos, calças e "cu t.-ove c"

02.00
99.00

Bolsas •

í

60.05

I

12

12

í

Outros

• • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • •

,

, ..••........

12
12

I
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c6

D I GO

I

I'OSIÇÃO

60.06

e

E

R

cr

A

D

O

ITEM

R

I

AL!.
QUCTA

A

7-

--

00.00

TECIDOS m Pr.::ÇAS E OUTROS ARTIGOS (INCLUSI
VE AS JOElH~I?AS [ AS MErAS PARA VARIZEST
DE t·1AlHARIA El~STICA E DE MALHARIA COM BOg
RACHA

01.00

Tecidos
De algodão ....... , ............••••...,.......
De fibras sint~ticas ou artificiais..•••••.
De linho .........•.......•.•.....•••.•.••••.
De lã ........................•..•..........
De seda ...................•.......•.....••.
Qualquer autro .....•...•. ~ .....• : ..........
Outros
He ae para varizes .... '.................... ,
Ilu a Lque r- outro ............. ,. ....... o o o o
o o

01
02
03
04
05
99
99~OO

Dl
99

-_.~--,.-

~

UBroSIÇÃO

-,._---

í

0,0

12

12
12
12
12
12
12

12

L- __ ._._
'-,.~-----

CAPITUlD

61

Vestuãrio e seus Acessórios. de Tecidos
NOTAS:

(61-1)

(61-2)

O presente Capltulo compreende apenas os artigos confecciQ
nados com tecidos. feltros ou "falsos tecidos". com
e xc l u
sio dos artigos .de malharia diferentes dos incluldos na p~
sição 61.09.
Este Capitulo não compreende:
a) as roupas usadas da posição 63.01;
b)

(61-3)

os aparelhos ortopidicos. tais como fundas para h~rnias.
cintas midico-cir~rgicas. etc. (posição 90.1'9)'.

P~ra

a interpretação das posjç5es 61.01 a 61.04:

a) os artigos que não sejam reconheclveis como roupas re ho
mens ou de meninos ou roupas de mulheres ou de meninas
classificam-se como estas ultimas (posições 61.02 ou ...
61.04. segundo o caso);
b) a expressão "vestuãrio para crianças" compreende o ve~
tuãrio não diferenciado quanto ao sexo, pãra crianças
de colo, e não se aplica ao vestuário que se possa rec~
nhecer como exclusivamente destinado a meninas ou rneni
nos; a referida expressão abrange tambem os cueiros ~
as fraldas.

";.89

ATOS DO PODER .EXECUTlVO

(61-4)

ês s ene l ham-s e aos lenços de bolso da pcs t ç ao 61.05, os le,!!.
ços de pescoço da posição 61.06. de forma quadraqa ou se~
sivelmente quadrada, dos quais nenhua lado exceda 60 em. Os
lenços de bolso ou de pescoço, em que um de seus lados ul
trapasse 60 em, classificam-se na posição 61.06.

(61-5)

As posições do presente Capltulo abrangem os tecidos (com
exce çâo dos de malharia) cortados por molde para a confe!:.
ção'de artigos deste Capftulo.
A posição 61.09 compreende igualmente os tecidos ~ma~aria
elastica obtidos em forma própria para a confecção de arti
90S desta posição. mesmo apresentados em unidades ou em p!
ças que compreendam varias unidades.

CÓDIGO
AL.!

-"" 6llllroSlÇÃO
e
l'lEH

MERCADORIJ.

l'OSI~

61.01

VESTU~RIO

01.00

Costumes, uniformes militares, casacos,blusões, capas e calças.......................
Vestimenta com aquecimento elétrico,de qual
quer tecido
~
~. . . . . .....•
Outros .................................•.•.

99.00

61.03

Z

00.00

02.00

EXTERIOR PARA HOMENS E MENINOS

00.00

VESTUARIO EXTERIOR PARA· MULHERES, MENINAS E
CRI:';NÇAS

01.00
99.00

Vestidos, saias, blusas, calças e eas aeos , .
Outros .... '. .. . ... . . .. . .. . . . . . . . . . . .. ....•.

oo.no

QUOTA

VESTU~RIO

la
la·
la

10
10

INTERIOR PARA HOMENS E MENINOS,

INCLUSIVE OS COLARINHOS, PEITILHOS E PUNHOS

61.04

01.00
02.00
99.00

Camisas, pijamas a cuecas
Colarinhos, peitilhos e punhos
Outros...•............. ,

00.00

VESTUARIO INTERIOR PARA MULHERES, :MENINAS

OLOO

02.00
99.00

la
lO
:..........

10

E CRIANÇAS

Camisas, pijamas, combinações a·anáguas •...
Cueiros e fraldas..........................
Outros....•............ , .... , ...•.••••• ~ ••••

10

10
lO

181

Aros DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO
POSIÇÃO

AL!

~UBroSIÇIo

M

~

R

C

A

D

o R I

A

QUOTA

e

%

ITEM
61.05

61.

06

I

rsi, 07
61 908_

00.00

L!:NÇOS DE BOLSO

01.00

Da renda

02.00
03.00

De algodão .....•..•.... ,......

04.00
05.00
06.00
99.00

De lã

1 00.00

,..........

12

Da fibra sintetica ou artificial.

"...

12

De linho ...............• : .....••......... ,:..

12

De seda
Outros

12

"

,
,.'

"

·..
.

12

XALES, "rCHARPE5", LENÇOS DE: PESCOÇO, Cil
CHENtS,'"CACHECOIS, r-tANTIlHAS, Ve::US E ARTI
GOS SH1ElHANTES

.

01.00
99.00

"r cnarpes", lenços de p eaccço e cachecóis.

12

Outros ..•..•••• ".........................

12

00.00

GRAVATAS•..•..••..••••••.•....•.••..•• ,."..

12

OD.QO

·COLARINHOS, GOLAS, ENFEITES~ PEITILHOS~fO
LHOS,

PALAS, PUNHOS E

OUTRA~

GUARNIÇuES

RIOR E: INTERIOR

6l.l0

12

, ......................•...• ".,.

SEMELHANTES PARA VESrUARIO fEMININO,

61.09

12

EXT~

01.. 00

G~las, enfeitea, paitilhos e palas •••••••

12

9.9.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••"

12

00".00

("SOQ
'ESPARTILHOS, CINTAS, PORTA_SEIOS
TIENSu), SUSPENSORIOS, LIGAS, JARRETEIRAS
E ARTIGOS SENELHANTES, DE n;CIDOS OU
DE
MALHARIA, MESMO ELA3TICOs

01.00

Porta-seios (l·soutiens") .•••••••••••••••••;

12

O;?oo

Cinteiros. pa:Z::~ eecém-nasc.í dcs ••••••••••••• ;

12

99.00"

Outros ••••..•.•••....•.••

12

'00.00

LUVAS DE TODOS OS TIPOS, MEIAS E ARTI~03
SEMELHANTES, COM EXCEÇ~O DOS DE'MAlHA~IA

01".00.
02.00

De renda ••.........•••.•. , .••••••••• o•.• o......
De algodj;o,.;.............................

03~OO

o • • ; . • • • • • • • • • • ••••

De fibra" sintética' ou artificial..........

12
12
12

04~00

De lã .....-.....•..........•...•••..••

12

05 ..00

Da linho ....•..••

06-.00
99.00

De seda •••
Outros

"0 •••••

o ••••••••••• o •••••• ".. •••

o ' . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • • • • •.••

,

,..•................... ,

12
12
1.2

ATOS

na PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

1'OSIÇ"ÁO

61.11

M

StlBr03IÇÃO

e

""'"

00.00

•

AL!

a

C

A

D

o a

A

I

,

QUOTA

I

OUTROS ACESs6RIOS CONFECCIONADOS PARA VES

TUARIO: PEÇAS PARA AXILA~, CHUMAÇOS E OMBREIRAS, CINTOS ECINTURDES , REGALOS,MAN
GAS I?RDTETDRAS, ETC.

OLOO

Escudos, brasões, algarismos a iniciais ••

02.00

Alças para porta-sai os.....•.......•

99.00

Outros .....................................

CAPfTUlO

o o

12·
12
12

0.0 • •

62

Outros Artigos Confeccionados de Tecidos
NOTAS:

(62-1)

O presente Capítulo compreende apenas os ~rtigos
nados de tecidos que não sejam de malharia.

(62~2)

Este Capitulo não compreende:

confecci~

a) os artigos classificados noS Capitulas 58, 59 e 61.
b) as roupas usadas da posição 63.01.
62.01

00.00

COBERTORES E MANTAS DE VIAGEM

01.00

De l,ã •••••
De pelos finos .••••••

02.00

03.00
04.00
05.00
99.00
62.02

00.00

o..... '. o..... " .o' ..o.... o'.' .......
oo..o.................

.De a1godao .••...••••

o •• o • • • • • o • • o o o. o o o o o . .

De fibras sintéticas. cu- artificiais.......
C~~

dispositivos de

aqueci~ento'alétrico•.

Outros ...........••••••••

o o ••••••• o'.......

12
12
12
12
12
12

ROl!PA DE CAr~A, DE r~ESA, DE TOl!CA.OOR, DE CO
PA Dl! DE COZINHA; CORTINAS E OUTROS ARTI
GUARNIÇ~O DE INTERIORES

GOS PARA

o.......
o,...............

01.00

De cama ••••••.•••••••••••••••••••••

02.00
03.00

De r.!esa ...•.......•••••...

04.00

Cortin~,

De copa e cÇlzinha..........................

na.no

cortinado, reposteiro e 5amalhan
.' ...................••........ ~ ..•.
Cúpulas de tecido c c m ou s ea suporta de ca.!:.
tão, para quebro-luzes .......•.......... ~ ..
Toalhas de banho 8 de rosto....• ,..........

99.00

Outros

t es

'" .•.....

12
12
12
12
12
12
12
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CÓDIGO

rosIÇÃO

UBFOSIÇlo

e

E

R

c

D

o

AL!
R

I

A

Z

ITEM

62.03

00. DO

SACOS E SACOLAS PARA EMBALAGEM

62.04

01.00
02.00.
03.00
04.00
99,00
00.00

Da algodão.•.•....•.....• , ..•. , •••. , •• ".,.
De juta...•................•. , .•.....' ....•.
De fio de papel..•.••..•..•.•.•.......•••.•
De linho.•• , ." ••.••••••••• , ••....•. , .•• , ••.
Outros.••..••••••.• , •••......••••.•.........
TOLDOS, VELAS PARA EMBARCAÇcrES, ENCERADOS,
TENDAS E ARTIGOS DE ACAMPAMENTO

01,00
02.00
03,00

Velas par-a embarcação., •.•.•••.••••••• ,".•.
Encarados.•••••••••••••••••••••••••..••...
Ca~racas e outros ertigos de acampamento.•
Outros ••••••••••••• , •••..••••••••••...••..

99.00

62.05

00.00

OUTROS ARTIGOS CONFECCIONADOS DE TECIDOS
INCLUSIVE MOLDES PARA VESTU4RIO

01.00

Confecções de tscidos que reproduzam obras
de arte para_secoração, band~ira$, estan dartes, pendoes, bandeirolas e se~elhantes
Coadores de café ••••••••••••••••• " ••••••.
Cadarços para calçados •••...• , •• , •........
Pulseiras para relógios •••••.•••.....•....
11';scaras para ci;urgiões ••••.•••••••.•....
Panos periódicos ..••••••..•.•.•.•.•• '• ..•..
Capas para móvel, piano, ve{culo3, máquinas e semelhan~es ..•••......••............
Bandoleiras .............•....• "•.•.........
Cintos de segurança .......••........ ": .....
Panas para limpar ou lustrar, inclusIve im
pregnados de produtos de conservação
.
Moldes para vestuário ..........•..........
Outros
.

02,00
03,00
04.00
05.00
06.00
07.00

OB.OO
09.00
19. 0 0
11.00

99.00

QUOTA

5

5
5
5
5

12
12
12
12

B
.12

12
12
12
12
12

12
12
12

12
12

ATOS

DO -PODER

EXECU:IrvO
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63

Roupas Usadas. Trapos e Farrapos
CÓDIGO
POSIÇÃO
63.01

tIBPOSIÇÃO
e

I_

AI.!

R

C

A

O

O

R

I

A

QUOTlll

7.

00.00

VESTUARIO E SEUS ACESs6RIOS, COBERTORES E
MANTAS, ROUPAS DE USO DOM~STICO E ARTIGOS
PARA GUARNIÇÃO DE INTERIOR~S (COM EXCEÇ~O
DOS COMPREENDIDOS NAS POSIÇÚES 5B~01,58.02
E 58.03). DE MATrRIAS TtXTEIS, CALÇADOS,
CH~P~US E ARTIGOS DE USO SEMELHANTE,
DE
QUALqUER MATÉRIA, COM EVIDENTES SINAIS DE
USO E APRESENTADOS A GRANEL OU EM fARDOS,
EM SACOS OU Er·1BALAGENS SEMELHANTES

01.00
02.00

Calçados a artigos semelhantes •...•.•..••.
Vestuário 8 seus ace.s.sórios •.••.•.•.••••••
Cobertores
Outros .•....••••.•....•••..••......•..•••••

N/I

TRAPOS E fARRAPOS (NOVOS OU USADOS), COR_
arIS, CORDAS E CABOS, EM DESPERDíCIOS OU
REStDUOS OU EM ARTIGOS INUTILIZADOS .••••••

N/T

03.00
99.00

63.02

• •

00.00

..................................

SEÇXO

N/I

N/T
~/T

XII

CALÇADOS; CHAPrUS E ARTIGOS DE USO SEMELHANTE;
GUARDA-CHUVAS E GUARDA-SOIS; ·PENAS PREPARADAS
E ~RTIGOS DE PENAS; FLORES ARTIFICIAIS ~ OBRAS

DE CABELOS; LEQUES
CAPrTULD

64

Ca'rçados, Pe rne iras, Po1ai nas e- Arti gos
Semelhantês; Partes destes Art1.gos
~:

(64 ..1)

O p-resente Capítulo não compreende:
a) os sapatos de malhari a (posi ção 60.03) ou de outros t,!
ct dos {pos t ção 62.05), sem aplicação de solas;
b) os ca'lçados usados da posição 63.01;
c) os artigos de amianto (posição 68.13);
d) os- calçados e aparelhos ortopédicos e suas partes(posl
ção90.19);
e} os calçados que tenham o carát.er de br-l nque dos-, e
os
artigos compostos, formados de calçados e de patins{p,!
ra selo ou de rodas) J inseparãveis (Capftulo 97).

785
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(64-2)

Não se consideram como "partes"no s en t i do das
posições
64.05 e 64.06, as cavilhas, protetores, ilhoses,
colch~
teso fivelas, galões, pcmpons , cordões e outros er-t t qos de
ornamentação e de passamanaria, que seguem seu próprio r~
gime, nem os botões para calçados (posiçio 98.01).

(64-3)

Para a apli cação da posi ção 64.01, consideram-se como bo.r.
racha ou como matéria pl âs t t ca artificial os tecidos
ou
outros suportes têxteis 'que apresentem uma camad-a
e vt cn
te de borracha ou de matéria plástica artificial.
-

c6DI

GO

~lIBFOBIÇÃO
POSIÇÃO
e

ALI

M

E

R

C

A

D

O

R

I

À

%

Im!

64.01

00.00

CALÇADOS COM SOLA E PARTE SUPE:RIOR DE BORRACHA OU DE MAT~RIA PL~STICA ARTIFICIAL

01.00

Totalmente de borracha
Bota e botina
·
.
Galocha ..•.................'
.
:
.
Ilua Lquc r outro
Totalmente da matéria plástica artificial

01
02
99
'02.00

01
02
03
99
03.00

64"02·

64.03.
64.04

~:~~~~~a:s':: :: ::::-:: ::::: :::::: ::: ::::::::::

Bota e botina
;
'
.
Qualquer outro
' .
De borracha e matéria plástica artificial ..

00.00

CALÇADOS COM SOLA DE COURQ NATURAL, ARTIFICIAL ou RECON5TITU!DO; CALÇADOS (COM EXCE CÃO DOS COMPREENDIDOS NA POSIÇ~O 64.0l)COM
SOLA DE BORRACHA OU DÇ MAT~RIA PL~STICA AE
TIFICIAL

01.00
02.00
03-.00

Calçados da couro, da uso comum
',...
Calçados da coueo , care desportos..........
Botas, botinas a samelhantes
','"
Sandálias, chinelos .e semelhantes..........

04.00
05.00

QUOTA

12

12·
12
12
12
12
12·
12

12
12
12
12

Cal9ados da têxtii com sola de borracha ou
mat~ria plástica artificial ......•...... ~ ..

12

99.00

Outros •••.•••••••......•....•.....•....... '.'

12

00.00

CALÇADOS DE MADEIRA OU COM SOLA DE MADEIRA
OU DE CORTIÇA
.

12

00.00

CALÇADOS COM SOlA DE OUTRAS MAT~RIAS (CORDA, CARTlio, TECIDO, fELTRO, TRANÇA',ETC.)

01.00
·02 •.00

Alpargatas .••••••••• , ••• " . , ••.1.' • • • • • • • • • •
Totalmente de feltro mesmo ~em solas aplicadas ....• " , •• '
" ••.. , ..••.••••.••• ,
Outros., ••.••••••••••••••••••••••••.•.••••

1212

121
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C6DIGO

I

~1IBI'OSIçIO

li

E

E

A

C

D

O

R

I

AL!
QUOTA

A

POSIÇÃO

e
lTEU

~4.05

00.00

PARTES DE CALÇADOS (INCLUSIVE AS PALMILHAS
E OS REFDRtOS DE TALÕES OU TALDNEIRAS) DE
QUALQUER MATt:'RIA,. COM EXCEÇ~O DO ME:TAL

01.00

Saltos e solas
De borracha .•••••••••••••••••••••••••••••••
De madeira ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••
De matéria plástica. artificial••••••••••••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••••••••••
Palmilhas ••• o . . . . . . . . . . . ' • • • • o • • • • • • • ' " • • • •
Outros ................................ o • • • o ••

7.

OI

02
03

99
02.00
99.0Q
~4.06

00.00

I

PERNEIRAS, POLAINAS, CANELEIRAS E ARTIGOS
o ••••
SEMELHANTES E SUAS PARTES •••
,0 • • • • • • • • •

ÇAPITULO.

8
8
8
8
8
8.
I~

GS

Chapéus e Artigos. de Uso
te e suas Partes

Seme'ha~

NOTAS:
(65-1)

O presente Capitulo não compreende:
d~

posi

c) os chapeus e artigos de uso semelhante, de amianto
sição 68.13);
d} os artigos de chapelaria que tenham o carãter de
quedas, tais como chapéus para bonecas e artigos
tilhão (Capltulo 97).

(PJ.

a} os chapéus e artigos de uso s eme'lhante ; usades ,'
ção 63.01;
b) as redes feitas de cabelá (posição 67.04);

(65-2)

A posição 65.02 não se aplica is carcaças ("claches")
ou
formas confeccionadas por costura. com exceção das fabri~
cadas mediante reunião de tiras (trançadas~ tecidas ou de
outro modo obtidas) simplesmente cosidas em espiral i
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CÓDIGO

M E

lsUBWSIÇlo
1'cr!IÇXO
e

R

a

AL!

A

o

D

R

I

A

UOTA
7.

1_

65.01

65.02

oo.oa

CARCAÇAS,.-("CLOCHES") NH'O ENfORl-1ADAS NEP'l NA
COPA NEM NA ABA, DISCOS E CILINDROS MESMO
CORTADOS NO SENTIDO DA ALTURA, DE FELTRO,
PARA. CHAP'::US

01.00

De

02.00

Do felt r-o da pelos

03.00

De feltro de lã e pelos

99.00

Outros .............•.... ,

aO.GO

feltro de li

.
,
,,

',"

ENTJlANÇ~DAS

I

ou

OOTIDAS MEDIANTE

REUNI~O

OBTIDAS)

DAS

i

or.co 10e

I

I

I

I
65.03

12

12

DE aUtl. CUER i-1AT;;:RIA, N1W
NU\ NA. COPA NEt1 NA ABA

finaC~8nilha,panaQá ou

-

semelhante)

12
12

03.00
04.00

De seda,

.

12

De têxtil artificial ou 'sintético
, .. ,
Da.crina natural ou artificial .•••...•..•..

12

99:00

Outros......... ..•.•.................•.....

12

00.00

CHAP~US

05.00
0,6.00

palh8

DE

1·1000

ENfORl"lA

De palh~ grossa (esparto, junco ou seme1han
to)
'..............•. : .•.•' .•..
08 p ap e L. .........• _.•......• , ..••.....••....

02.00

01.00
02.00

65.04

12
12

CM1:CAç.;-SC"CLOCHE:Stt) ou fOllHAS PAR,'\ CHAPI:':US
TIRASCTr.rd':içADAS[ TECIDAS ou DE OUTRO

I

: .•.
_..

'.'

,

z

12

E ARTIGOS DE USO SEMELHANTE, DE FEh
TROL FABRICADOS :CUM 'CARCAÇAS.,E:,DISCOS DA PO
SIÇA065 -.01-, ':GUARNECIDOS OU N:tl:O
-

De

f e Lt ecv de

lã

_..,.,

03.00
99.00

De feltro da pelos .........•..-.....•.•.. ;..
De r'eltro de lã e pelos....................
nut co e .................•... ,.... .•... .. .....

00.00

CHAPrUS,E ARTIGOS DE USO
ÇADOS

ou

ii
~2

12
12

SEMÉLHANTE~
ENTRAM
REUNI~u DE
TI
DE OUTRO MOOO'OBT~
GUARNECIDOS.OU N~O

FABRICADOS i'lEDIMlTE

RAS\TRANÇADAS~TECTDA3 OU
DAS DE ~UALCu~R MATtRIA,

01.00

t

De'palha fina (manilha, pana~á e semelhan
te) •..•.......•...............••.•.•.......
p~lha g~ossa (~spartot junco e sem~lhan
te) ...•..•...•.....• ~
, •••••••••••...

12

03.00

De
liDe seda....................................

04.00

D~ têxtil a r-t Lf'Lc La I, ou sintético..........

12
12
12

99.00

Outro!=,... ••• ..•••••••••••••••••••• •••.••••••.

12

02.00

!
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r----r-----------------r-----;
OÓDIGO

POSIÇÃO

~1lBl'OSIçlo

M

E

R

C

A

D

O

R

I

AL1
QUOTA

A

e

%

ITEM

65.05

00.00 1Cl-Ip.pc:u5 E ARTIGOS DE: USO $Et-1ELHANTE (INCLU_

ISIVE AS REDES PARA CABELO)

CDrJf E: CCI O' !A8 0 S Cm1 TECIOOS '

DE

MALHAs

OU

i1EimAS OU FE.l..
TRO (E:M PE:ÇAS, NAS tJi'to EM t IRAS), GUARNEC.l
DOS OU NÃO

I,

0l.00 ! Redes para cabelo
02.00 IOoinas, oonôe , toucas
99.00
65.06

s ame Lh arrt e s
Outros •......•..................••.•. ,
B

.

12

.
.

12

00.00

OUTROS CHAPC:US E ARTIGOS DE USO SEME:LHANTE,
GUARNECIDOS OU N~O

01.00

Capacetes de seg~~ança
De fibrc da vid.ro..........................
De metal cQmum••..•.•• ~ ....•••••.••••••••..
Qualquer outro •••.••••..•••••••••••••..••••

01
02
99
02.00
Dl
02
99.00

Toucas de banho
De borracha................................
De matéria plástica artificial .....•.•••••.

CD.OO

TIRAS PARA GUARNIÇ~O INTERIOR. rORROS~ C~
PAS PARA CHAPC:US, ARMAÇOES (INCLUSIV~ AS
~R~AÇOES DE MOLAS PARA CHA~~US ESPECIAIS)
PALAS E BARBICACHOS· ou BARBELAS PARA CHA
PELARIA •••••••••••.•••••• : •••• : •••••••••• 7.

12

12
12

14

12
12

Outros .•.• ~:;............................... 12

CAPITULO

12

66

Guarda-chuvas. Guarda-sois.
Bengalas, Chicotes, Rebe~
ques e suas Partes
~:

(66-1)

O presente Capitulo não compreende:
a) as bengalas metricas e semelhantes (posição 90.16);
b) as bengalas-espingardas. ben9alas-estoque~bengalas com
chumbo e semelhantes (Capitulo 93);

(66-2)

c) os artigos do CapTtul0 97. principalmente os guarda-ch~
vas e as sombrinhas manifestamente destinados a diver.ti
menta de crianças. os tacos de golfei de hêque Le os ba~
tões de·esquiadores.
A posição 66.03 não compreende 0$ acessórios de materias
têxteis. as bainhas. coberturas. borlas. fiadores e sem!.
lhantes. de qualquer matéria. para os artigos classific~
dos nas posi~ões 66.01 e 66.02. Estes acessõrios classif!
cam~se separadamente. mesmo quando se apresentem com os a~
tigos a que se destinem. mas não estejam neles aplicados.
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CÓDIGO
~rçAO

66.01

AL!

UBPOSrçÃO

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e
r_

x

00.00

GUARDA_CHUVAS, GUARDA_SÓIS E SOM8RINHAS,IN
CLUSIVE AS 8ENGALAS-DUARDA_CHUVAS E OS GU~B
DA_SOIS_TOLDOS E"SEME~HANTES

01.00

üuaeda-chuvee

01
02
99

66.01

M B

99:00

01
02
99

8-

sombrinhas

~~~~~i~ã~ed~u~;~~~r~~:~~s~ao~o~eP~~i~eàd~U

de metal precioso o • • • • • • • • • • • o • • , Jo.0 o • • • ~. • •
Coberto de tecido de seda ou de textil artificial ou sintático. o" o o o o o . o • • • o " . ; . o o . o .
Qualquer outro o • • • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • • • o • • •

18

12
12

Outros
Cob~rto de qualquer matéria

com parte ou
ooarnicão de metal precioso ou de folheado de ~etal pre cioso o o o o • • • • • • ; • • • o o. o. o o.
Coberto de tocidg de seda ou de têxtil a~
tificial ou sintatico o • • • o . 0.",0.' o. o o . o o . .
Qualquer outro o o • • • o"
o ••• o. o
o o
o o

18
18

18'

0.0

0

•• 0

O"

66.02

00.00

BENGALAS (INCLUSIVr OS BASTÕES DE ALPINI1
TAS E AS BENGALAS-ASSENTOS), CHICOTES, RS
. BENQUES E SEl-1ELHANTES.•.•• o ~ o . o o o ' • • • • o . . .

66.03

00.00

PARTES, GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS~PARA
OS
ARTIGOS COMPREENDIDOS NAS POSIÇOES 66.01

O'

E 66.02..•

o ' o o. o. o o • • o o

CAPITULO

O"

o o •••• o o •••• o o •• o

18

18

67

Penas e Penugem Preparadas e Artigos de
Penas ou de Penugem; Flores Artificiais;
Obras de Cabelos; Leques
~:

(67-1)

O presente CapTtulo não compreende:
a) as s ei r-a s de cabelo para prensas de óleo (posição 59.17);
b) os ornamentos florais de rendas de bordados ou de outros
tecidos (Seção XI);
c) os calçados (Capltulo 64);
d) os chapéus e os artigos de uso semelhante (Caprtulo 65);
e) os espanadores de penas (posição 96.04)s a~ borlas de
penugem (posição 96
e os tamis de cabelo (posiçà;
96.06) :
005)

Aros DO PODER EXECU~IVO
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f) os artigos que tenham o carãter de brinquedos ou de ar.
tigos esportivos, de artigos de cotilhão e de artigos
para ãrvores e festas de Ne ta l (as ãrvores de Natal a!,
tlfíciaís principalmente) (CapItulo 91).
A posição 67.01 não compreende;

(67-2)

a) os artigos em que as penas ou
penuçem constituem uni.
camente material de enchimento e, principalmente, os a~
tigos de colchoaria da posição 94.04;
b} O vestuãrio e seus a ces sSr-tos em que as penas ou a peng,
gem constituem simples ~uarnições ou material de enchi
á

mento;

c) as flores, folhagem e suas partes e artigos' confecclon..'l.
dos da posição 67.02 1

d) os leques da posição 57.05.
(57-3) A posição 57.02 não compreende:
a} os artigos desta posição, de vidro (Capltul0 70);
b) as imHaçõ-es de flores, folhagem ou frutos de matérias

cerãmicas, 'de 'pedra, de metal, de madeira,etc •• obtidas
numa só peça por moldagem, forjamento, cinzelagem, estampagem ou qualquer outro processo, ou ainda formadas
de vãrias partes reunidas, "des da-q úe não o s e'fan por li.
gaç'ão, colagem ou processos' semelhantes".
C6DIG-O
•

~IÇ./l.O

AL!

X E n C A D O R I

~UBroSIÇAO
e

A

QUOTA

7.

ITE!!

00.00

PLlES E OUTRAS PARTES D~ AVES PROVIDAS D8
SUAS PENAS OU DE SUA PEN.UGEM, PENAS, PAR...
TES DE PErJAS, PENUGE1-l E ARTIGOS DESTAS ~lA
TlRIAS, COM EXCLUSÃO DOS PRODUTOS DA posY
ç~o ,05.07, BEM COMO DOS CANOS E HASTES DE
PENAS, TRABALHAD9S

0l.00

Pena solta ..••••••.•••.•
Pele~cQm pena, inteira, em parte, emendada

N/T,

nao , ••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••

N/T

02.00
03.00
04.00

99.00

01

99

ou

"Aigrette" ... : •...•..••.•..•'••.••..••......
Penacho ou tope para militar .••••••....•...
Outros
Artigos de peles de aves providas _d~ suas
penas, de penas, de partes de penas e d~
penugem
" ." .......•. '
.
Qualquer outro ••..... " .. ""
~ ....••.

18

18

;8
li/T

79!
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C6DIGO

AL!

UBPOSICÃO
Jl'OSIÇIO

67.02

67.03

•

C

A D

O R

I

À

QUOTA

%

00.00

FLORES, FOLHAGEM E FRUTOS ARTIFICIAIS
E
SUAS PARTES; ARTIGOS CONFECCIONADOS. COM
FLORES, FOLHAGE11 E FRUTOS ARTIFICIAIS

01.00

De matéria plástica

18

02.00
03.00

De papel...................................
De têxtil artificial ou sintético..........

18

99.00

Outros.....................................

18

00.00

CABELà DISPOSTO NO MESMO SENTIDO OU DE DU_
TRA FORI"lA PREPARADO; LA' E PELOS DE A~JH1AIS
PREPARADOS PARA A CONFECÇA'O DE PERUCAS
E
SEME LHANTES

01.00

Cabelos preparados.........................
Outros
,..
. . .. .. . .

18

18
18

00.00

PERUCAS, BARBAS POSTIÇAS, MADEIXAS E ARTI_
GOS SEMELHANTES DE CABELOS, PELOS OU MATlRIAS T~XTEIS; OUTROS ARTIGOS DE CABELOS
(INCLUSIVE AS REDES P[jRA CABELO)

01.00

Perucas, cagues, crescentes e semelhantes ..

18

02 ..00

Rodo para cabaça, de cabelo

18
18

99.00
67.05

R

lTEJl

99.00
67.04

M E

00 ..00

D.utros.••••.•..•...••••......•.... ,.. .•..
LEQUC::S E VENTAROLAS' E RESPECTIVAS AR1-1AÇ{jES

E PARTES DESTAS ARMAÇOES, DE QUALQUER MATl
RIA ••••• : ••••••.•••••••••••••••••••••••••• :-:

SEÇÃO

24

XIII

OBRAS DE PEDRAS. GESSO, CIMENTO, AM!ANTO,
MICA E MATlRIAS SEMELHANTES; PRODUTOS CE
R~MICOS; VIDRO E OBRAS DE VIDRO
CAPITULO 68

Obras de Pedras. Gesso, Cimento,
Amianto. Ntca e Ha têr-f as Seme
lhantes
~:

(68-1)

O presente Capitulo não compreende:
a) os artigos do Capitulo 25;
b) o papel, cartolina e cartão eng?mados, revestidos ou i~
pregnados. da posição 48.07 (tais como os recobertos de
pó de 'mica ou de grafita e o pepel , cartolina e cartão
betumados ou asfaltados);

792
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'c) os tecidos revestidos ou impregnados~ do Capltulo 59
(tais como os revestidos de pô de mica, de betume ou de
asfalto);

d) os artigos do Capltul0 71;
e) as ferramentas.e partes de ferramentas do Capltulo 82;
f) as pedras litogrâficas. da posição 84.34;

g) os isoladores e as peças isolantes para eletricidade das
posições 85.25 e 85.26;

h) as mós para brocas dentârias (posição 90.17);
i) os artigos do Capítulo 91 (Relojoaria), principalmente
as caixas de relógios e de aparelhos de relojoaria;
j) os artigos da posiç'o 95.07;

1} os artigos do Capítulo 97 (Brinquedos)
esportivqs, etc.);

jogos)

artigos

m) os botões (posição 98.01), os-lapis de ardôsia (posição
9~.05) •. as ardósias e quadros revestidos de arQ.osia P!.
ra escrita e desenho (posição 98.06);
n) os objetos de 'arte, de coleção e antiguidades(CapTtulo
99-).
(68.2)

No sentido da posiçã,o 68.02 3 a denominação. "pedr-as de ca!!.
taria ou de cons t ruçâo" abrange não s'omente as pedras
habitualmente utilizadas como tais. mas também qualque~
outra pedra natural da mesma forma trabalhada,c9m exceção
da ar-dês t a ,

C6DIGO

FOSIÇÃO

>t

UIlPOSIÇÃO

E

R

C

s:

ALi
D

O

R

1:

A.

e

""'M

_.

68.01

00.00

PARALEL~P!PEDOS~ PEDRAS P~RA MEIO_FIO E LA
tES PARA PAVnlE HAl5Ml ~E PEDRAS NATURA:rs
con EXCEÇ1W DA AR OS A ...................

68.02

00.00

OSRA

DE PEDRAS DE' CANTARIA OU DE CONSTRU
~O
COM EXClUS~O
AS DA POSI ~O 68 01 r
8AS o CAPITULO 69~; cusos E 5ADOS PÂRA MO
SAIcas
-

01.00

Candeeiros e eemefhanbes•••••••••••••••••••
Cinzeiros •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chapas •••••••••••••••••••• '•••••••••••••••••
Estatuetas ••••••••••••••••••••••••• • •••••••
Jazigos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Outros ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••

02.00
03.00
04.00
05.00

99.00

QUOTA
~

N/T

b

8
8
8.

8
8

-S
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CÓDIGO
I'OSIçIO

ALl

ME.tlCAOOaIA

lIll1'OSIçlo

QUO'M

e

%

1_

68.03

00.00

ARDOSIA TRABALHADA E OBRAS DE ARDOSIA NATU
R,c"L ou AGLOnERADA .••••.".•..••.•••....••..,:-.

8

68.04

O~.OO

01.00

MOS E ARTIGOS SEMELHANTES PARA, MOER" DESFI
BRAR Ml0LAR.,. POLIRA RETIFICAH, CORfAR Ou
SERR ARÉ DE P~DRAS N TURAIS,.AGLOMERADAS OU
N~O
D ABRASIVOS NATURAIS OU ARTIfICIAIS
AGLÓMERADOS OU DE MASSAS CER~MICAS (INCLU_
SIVE OS SE:Gl'lnnDS E 'OUTRAS PA.'1Tt::S DAs REFE
RIDAS MOS E ARTIGoS,Co~STITUrDOS' POr. E5TA~
r.1ATrrl AS ) A nrsno con PARTES DE OUTRAS [-jATI::
RIAS ALH S, HASTES, ANILHAS, ETC.) ou CO~
SEUS IXOS, f-1AS SEJl Aflf'lAÇA"O
f1ós vurcâní ces , ~ ••••••••••••••••••••••.••••

8

'02.00

Rebo Loc

Dl
99
99.00

Com menos da 53,34 em de diâmotro •••••• : •••
Qualquer outra ••• ; ••••••••••••••••••• · •••• •
Outros • ~ •••••••••••••••••••••.•••••••••••••

k

68.05

ÕO.OO

00.00

D1.00

68.07'

P[DRAS PARA AMOLAR OU POLIR

.~ N~o

DE

PE

DR;;S NATURAIS DE A[lRASIVOS AGL'Or-ltRADoS OU
DE: M/\ BSf\S CER~M ICA S ••••••••••••••••••••••• ,

lixas
Para unhas ••.••••••••• "••••••••.•••••••••• "• •••
Qualquer outra •••••••••••••••••••••..••• ; ..
EsponJa para limpeza ou para preparação de
:superflcies •••••••••••••••.••••.•••.•••• ; .•

99.00

Outros ••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••
L~

DE ·Esc6RIAC.

02.00

01
02
99
03.00
04.00

L~

DE ROCHA E OUTRAS

8
8
8
8-

L~S

MINERAIS SEMELHANTCS;'VEhMICULITA EXPANDI
DA, ARGILA EXPANDIDA E PRODUTOS MINERAIS
SEMELHANTES EXPANDIDOS; MISTURAS E OBRAS
DE MArrRIAS MINERAIS PARA USOS CALOR!FU GOS OU Ac6sTICOS, COM EXCLUS~o DAS COMPRE
ENDIDAS NAS POSIÇÕES 66.12,'68.13 E NO

P!TULO 69

01 ..00

8

NATURAIS OU ARTIFICIAIS, EM P~
OU EM GRAO, APLICADOS S08RE TECIDOS PA_
pEL, CARTOLINA, CARTrrO E OUTRAS MATlRIAS I
MESMO RECORTADOS; ~OSTURADOS OU UNIDOS DE
QUALQUER OUTRR fORMR

ABRASIUO~

01
99
02.00

00.00

8

cE

lã de escórias, lã de rocha 8 outr~s lãs
minerais •.•...•••.....••.••••••.•••••..•...
Produtos minerais expandido~
Ve,rmiculita ., •.••..•.•••••• '••.•••••••••••..
flrgila ;
.
Qualquer outro •.•.•••••..• ; .••..•...•••. , ..
MistUras de matérias minerais para
usos
. calor! fugas au acústicos •••..•. , .•.• ,
.
Obras da matérias minerais para usos ca10r!.fugos ou acústicos ..•..••.....•••.••.••.

5
5

5
5

5
5
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CÓDIGO
POSIÇÃO

AL!
MEltCAJ):ORIA

UBPOsrçÃO
e.

QUOTA

r.

",>:l!

I

68.08

68.09

00.00

OBRAS DE ASfALTO OU DE cnnuurts SEMELHAN
rES (PEZ DE PETRdLED, BREU, ETC.)

01 .. 00

Peças anti-ruídos para automóveis (más ti-

99.00

qU8S) ••••••••
Outros .. ".0

00.00

0.0

••••••••••••••••

-

8

•••••••••••

8

.

PAINtIS, PRANCHAS, CHAPAS,. LAJES, TELHAS,
LADRILHOS, TIJOLOS, BLOCOS E SEMELHANTES,
DE fIBRAS \/EGETAI$, DE FIBRAS DE MADEIRA,

PALHA, CAVACOS OU RESíDUOS DE MADEIRA,
AGLOMERADOS COM CIMENTO, GESSO OU OUTROS
AGLOMERP.NTE:S MINERAIS •••••••••••••••••••••

68.10

00.00

8.

OBRAS DE GESSO OU DE COMPOSIÇÕES A BASE DE
GESSO

01.00

68.11

8usto, coluna, base ou pedestal,
. figura, imagem QU jarra......

estátua,
8

99.00

Outros............. ••.•••••••.•••.••.•....••

Dú.OO

OBRAS DE CIMENTO,DE CGNCRETO OU DE PEDRA
ARTIFICIAL, MÇSMo ARMAPAS, INCLUSIVE
AS

8

OBRAS. DE CIMENTO OE ESCORIAS OU DE MARMO.
RITE
01.00

Chapa ondulada •••••••••••••• ~ ••••••••••...

02:.00

Curva"luva, manilha, tubo e semelhantes ••
Caixilho" painel, placa, 'prancha e seme -

03.00

lhantes •••••••••••••••••..••••••••••....•••

8
8

08.00

Ladrilho•••• ,;,;,;. ~ •• ,; ,;,;•••••. ',' •.•' .••.......
Pia, 'tanque e:cesarvatôrio •.•....•.....,..•
Poste•••••••••••••••••..•••••••••••••••....
Telha e cumeeira••••••.•..••....•.••.• I • • • •
Tijolo••••••••.•.•••••••••.....••.......•••

'09.00
10.00

, Cinzéi:r:o
.
Lajes 8 vigas prá~moldadas...............•.

8

99.,00

Outros.....•.•..•.•.•••..........•.........

8

04.00
05.00
06.0Ó
07.00

68.,12

S-,
8

00.00
01.00

Dl

8
8
8

8
8

OBRAS DE AMIANTO-CIMENTO, CELULOSE-CIMENTO

E SEMELHANTES

De 'amí enb c-cãmenbo.

Chapa cncuãada •. '••. ~ ....•••••....••.•••..•...
Curva, luva, manilha, tubo e semelhantes ••

8

02
03

ladrilho.••.....•........ ,

,. . : ..

8

CaiXilho, painel, prancha a semelhantes.....

8

04

8
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C6DIGO
'11

-a. c JJBPOSIçlo
e

:eos.l~Q

1_

01.05

06
07

08
99

99.00

68.13

00.00

AMIANTQ rRA8AL~ADO; OBRAS DE. AMIANTO(CARTÕES, FIOS,. TECIDOS,. VESTU~RIO,. CHAPrUS E
ARTIGOS D~ USO SEMELHANTE, CALÇADOS,ETC.),
1'1ESMO ARr1ADAS' OU REFORÇADAS, COM
EXCEÇA'O
DAS OBRAS COMPREENDIDAS NA POSIÇ~O 68.14,
MISTURAS A BASE DE AMIANTO OU DE AMIANTO E
CARBONATO DE MAGN~SIO, E OBRAS DESTAS MAT~
Rl~
-

01.00
02.00

Fibras da amianto preparado •..•••....••..••
Tecidos.•..••.....•••.•••••.....•.••..••.•••
Papel e papelao de amianto ...•.•..•.•.....•
Calçados •..........•••••••••................
Chap~us ..•............••.•.••.••••.........
Luvas ..................•...•...•••..... '.' ..
Vestuário .............••.......,
'.•....'.
Capuzes e máscaras .....•.•...........••....
Gaxetas, arruelas e juntas.!
~ .•
.Outros
,..................•............

03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
99.00
68.14

Calha, euse et ea , telha •• o • • • o ' • • • • • • • o • • • • •
Caixa de descarga de aparelhos sanitárias,
~em mecanismo •••• ; ••.•..•••••..•.•••..•..••••
arrque a reservatorio •.•••••.••••••••••••••
Vasos ••..••••••..••••••••••••••••••••..•• ~ ••
Qualquer outra •••• ~ ••••••••••• :.•••• i • • • • • • •
Outros ••.••••.••••••••••••••••••••..•.•..•.••

00.00

8
8

8
8
8

8

8

8
8

8
8
8

8
8

8

8

GUARNIÇOES DE FRICÇÃO. (SEGMENTOS, DISCOS,
ARRUELAS, TIRAS, PRANCHAS, CHAPAS, ROLOS,.
ETC.) PARA FREIOS EMBREAGENS E DEMAIS OR
GP:OS DE FRICÇÃO, iI BASE DE ~MIANTO,'DE OQ
TRAS SUBSTANCIAS MINERAIS OU DE CELULOSE,
MESMO COMBINADAS COM TtXTEIS OU OUTRAS MAT~RIAS

01.00
02.00
03.00
99.00
68.15

Lonas de freio, trançadas com metal, em rB
Loa ,", .••••••.•••••••••••••••••••••.•.••••••

8

Discos de fricção para embreagens ...•.....
Pastilhas para freio a disco ...••.•..•.•..•
Outros..... ..•.•••••.••••••.•.•••••.•..••.. .

8
·8
8

00.00

MICA TRABALHADA ~ OBRAS DE MICA, INCLUSIVE
A MICA APLICADA SOBRE PAPEL OU TECIDD(MICA
NITE,MICAFÓLIO, ETC.)
-

01.00

Folhas formadas de lâminas reunidas
por
colagem ou qualquer outro processo, inclusive aplicadas sobre papel ou tecido •.•. .. .
Outros............................... •.•••.

99.00

8
8
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lTE!<
00 ..00

OBRAS DE PEDRAS OU DE OUTRAS MArrRIAS MI"NERAIS (INCLUSIVE AS OBRAS DE TURFA) , N~D
ESPECIfICADAS NEM COMPRE:.E;NDIDAS E!1
POSIÇ~ES

Ol~OO

02.00

OUTRAS

Obra ou' peça de carvão, de grafit2 natural
ou artificial- , inclusive de carvac grafitada .•..••..... '. ..........•.......... :. o".,.
Tijolo, ladrilho e semelhantes, crus(quimi

03.00

camente ligados), magnesianos, de dolomita, de cromo, de cromo-magnesiano, de magnasita-cromo ou outros '"
Tijolo, ladrilho e semelhantes,. eletro-fu.!l

99.00

didos •.••..........
Outros .•.....••.•..•...••.. ,0._ • • • • • • • • • • • • • •

................

0.0

CAPITULO
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8

8
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8

69

CE~~HIÇOS

(69-1)

O presente Capítulo a~enas compreende os produtos cerâm!
cos obtidos por cozimento após' terem sido previamente e,!l
formados ou trabalh~dos. As posições 69.04 a 69.14 compreendem unicamente os produtos que não sejam ca10rífu gos ou r~fratãrios.

(69-2)

Este Capítulo não compreende:
a) os artigos do Capítulo 71, orincipalmente os objetos
~ue correspondam i defini cão de bijuteria de fantasia;
b) os ceramais ("cermets") da posição 81.04;
c) os isoladores e peças isolantes para a
das posições 85.25 e 85.26;

e1 etr-í c t dade

d) os ~entes artificiais de matirias cerimicas

(posição

90.19) ;

e) os artigos do Capítulo 91 (Relojoaria). nrincipalmente as caixas de relõgios e de aparelhos de relojoaria;
f) os artigos do Capítulo 97 (Brinquedos. jogos. artigos
esportivos. etc.);
g) os botões, cachimbos e outros ·artigos do Capítulo 98';
os objetos de arte. de co1eçãó e antiguidades (Capít~

~)

10 99).
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ITEM

SUBCAP!TULO I - PRODUTOS CALOR!fUGOS E REFRATARIOS
"69 ~ Dl

00.00

TIJOLOS, BLOCOS, LADRILHOS E OUTRAS PEÇAS
CALOR!FUGAS DE FARINHAS SILICIOSAS FÓSSEIS
E DE OUTRAS TERRAS SI LI CIOSAS SEMELHANTES
("KIESELGUR", TRIPOLITA, OIATOMITA ,ETI:...)...

00.00

TIJOLOS, BLOCOS, LADRILHOS E OUTRAS PEÇAS
SEMELHANTES DE COt'JSTRuçtía,. REFRATIl:RIOS

0l.00

·Aluminoso, inclusive isolante ou anti-ácido •••••••••••

02.00

03.00
04.00

~

•••••••••••••••..••••..•••••.

Magnesiano, d2 dolomita, êe cromo, cromomagn2siano de magn~sita-c~omo, recobertos
ou oao de' metal .....•••••••••.......•......
SilicóSd., semi-silicó6"o ou de dlica ....•
Tijolo especial, de fOrma pat~nteada, para
coqueria, retorta de destilaçaa e samelhan

te.·

05.00
06.00
01.00
08.0.0

99.00

:-

·.

Tijolo s!lico_aluminoso~de ba~xa porgsidade e com elevada resistencia a abrasa0 especificamente destinado a alto .forno ••••.'.•
Laje, placa, tijolo a peça 'semelhante
de
s~limanita e de carbonato de silício
.
Peça da grafita ou carvão grafitado
.
stlico-aluminoso, inclusive isolante ou an
ti-ácido ............••.....•.•....•... " .. -:.
Outros ..........••..•.....•••..••••....•.•.

00 ..00

OUTROS PRODUTOS REfRAT~RIOS(RETORTAS,CADI
NHOS, MUFlAS, PIPETAS, TAMPÕES, SUPORTES,
CaPELAS, TUBOS, BICOS, LU\lAS DE RE!!ESTIME!:!
TO, VARETAS, ETC.)

0l.00
01
02
99

Cadinho
ge ,grafita
~.. :
e barro r e t r-atrar Lc
Qualquer outro
_

02.00
03.00 -

Fornos
Tampão de grafita
Outros
_

99.00

'

',' ._

.
.
.
.
.
.

8

8

8
8

8

8
8
8
8
8

8
8

8
8
8
8

SU8CAPfTUlO Il - OUTROS PRODUTOS CERAMICoS
69.04

69 .. 05

00.00

TIJOLOS E ELEMENTOS SEMELHANTES UTILIZADOS
NA CONSTRUÇÃO (MACIÇOS, OCOS, PERFURADOS,
ETC.) ....................•.................

8

TELHAS, ORNMIEtnoS ARQUITETf)NICOS (CORNI JAS, FRISOS, ET~.) E OUTROS ARTIGOS CER~~\l
COS DE CON5T~UÇAo (MITRAS, CABEÇAS DE CHAMIN~S,ETC ..) .................•.•.....••...•.

8
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TUBOS, ACESSORIOS DE LIGAÇrrO E OUTRAS PE_
ÇAS PARA CANALIZAÇÕES E USOS SEMELHANTES._

co.oo

LADRILHOS, PARAlELEPfpEDOS, AZULEJOS, PAS_
TILI-JAS E LAJES PARA PAVIMENTAç1l:a OU REVES_
TIMENTO, NÃO VIDRADOS NEM ESMALTADOS•••• °.°.

69.08

8

8

OUTROS LADRILHOS, PARALELEPfpEDOS; AZU[E_

J05, PASTILHAS ,[ LOUSAS PARA PA-VIMENTAÇÃO
OU REVESTn1ENTO
OLOO

Dl

o o' o' •••• o ' . . . . . . . . . .

lO
10

02.00
-03 ..00

ladrilhos ................•.•........••••.. ;
Pastilhas..................................

lO
10

99.00

Outros

10

99

69 ..09

Azulejos
Decorado ............•... ;;;;;.. ... . . . . .....

00.00

Qualquer outro

o' • • • • • • • • • • • • • o

APARELHOS E ARTIGOS

0,0

••••••••

o o..

PARA USOS QÜtMICOS E

OUTROS USOS TrCNICOS; BEBEDOUROS, COCHOS
E GAMELAS, TINAS E OUTROS RECIPIENTES SE~
MELHANTES PARA USOS RURAIS; C~NTAROS
E
OUTROS RECIPIENTES SEMELHANTES pARA TRANS
PORTE OU ACONDICIONAr/lENTO

01.00
02.00
99.00

00.00

o........

üut rcs

o' ••••••••• o o

O'

OLOO

8

10.

i

LOUÇA E ARTIGOS DE USO DOM~STICO OU DE TO]

Conjunto- (jogo) para café, chá, etc •• o
o
pés para geladeira., .. o, ...•••••• o•• o'.....

lO
10

99.00

Outros

10

00.00

LOUÇA E ARTIGOS DE USO DOM~STICO Ou DE TOU
CADOR, DE OUTRAS P.~T~R!A8 CER~MICA5
-

01000

Talha (ou pote), inclusive apetrechada Com
torneira, vela ou visar

8

99.00

Du'tros .............................•..

8

O"

,.. '.'

o' •••••••••••• ' . . . . . . .

O"

69.13

8
'8

CADOR, DE PORCELANA.

02.00

69.12

,Utens1.1io 8 ~parelho para qufmica ou qualquer outro uso da' laboratório.............
Guia-fios para máq~ina têxtil ....

PIAS, lAVATORIOS, BIDrS, VASOS SANIT~RIOS,
BArJHEIRAS E .OUTROS APARELHOS FIXOS. S~ME _
LHANTES PARA USOS SANITJ.íRIOS OU HIGIENICaS

69.10

69.11

_.

00.00

o ••••

ESTATUETAS, OBJETOS DE FANTASIA, DE DE CO.
RAÇ~O,'DE ORNAMENTAÇÃO OU DE ADORNO PES _
SOAl

01.00

De porcelana .....................•.••.

02 .. 00

De faiança

~~~OO

Out.ras .••..•••••..•••••.•••••••••••.••••'...

o'. ','

o' • • • o .,. •••

•

•

••

12
12
12.
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7.

00.00

01.00

Dl
02
99
02.00
99.00

OUTRAS OBRAS DE MAT~RIAS CERAMICAS
Fornos
De f'aLança •••.•••••••.•.••••......•••• ~ ••.•

De barro ...........••••.... ; ...•.. ·•··••••.
Qualquer. outro .............•..•..........•. '.'.
Velas ocas, para filtros de uso doméstico.·
Outros ...•..•.•.••.•.••••...••••••••• · .....
CAPITULO
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8

8
8

70

Vidro e Obras de Vidro
~:
(70~1)

O presente Capltulo não

compreende~

a) as composições vitrificáveis {posição 32.0B};
b} os artigos do Capltulo 71 {bijuteria de fantasia. e t c .};
c) os isoladores e peças isolantes para a eletricidade. das
posições 85.25 e 85.26;
d} os elementos de ótica traualhados oticamente. as serin
gas hipodermicas. os olhos artificiais, bem como os te~
même tr-os , barômetros, ar-eêae tr-os , dens Imetr-os e outros
artigos ou instrumentos classificados no CapItulo 90;
e} os jogos. brinquedos e acessórios para árvores de Na
tal. bem como os demais artigos classificados no Cap;t~
lo 97, com exceção dos olhos sem mecent smc para bonecas
e para outros artigos do CapItulo 97;
f) os botões. os vaporizadores, as garrafas termicas mont!
das e outros artigos classificados no CapTtulo 98.
(70-2)

Para a aplicação da posição .70.07, a menção Uvidro va~ado
ou laminado e vidro de j ane l as (desbastado ou não. polido
ou não). cortado ~m forma diferente da quadrada ou reta~
gular. ou mesmo curvado ou de outro modo trabalhado ~isel!
do, gravado. etc.)U, estende-se DOS artigos obtidos com es
tes vidros. desde."qJe não, estejam forrados, emoldurados nem as
saciados com materias diferentes do vidro.

(70-3)

Para a aplicação da posição 70.20, consideram-se como
de vidro":

"lã

800

ATOS

tl} as
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lãs minerais. cujo teor em s f t i ca (Si O
for
2)

igual

ou superior a 60% em peso;

b) as lãs minerais. cujo teor em s Tl rca (Si O
fo.r 'infer.!..
2)
ar a 60%. mas cujo teor em õxidos a f ca.l t no s {K
e/ou
20
NaZO} for superior a 5% em. peso ou cujo teor em anidrl
do bórico (6 2°3) for superior a 2% em peso.

As lãs minerais que. não obedeçam a estas- ~ondiç5es. elass!
ficam-se na posição 68.07.
(70-4) No sentido da presente Nomenclatura, a silica fundida e o
quartzo fundido. consideram-se como "vidr6"
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A

QUOTA
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ITEM
70.01

%

00.00

01.00

CACOS E OUTROS OESPERD!CIOS OU REStOUOS E
fRAGMENTOS DE VIDRO; VIDRO EM BLOCOS (COM
EXCLUS~O DO VIDRO OIICO)
Vidro em blocos, lingotes e outras

ro cmae

eeme Lhant.as (exceto vidro ótico) , .••.. ;. ..

8

Vitri,te ••• ,.•. , ..... ,' ''-'' .)., ... " •.. '~ ".,.
Cacos e outros desperdícios ou resíduos~,.

~jT
NjT

99 .•00

Outros' •••• ' . , " , . , , " " , •• ,. " , . " ' , . . . . ..

N/r.

70.02

00.00

. VIDRO CHAMADO "ESr1ALTEU, EH BLOCOS, BARRAS
VJl.RETAS OU TUBOS"".".,."., .• ,.,', .... ,

8

70.03

00.00

VIDRO EM BARRAS~ VARETAS, BOLAS OU TUBOS t
N~O TRABALHADO (COM EXCLUS~O DO VIDRO OTI_

02.00
03.00

CO)

O:t.OO

Dl
02
03
99
02.00
99.00
70.04

Tubos
Tubo capilar",."',.,, .., •. , ••• , " , ..... , o '
Tubos para fabricação de lâmpadas fluores_
cent as.•••• ,', •. ,.," ., ••••., ••• , ••. ,';."...
Tubos para-fabricação de~válvulas el~t~ôn~
cas e tubos de raios catodicos , ..•. " •• ,.,
Qualquer outro, ~"." .••• ,., -" , ...• ,., •• '...
Barras e varetas, •••••••• , .• , •• ,,' ••• , 0._ , , • -,

8
8

Outros", •• , •• , " ' . o,.,",.~, .•• , , ••. _..... '.'

8

00.00

VIDRO VAZADO OU LAMINAOO, NHO TRABALhADO'
(MESMO O ARMADO OU OBTIDO POR SUPERPOSrçHO
DE CHAPAS DURANTE A FA8RICAÇHO), EM CHAPAS
OU EM FOLHAS DE FORMA QUADRADA OU RETANGU_
LAR

01.00
02.00

Liso, em bruto, de até 1 mm de eepeeeue a . .
Liso, 'em bruto, de mais de 1 mm atá 10 mm
de ~spessurao., oo 0' •• " ' •• , •• , ' , " , . , • .- •• , .
Liso, em bruto, de mais de 10 mm de-espessura,."., •...........',.,. o... ,;."., '.' o.;.
Estriado, ondulada, martelado, raiad6; est.amcaoo e semelhante.,., .... ,.,', ••. ,' O,,"

03.00
04.00

8
8

8

8

8

8
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05.00

Com armadura metálica.......................

8

99.00

Outros .........•.....••.........••........

8

00.00

VIDRO ESTIRADO OU SOPR;\Do CHAI·IADO, "VIDRO DE
JI~NEU\S", N)'(Q TRABALHADO U\ESí'lo O OBTIDO
POR SUPERPOSIÇÃO DE CH~PA5 DURANTE A f ABRI
CAÇ~o), EM fOLHAS.DE fORMA QUADRADA OU RE=
TANGULAR

01.00

8

03.00

Liso. de at~ 1 mm de espessura............
Liso, de mais de 1 mm até 10 ~m de esp~ss~
ra
...........•.........
L.i.so, de mais de 10 mm de espessura.......

99.00

Outros....................................

8

00.00

VIDRO VAZADO OU LAtHNADQ E "VIDRO DE JANE_
LAS" (r'1[SI'10 ARt'1ADC OU OBTIDO POR SUPERPOSI I
ç~O DE CHAPAS DURkNTE A FA8RICAÇ~0), SIM
PLESMENTE DESBASTADO OU POLIDO EM UMA OU
NAS DUAS fACES. EM PLACAS OU EM FOLHAS DE
fORMA QUADRADA OU RETANGULAR

02.00

8

8

=

01.00
02.00
03.00

De mais de 100 dm~ de superfície

00.00

VIDRO VAZADQ OU LAtHNADo E "VIDRO QE JANE_
LAS" (DESBASTADO OU f>HíO, POLIDO OU N1W),COB
T-ADo EI·1 FORr'lA DIFERENTE DA QUADRADA OU . RE
TANGULAR. OU nESI·lO CURVADO OU DE OUTRO no":
DO TRABALHADO (SI.SELADO. GRAV.ADO. ETC.');VI
DRAÇAS ISOLANTES DE PAREDES MÚLTIPLAS; VI_
DRAÇAS ART!STICAS.OU VITRAIS

01.00
99.00
70.08

Qe até 45 dm2 de superfície ...•....•........
De mais de 45 dm~· até 100 dr.l?- ·de."supsrfí eie .....•.•.••... -. ...........•....•.........

00.00

.

De bordo biselado ........•.•.•......•.•••.
Outros

,

' ..•.....................

8

8

8

lO I
lO r

VIDROS DE SEGURANÇA, MESMO LAVRADOS, Qut
CONSISTAM Gl VIDROS TEf'lPERADOS OU FOR1'1A _
DOS POR DUAS OU MAIS CHAPAS·CONTRACoLADAS

01.00

De chapas simples, endu-recido ou temperado

10

99.00

Outros....•.. , •..•. "...................

10

70.09

00.00

70.10

Go.oa

ESPELHOS DE VIDRO, EMOLDURADOS OU N~O, I~
CLUSIVE OS ESP~lHOS RETROVISORES
GAKRAFAS, ~ARRAFü[S, FRASCOS, VAS9S. POTE~
TUaoS PA.'~A COjWRHiIDoS E OUTROS Rt::CIPIDJ _

10
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ras

1

StNELHANiES';- DE

ifIDR-O~

PARA TR'AN5POR _

•

TE OU ACOrJDICION';f-1ErJTO; ROLHAS, H.l-iPA5 E O.!!

IR OS DISPOSITIVOS DE USO SEMELHANTE, OE

ORO
OLOO

Tubos para comp r Im do s •...••••..•..• '.'.,..
Garrafas e garrafões
Vasos e potes.............................

10
10
10

04.00

Rolhas, tampas a outros dispositivos de uso semelhante.............................

10

99.00

Outros....................................

10

oc.co

AMPOLAS E INVCLUCROS TUSULARES DE VIDRO, A
BERTOS, N~O ACABADOS. SEM GUARNIÇOES. PA~
RA LHMPADAS, TUSOS E VALVULAS ELtTRICOS E
SEMELHANTES

01.00

Para tubos e válvulas elétricos,
Bulbo para cinescópio de televisor, para
televisão em preto e branco
Bulbo para cinescópio de televisor, para
televisão a cor~s .' .•..... ,
".
Bulbo de vidro a base de boro-silicato.pa_
r-a lâmpada a vapor de mercúrio
','"
Bulbos para válvulas eletrônicas e transi~
toras.. . ..••••••...••......... . .... . . . .•.•.
Bulbos para lâmpadas fluorescentes •.. :.....
Qualquer outro..••.......•.. ·. .•••...•._.....
Outros.....................................

02.00
03.00

70.11

-Dl
02
03
04
05
99
99.00
10.12

00.00

70.13

00.00

í

0'0.... . . . . . . .

ÃNPOLAS DE VIDRO PARA RECIPIENTt:S ISOLAN _
TE5 •••.•.•• ~ .•..••...•....••.• ,.••...•••. :.

01.00

Dl
02
99
02.00

Dl
99
03.00

Dl
02
99

8

8
8
8
8
8

8

10

OBJETOS DE VIDRO PARA SERVIÇO DE MESA, DE
COZINHA, DE TOUCADOR, ~ARA ESCRITORIO, OE_
CORAÇOES INTERIORES OU USOS SEMELHANTES
COM EXCLUS~O DOS ARTIGOS COMPREENDIDOS NA
paSIç~O

70.13

VI

70.19

Para serviço de mesa e cozinha ou copa
Copos, taças e baldes para gelo •.••..•....
Pratos e Er-ave ss aa .............•..•.•.•.•...
Qualquer outro••......•............•••. '....
Para serviço d 8 toucador
Saboneteiras e distribuidores de sabão lí
quido •••....•.••.•...•.....••.•.•••.........
Qualquer outro .......•....•.. ,
.
.Par-a escritório
Cinzeiros
.:
.
Pesa-papéis e tinteiros ................•...
Qualquer outro ......•••...••.•....•........

10
10
10

10
10
10
lO
10

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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UBFOSrçXO
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R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA
%

04.00
01
02

99
99.00
70.14

M E

e
ITEM

00.00

Para decorações interiores
Vasos e centros de mesa
···.· .
Aquários e estatuetas •.••••....•.•........
Qualquer outro .........................••.
Outros .. - .......•.........•.•.....•..•....

10
10
10
lO

ARTIGOS DE VIDRO PARA ILUMINAÇ~O E SINALI_
ZAÇiW E ·ELGlGJTOS OTICOS DE VIDRO QUE N1l:0
ESTEJAM TRABALHADOS DTICAMENTE NEM SEJAMDE
VIDRO L1TICo

01.00

Para iluminação e sinalização..........

lO

99.00

Outros............

10

70.15

00.00

VIDROS PARA RELOGIOS, PARA OCULOS SEM GRA_
DUAÇí'W (em] ·EXCLusM DO VIDRO PROPRIO PARA
LENTES CGFlRE:TIVAS) t:. VIDROS 5EHELHANTES,.
CONVEXOS, CURVOS E DE FOR/·1AS 5El'iELHAfHE5,
INCLUSIVE AS ESFERAS OCAS E SEGMENTOS DE
ESFERA ......•••.•••••..••.•••.••.•••• ~ ••-.:

lO

7,0.16

00.00

PARALELEP!PEOOS, TIJOLOS, LADRILHOS, TE _
LHAS E OUT~OS ARTIGOS 0E VIDRO VAZADO ou
r'1DLOADO, r'iESi'ôO ARI',ADO, PARA COi',JSTRUÇ1lOjVI_
DE
ORO CHAI':.O,DO "[,lULTICELULAK" ou "ESPUi'lA
VIDRO", EM BLOCOS, PAINEIS, CHAPAS E CON_
CHAS ••••••. : •.•••••••• : ••.••••••••••••••••

10

70.17

00.00

01.00
02.00

AI;lpol<J::l p a r a eo xo s , 'injeções e artigos s e-,
meLhan t e s • •• ••• ••• • • • • • • • • •• ••. •• • • •••••• •

10

Lâ~ina ou laminula para microscopia:......

10

03.00

Tubos de anestésicos dentários.. ••.....•....

10

04.00

Hamade Lr-as .....•..... ,............... ....•.

05.00
06.00

Frascos (buj;es}~•.•••.•....•.............
'Para laboratório a farmácia

10
10

.01
02
03
04

Com calibraç'ão ou graduação...............
Enn t a-cqo t aa
'.. .
..
.
.
Espátulas
"..
Funis "
_. ..
...
.
.
Qualquer outro............................

10
10
10
10
lQ

99.00

Outros•••• ;..... . . .•.. .

10·

00.00

VIDRO CTICO E ELEMENTOS DE VIDRO OTICO E
DE OTICA MrDICA, COM EXCEÇ~O DOS ELEMENTOS
OE OTICA TRA8ALHAO~S OTICAMENTE

oi, QO

Bloco prensado ou moldado, sem polimento ó
tico, para fabricação de lentes corretivas

8

99.00

Outros._...... .. . .• . . ...••.••..... ...•••••••.

8

99
70~lB

08J::TOS DE VIDRO ·PARA LA80RATORIO, HIGIENE
( FARn~CIA, l·iES~lD GRADUADOS ou AFERIDOS;A,1:1
POLAS PARA SOROS ( ARTIGOS SGlELHANTES

...•...•••.•.

W4
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CóDIGO
~IÇÃO

70 •.19

M & B

U:SPOSIÇÃO
e
ITEM
00.00-

AL!

C

A

D

O

B

!

A

QUOTA

%

CONTAS DE VIDRO,

IMITAÇOES DE prROLAS

NA_

TURAIS E DE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIO_
SAS E ARTIGOS ~MELHANTES

DE VIDRO;

CUBOS

DADOS, PEQUENAS PLACAS, FRAGMENTOS E PEDA_
ÇOS ([-lE5!'10 SOBRE SUPORTE).' DE VIDRO,

MOSAICOS E DECORAÇOES SEMELHANTES;
ARTIFICIAIS DE VIDRO, QUE N1\O SEJAM

PARA

OLHOS
PARA

PROTESE, INCLUSIVE OS OLHOS PARA BRINQUE_
DOS, OBJETOS DE CONTAS DE VIDRO, VIDRILHOS
E ~~MELHANTES; OBJETOS DE fANTASIA DE VI_
DRO TRABALHADO AO 11AÇARICQ (VIDRO. FIADO)

70.20

01.00

Contas de vidro, imitações de pérolas e de
pedras preciosas 8 se~ipreciosas revestida
ou não de matéria plástica, missangas 8 se
melhantes. soltas, próprias para abras de
bijuteria, exceto quando em conjunto já :~
lecionado, formando colar ou outro adereço
por enfiar ....•..•. ; ..• ; ... ~ .....• ~.......

12

02;00

Cubos e outros element,os,.mesmo sem suporte. para mosaicos e -crnenent açêee semelhan
t ee
_ _.,. ..........••••...........

12

03 .•00

~1icro esferas(lIballotines") .• '.............

12

99.0,0

Outros ...•..•.......••...•.••••...••••.. , ..

12

00.00

L~ Df VIDRO, FIBRAS DE VIDRO E SUAS OBRAS

or, DO

Fibra de vidro, t~xtil ou não (lã de vi-dr o ) . • . • • • . . • • ..... • . . . • . . . . • • . • • • . . • . . • • • • •

8

02.00

Fibra de vidro em bloco, colchão. lençol,
placa e semelhante, com ou Sem aglomerante, pare í.eo.Iament.c.de som ou qualquer 'ou tro fim ...•.........••.. : . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

03,0 0 0

Fios

8

04.00

Corda e cabo

'..

3

05.00
06.00

Fita, fitilho 8 cadarço...................
Tecidos de vidro

8

Liso.. . . . ..
..
Estampado ou lavrado

. . .•
,.. ~

8
8

Dl
02

70.21

'..
-

.

. ..
;

99.00

Outros

'...............

8

00.00

OUTRAS OBRAS DE VIDRO

01.00-.
02.00

Artigos para máquinas
Conta-gotas (exceto para laboratório)......

10
10

0,3.00

Espelhos ou placas para interruptores elé_
ttitos
_
,

10

04.00

Frasco de vidro refratário para radiador
dli automóveis
;........

10
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AL!

SUBPOSIÇÃO
, POSIÇÃO
e
ITEM
:

I

MERCADORIA

07.00

Bandeja de v dr-c refratário para uso indus
trial
'
Talha (Ou pote), inclusiva com torneira e
ladrão. '
'... .. . .
...•....... •.....
Maçan~tas e puxadores (de portas e móvei~)

99.00

Outros.

05.00
06.00

,

QUOTA

í

S E

.. .

ç

~

.......•...•....•.•. ..
O

10
10
10
10

XI V

PtROLAS NATURAIS, PEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS
E SEMELHANTES, METAIS PRECIOSOS. FOLHEADOS DE ME
TAIS PRECIOSOS E·OBRAS DESTAS MATtRIAS; BIJUTERIA
DE' F.ANTASIA; ~!oEDAS
CAPITULO 71
Pérolas Naturais. Pedras Preciosas.
Semipreciosas e Semelhantes, ~etais
Preciosos, Folheados de Metais Pr~
ciosos e Obras destas Matérias; B1
juteria de Fantasia

NOTA?....:..
(71-1 )

Salvo a·aplicaçio da Nota (VI-l) na" da Séçio VI e das e~
ceções previstas a seguir, classifica-se no presente CapI
tulo todo artigo composto, total ou parcialmente:
a) de pérolas naturais ou de pedras preciosas e semiprec[p
sas ou de pedras sintéticas ou reconstituldas; ou
b) de metais preciosos ou de folheados de metais pre c t os os,

( 71-2)

a} As posições 71.12, 71.13 e 71.14 não ccnp re en dem os a.r.
tigos nos quais os metais preciosos ou 'folheados de m~
tais preciosos nio sejam mais do que simples ace~5rios
ou ~uarnições de minima importacia(tais como: iniciai~
aonoqr ene s , ví r-o l as , ce r-c adu r-as , etc.); a letra "b" da
Nota (77-1) precedente não se aplica aos artigos desta
natureza;
b) na posição 71.15 apenas se classificam os artigos que
não tenham metais preciosos ou folheados de metais pr~
ciosos, ou que apenas os contenham como simples acessQ
rios ou guarnições de mlnima importância.

I
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(71-3)

o presente Capitulo não

ExEcUTIVO

com~reende:

os metais p re c t csos
em estado coloidal (posição 28.49);
b) as ligaduras esterilizadas para sutu~as c i ru t-q'i cas , os
produtos para obturação dentãria e outros artlgo~ do C~
pltulo 30;
a) os amãlgamas de metais preciosos e

c) os ~rtigos compreendidos no CapItulo 32 {pbr exemplo, os
lustros liquides};
d} os artigos de .viagem. bolsas e os demais artigos,class!
ficados na posição 42.02, e os artigos da posição 42.03;'

e) os artigos das posições 43.03 e 43.04;
f} os produtos compreendidos na Seção XI (11aterias têxteiS

e artigos destas materias);

g) os artigos classificados noS Capitules 64
65 (Chapeus e artigos de uso semelhante);
h) os guarda-chuvas, bengalas e outros artigos
dos no Capltul0 66;

(Calçados) e
compreendi

i) os leques e ventarolas (posição 67.05);

j) as moedas (CapItulas 72 ou 99);
1) os ar tiqos guarnecidos .de pó de pedras preciosas ou se
mipreciosas ou de pó de pedras sintéticas, que consis
tam em obras de abrasivos das posições 68,04 a 68.06,
ou em ferramentas do ce pI tu l o 82; as ferramentas ou -artigos do Capltulo 82, cuja parte operante seja ~onstit~
ida por pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sint!
t t cas ou r-econs t t tu f des , sobre um suporte de metal
c..Q.
mum; as mãquinas. aparelhos e material elétrico e suas
partes ou peças separadas, compreendidos na Seção XVI. T~
davia. as partes e peças separadas e os artigos consti
tuTdos totalmente por pedras preciosas ou semipreciosas
ou .por pedras sintéticas ou reconstituldas clas;ificamse no.presente-Capltulo;
m)'os artigos classificados nos CapItulos 90, 91 e 92 (In~
trumentos c t ent'[f ccs , relojoaria e instrumentos de mu
s t caj ,
í

n) as armas e
o) os artigos

s~as

partes (CapItulo 93);
na Nota (97-2) do Capitulo 97;

~encionados

p) os artigos do Capitulo 98, com exceção
dos nas posições 98:01 e 98.12;

dos

compreendJ
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q) as produções originais da arte estatuãria e da escultu
ra (posição 99.03). objetos de coleção (posição. '99.05)
e objetos.de antiguidade que t enhemsiet s lÊ cem 'anos (po
sição 99.06). Todavia. as pérOlas naturais e as pedra;
preciosas ou semipreciosas classificam-se no presente
Capitulo.
(71-4)

(71-5)

a) As perolas cultivadas classificam-se como as pérolas n!
turais;
b) entendem-se por "metais preciosos" a prata, o ouro.
platina e os metais do grupo da plati~a;

a

c) entendem-se por "metais do grupo platina" o t r-Id'lo ,
õsmio. o palãdio. o rõdio e o rutê~io.

o

Para a aplicação do pj-esente capI tu l o, apenas se cons t de
ram como ligas de metais preciosos. as ligas (inclusive as
misturas sinteriiadas) que contenham um.Ou mais metais pr~
ciosos. e desde que o peso do metal precioso ou de um dos
metais preciosos ieja, pelo menos, igual i 2% do peso da
liga. As ligas de metais preciosos classificam-se da se
guinte maneira:
a) toda liga que contenha,e~ peso, 2% 00 mais
classifica-se como liga de platina;

de

platina

b) toda liga que contenha, em peso, 2% ou' mais de ouro, mas
que não conte~ha platina ou que a contenha em menos de
2%. em peso, classifica-se como liga de ouro;
c) qualquer outra liga compreendida no
classifica-se como liga de prata.

presente Cap'ltulo

Para a aplicação da presente Nota. os metais do gr~po da
platina são considerados como um sõ metal. assemelhando-se
ã platina.
(71-6)

Salvo disposições em contrãrio. qualquer referência na No
menclatura a um "metal precioso" ou a "metais preciosos" -;
brange igualmente as ligas cl as s t fic adas como os referido;
metais pela -ep l t c aç âo da Nota (71-5). A expressão "metal
precioso". não ebr-anqe os artigos definidos na Nota (71-7) •
nem os metais comuns ou as matérias não metãlicas platina
<los, dourados ou prateados.
' -

soa

.ATOS

(71-7)

DO PODER 1i.:xECUTIVO

Entendem-se por "folheados de metais preciosos", os artigos
que, constituidos por um s upor-t.e de metal comum, apresentem
uma ou mais faces cobe r te s de metais preciosos, seja por
s ol daqem, por laminação a quente ou por q ual que t- outro prE.
cesso mecânico semelhante.
Os artigos de metais comuns incrustados de metais prec t osos
consideram-se como fplheadoS.

(71-8)

Entendem-se por "artigos de bijuteria". no
sição 71.12:

s en tf dc da PE.

a) os pequenos objetos utilizados como ~dorno. tais como ~
nijs. pulseiras, braceletes. c~lares, broches, brincos,
correntes de relógio. berloques, pendentes, alfinetes
de gravata, abotoaduras. medalhas ou insígnias re1igiE.
sas ou outras, etc.;
b) os artigos d~ uso pessoal destinados a serem usados na
própria pessoa, bem como os artigos de b o 1s o ou de ooI
sas de senhoras, tais como cigarreiras e charutei raso t~
baqueiras, caixas para bombons e caixas de pó, bolsas
de cota de malha, rosirios, etc.
Entendem-se por "artigos de joalheria", no sentido da me!
ma ?osição. os artigos de bijuteria de metais prec~osos ou
nat~
de folheados de metais preciosos que tenham pérolas
rais ou f al s as , pedras preciosas ou semipreciosas ou f al
partes
sas, pedras sinteticas ou reconstituidas ou ainda
de tartaruga. macr-e pêr c l a ou nâcar , mar-fim , âmbar natural
ou reconstituido. azeviche ou coral.
(71-9)

Entendem-se por "artigos de ourivesaria", no sentido da P.2.
sição 71.13, os' objetos tais como os utilizados no serviço de mesa, de toucador. para escritório. para, fumantes,
os objetos de decoração de interiores, os artigos para o
exercício dos cultos.

(71-10) Entendem-se nor "bijuteria de fantasia", no sentido da p~
siçã071.16, os artigos de igual natureza dos
defi~idos
na Nota, (71-8) "a" anterior (com exceção feita às abo toa
duras e outros artigos da posição 98.01, aos pentes, tra
vessas e semelhantes da posição 98.12) e que não
tenham
pero1as naturais, pedras preciosas ou semipreciosas, redras sinteticas ou reconstituídas, nem metais
preciosos
ou folheados de metais preciosos (salvo ~uandó se trate
de adornos ou acessórios de mínima importância) e que ss
jam constituídos:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

'1lO9

a) total ou. parcialmente de metais comuns, mesmo dourados
prateados ou platinados;
b) de qualquer outra materia, co~tanto oue compreendam p~
lo menos duas matérias diferentes {por exemplo: madeira e vidro, osso e imbar, 'madreperola ou nicar e ~ati
rias plistlcas artificiais), não se levando em conta
os simples dispositivos de junção (fios para enfiar e
semelhantes) .
{71-11) Os estojos, escrínios ou recepticulos semelhantes que
apresentem com os artigos do presente Caoítulo a que

se
se
destinam e com os quais são normalmente vendidos, classificam-se com estes artigos. Quando se apresentarem isol~
dos, seguem seu próprio regime.

CÓDIGO

ALI

M

UllPOSIÇIo,

E

R

C

A

D

O'

R

I

À

QUOTA

e
,TE>!

7.
SU8C~P!TULC

I _ prRDLAS

PEDRAS
OU SErHPRECIQ.
.5A5 E SEMELHANTES
NATUR~IS,

PR~CIDSAS

71.01

00.0::;

PCROLAS r·~ATURAIS El-l BRUT O OU TRA8.C,LP.ADA8,
N7iO ENGASTADA::; NEr-l_f'mrJTADA5, {·lESr-JO OJFIA
DAS PARA fACILIDADE OETRAr~pORT~, MAS

01.00

Pérolas naturais
Pérolas cultivadas

N1tO ESPECIAU·1DJTE COr,BINADAS

02.00
71.02

00.00

_. . . . . .. ..
_
;

. . . ..
,..

30
3U

PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, EM 8R~
TO LAPIDADAS OU DE C~TRO MDDO TRABALHA
ENGASTADAS fIlEI'l NDNTADAS, ~lES1'lÕ
ENfIADAS PARA F,ACILIDADEDE TRANSPORTE,
MAS N1l:0 ESPECIALMENTE COMBINADAS

DAS, N1l:0

01.00

02.00

01
02
99
03.00

Diamantes industriais ............•. :......
Outras diamantes
Em bruta
·
,.·
Lap dade s ; ..'
,
·
:..
qualquer outra
'
_
,.:
í

Outras pedras preciosas e semipreciosas,
em bruto

12
r,/I
12
12

ATos .Do
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CóDIGO

-

tIBPOSlçlo

POSIçAO

e

Dl,

05
06
07
08
09
10
11

I

I I
I

12
13
99
04.00
01
04.02
03

O"
OS
06
07
08
09
10
11

12
13
99
71.Q3

71.04

QUO!

rTEJ<
01
02
03

,
I
I

AL!

llERCADOBIA

I

~~~~E~:i~~~~~:: :":::::::::::::::::::::: :.:~:

N /1.

Eame r-a Ldes •......••..•••••••• -•• " ••"•••. ,....
'Granadas ...•.••••••••••••••• o" • • • • • • • " , ' • • •

N/1'

Citrino

o', • • • • •- • • •_ • • • • . • • • • • • •

Dlhos_d2_gato ..••..•••••......•... ' ..• "....
Dp a La s .•••• ~ •• -••. ".......•••.••• '," •.••••. ,_

Rubis .. : . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . : •......•...

'S/T
N/T

lJ./'!
!~

~,!T

~~~~~~~~::::::::::::::::::::::,::::::::::::

.N/T

'•...••••.......••.•........

':!</T

"vc coe e ee
: ...••••••.•.•......•....
üua Lqu e r outra .................•...........
OutroG podras pro ciosas e s8miprsc1asas,
trabalhadas ou lapidadas

~!/T

Agatas ....................•.......:

12

Turmalinas

",'

~guas-mar inhas...................•.........
Ametistas.......................•..........
Citrino
.
Eeme r a Lda s •••••..•••••••••••••••• ',' •.•••••••

Granadas.......................••.......•..•
mboa-oe-çat.c.................•... , .•.•••••
Opalas..•......• ~ ..'.'
.
Rubis
; ....••••..•.•.•.•••

f~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::: ::::: :::.::

Turmalinas

: ........••.••.•..••..•

lI/T

N/T

12
12
12
12
12
12

12
12
12

12
12

.

12

Qualquer outra......•........... : •..••.... "

12

T'ur-que z a s

,

00.00

PEDRAS SlNTt:nCAS CU If.:CONSTlTUfDAS,EM SRl!
TQ, LAPIDADA'S OU oa OUTRO ~lODO TRABALHADAS'I
NAO E~GASTADAS NEM MONTADAS, MESMO ENFIA~DAS PARA FACILIDADE DE TRANSPORTE, MAS NAO
ESPECIALNEtJTE COMBINADAS
.

0l.00
02.00

Em bruto .....•.•..•••...•• '.' ••••. '.' .. '." '"
Trabalhadas ou lapidadas.... •.•••••••••••• •.•

00.00

p6s DE PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPBECIOSAS E
DE PEDRAS SHJTt:TlCAS
.

01.00
'99.00

Pós de diamante .•.... , ••••.•..•...•. ~.......

12

Outros.,....................................

12

12
12

SUBCAPfTULO II - METAIS PRECIOSOS, FOLHEADOS DE METAIS PRECIOSOS ,
EM BRUTO OU SE~ITRABALHA

DOS

71.05

00.00

PRATA t SUAS LIGAS (INCLUSIVE A PRATA OOURAD~ E A PRATA PLATINADA), EM BRUTO OU SEMITRABALHADAS

01.00

Prata em bruto" ......•.•. .'................
Ligas de prata, em bruto., •• , ...•••.... , ...

02.00

/1

N/T

ut t

18
lB
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C6DIGO
~IÇÃO

UBPOSIÇlo

D

O R

I

A

pó................................

Prata em
Barras, fios e perfilados, da seção m3ci~a.
Tubos, barras ocas e semothante e •••••• _•. _•.
Chapas, lâminas) folhas o tiras.... ..... ....

18
18

99.00

Outros....................................

18

00.00

fOLHEADOS OE PRATA, EM BRUTO OU:
LHADOS

01.00
02.00

Barras, fios e perfilados, da seção mac~ça
Chapas, lâminas, folhas. e tiras, ••• _• •••• ,...

18

99.00

Outro~ •••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••

18

00.00

OURO E SUAS LIGAS (INCLUSIVE O OURO PLATINAOO), EM BRUTO OU SEMITRABALHAOOS

01.00

Ouro em bruto •••.••••' •••••••••• '.' '.' ••.••••: • •
Li-;las de ouro, em brLlto ••••••••.•••••••• .:..
Ouro em pó •••••••.•••••..••••••.•••••••• ~ ••
Barras, fios e perfilados, de seção maciça
Tubos, barras ccae e semelhantes ••••••••:..

OS.OO

O?.OO
03.00
04.00
05.00
06.00
99.00'

71.09

A'

7.

06.00

71.08

C

ITEM

04.00

71.07

R

QUOTA

03.00

71.06

AL!

M E

e

SE~lTRA8ll

Cha_pas, lâminas, folhas e ;i1'as ••••••••••.
Outros....•.•..••..••...•...•.••••••••• '" •.••.

00.00

fOLHEADOS DE OURO SOBRE METAIS COMUNS p~
SOBRE-PRATA, EM BRUTO .OU S;MITR~B~LHADOS

01.00
02.00.

Sarras, fios'e p~rfilados, de seção mac~ça

99.00

oütros.•. oo•••••••••

00.00.

PLATINA E ~ETAIS DO GRUPO DA PLATINA
E
SUAS::LIGAS,,·.:.EM ~RUTO OU 5EMITRABAlHADOS

01.00

,P.l;~~ina·.~m-i_~rl::l.~o.oo.: .•_•.•• o .• o, •• oo.o.o ••••
Li-gas.;·de .p'?-ati(la,'· em brutÇl. •....•.
Platina erry esponja.. o~ ••..••• o ••• o••••• oo. ~
Platina em pó .....
Barras, fios e perfilados, de seção maciça
de platina e suas ligas....• o • • • • • • ~.......
Chapas, lâminas, folhas e tiras, da plati~
na e suas ligas.-••....•...

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

C·h.apa~; s cthae , lâminas e tiras o••• o•• o.'. o
'.0

o. oo•• o, •••• o. o.; j .

',"

o........

o........................
O'

07.00

o.; o'.........
O'

000

18

18
18
18

18
18
18
18

18
18
18

18
18
18
18
18
18

Tubos e barras ocas, de platina a suas l i gas ••.. , ................•._.. o' ••.• o •• oo.........

08.00
09
10.00

18
18

pa Lád í.o em bruto •...•... oo. o•• o••• ~... •• .•.••
.;....

Ligas de ce í.éd.í o , em bruto

Paládia em esponja ....• , ....••

O'

••••••••

o..

18
18
18
18
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C6DIGO
~IÇÃO

,AL.!.
M

llBPOSlÇÃO

R

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

x

I_

pó.•..•.•... ,.......•.• ",0........

18

Barras,- ~ios e p8rf~lados,de. seção"maciça,
de paj.ádí.c e suas +~ga6 .... ',' .•.•..•.... ~..

18

11.00
12.00'

Paládio em

13.00

Chapas, lâminas, folhas e tiras, de palá -

J.4.00

dia e .suas ligas •.....•.•..•••..•.••..•.
Tubos a, barras ocas, de paládio 8 suas,ligas, •.••••• o', • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' . . . . . . .

-99.00

Outros

0"0.

01
02
~~

00.00

11.10

11,11

0"..

Em bruto •••••••••••••.•.••••• '.••••.•.••• ,
[Illpó •• ·; ••••••••••.•••••...•.•••.••.•••••••••
. Qualquer outro ••••••••••.•
0.0

71.13

I

••••••

18
18
la
18

fOLHEADOS DE PLATINA OU DE METAIS DO GRUPO
PlATINA~" SOBRE" METAIS' COMUNS
OU SOBRE
~TAIS PRECIOSO~, EM BRUTO :ou 5EMITRABALHA.
DOS·
"

. DA':

Ól.OO
Barras, fios B perfilados, de seção maciça
02.00 '" ühapae, lâin"inas,' folhas e 'tiras ..•.••. , '.' .',

18
18

99~OO

Outros".,

18

OO;.Ob

CINZAS DE OURIVESARIA, fRAGMENTOS E DE5PER
DfCIOS OU REsíDUOS DE METAIS PRECIOSOS
-

01.00

De ouro.

99~OO

Outros ••••••••.• ,. , .,

o ••• , , •••

0

••• 0

••••• '

••• ".'. ','

,_o • • • • •

o • • • • • • • • • , •• , • • • • • • • , . ,~o • • • ", • • ••

SUBCAPfTULO 111

71.12

• • • •' . . . . .

18

~

,

,

BIJUTERIA, JCALHE~IA
OUTRAS OBRAS

,.

15
15

[

00.00

ARTIGOS DE BIJUTERI~ E DE·JOAlHERIA E SUÃS
PARTES, DE !-lETAIS PRECIOSOS OU DE·rOLHtA _
DOS DE !-tETAIS PRECIOSOS

01.00
02.00
03.00

De .prata " .', .. ,.'...... . . . .• •• •... .•••.•.•.
De ouro •• , ..•..•...•.•.•....•••••••••.•. :.

18
18

De platina •....••.••.•..••.•••••.•...•• ,..

18

04.00

De folheados

01
02
03

De prata •.••.•• ·
~ •..
De ouro ••...•••.. " ••••.•.••......••...•••.·
De platina ....•...•... ·.•...••••.•. ..•••.••.

18

99

Qualquer outro

18

o'

99.00

Outros ..•.•.•••• ~ .• ~

00.00

ARTIGOS DE OU~IVESARIA E SUAS PARTES, DE
METAIS PRECIOSOS OU DE FOLHEADOS DE METAIS
PRECIOSOS

01.00

De prata

02.00
03.00

üe ouro

18
18
18

'.' .-..
, ...•. :................

24
24

De platina ...••...•• '... , , . .••.• •. ..••.• .•.

24

8113
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AL!

MERCADORIA

~UO'I

%

04.00

11.14

Dl

De prata .. '.•......•....•......• ", .. , .•. ',"

18

02
03
99

De ouro ........•.•..•.•....•.•....••.•.. ;.
De platina:....,..•.......• :•.•..•.• '. ~' .•. ,.......
Qualq.ue r outro............................

-l8

99.00

Outros

OO.DO

OUTRAS OBRAS DE METAIS PRECIOSOS OU DE FO
LHEADOS DE r'lETAIS PRECIOSOS
-

01.00

I

De platina .. " ..••........' .. , ..' •.••. ;,•.•...

12

De folheados

00.00

24

12
12

04.00

99.00

18
18

.
,..•.

De ouro ....•. ,•...... ,

Dl

~.................

'D~ prata

02,00
03.00

02
03
99

71.15

De folheados

De p r-a t a ••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••
De ouro ...........•..•..•.. '. .......•.•.•••.

De platina .......••...•• '. ••.•.••• ~ "...••.•....

Qualquer outro •.•••..••....•• '. .•• ;• •..•••.•
Outros •.....••...•.•..•.•.•......•• ',.'• ••..•.

U
12
12
12
12

OBRAS DE P~ROLAS NATURAIS, DE PEDRAS PRECIOSAS OU SEMIPRECIOSAS OU DE PEDRAS 5INOU. RECONSTITUíDAS

T~TICAS

01.00

71.16

De pérolas, inclusive ~olar com ou sem'fe
cho a colar por enfiar ••••..•• ~d! • • • • • • 7

,24'

02.00

De pedras preciosas ou semipreciosas, com
ou sem fecho..............................

24

99.00

Outros ........••.,..•........

~"""""'"

24

00.00

BIJUTERIA DE FANTASIA

01 ..00

Pulseiras para relógios...................

24

02.00

24

,06.00

Chaveiros.................................
Distintivos, emblemas e insignias.........
Medalhas e medalhões (exceto as espcrtivas
ou para cultos religiosos)................
Pulseiras (exceto para relógio), brincos,
cotares, broches, e correntes para raló gios ...••......•.•...•.............••.....
Prendedor da gravata......................

99.00

Outros •..'. . ••.•• . . .•.. . . .... . ... . ..... ...• ..

24

03.00
04.00

05.00

24
24

24
24
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Noedas

NOTA:

(72-1)

O presente Capitulo não compreende as moedas que tenham o
carãter de objetos de coleção (posição 99.05).

C ÓD I

POSIÇÃO

72.-01

Go

AL!
M

~UBPOS,çIo

,-

E

C

R

A

D

I

R

O

A

QUOTA

e

1-

00.00

t·l0EDAS

Dl.Oü

De ouro .....•.. '..............•... '.•.......
De prata .....
~
De outros metais ..........••.••..•.•••••••
Sem curso legal, exceto de ouro .•....... ~.

02.00

0.0

03.00
04.00

S E

ç

A O

•••••••••

•••••••••••••••

'.'

~l/T

N/r
N/r
N/r

X V

METAIS COMUNS E OBRAS DESTES METAIS
llQTAS:

(XV-1)

A presente Seção,não compj-ee nde :

a) as cores e tintas preparadas ã base re pôs ou partlculas
metâl cas , bem como as folhas para mar-carle' ferr~ (posi
ções 32.08 a 32.10 e 32-.13);
í

b-) o re r r-o-cê rt o e -ou t r as Ii ç as pirofõricas
c) os chapeus e capacetes metálicos
caso das posições'6-S,06 e 6'5.07;

e

(posição~36.07);

suas partes metãll

d) as armações devçuar-da-chuve s e outros artigos da posição
66.03;

e) os artigos do Capítulo 71 e principalmente ·as ligas de
mete t s preciosos. .cs metais comuns folheados de metais
preciosos e a bijuteria de fantasia de metais comuns;
f) os artigos classificados na Seção XVI (Máquinas e
lhos; material elétrico);
g} as vias fê r r-eas montadas (posição 88.10) e
gos classificados na Seção XVII;

apar~

outros artl

815
h) os instrumentos e aparelhos classificados na seç âo XVIII,

inclusive as molas parp relógios;
i) os chumbos de caça (posição 93.07)

e outros
classificados na Seção XIX (Armas e munições);

artigos

j) os artigos classificados no CapTtulo 94,~õveis. artigos

de co f ch oar-t e , etc.);

1) as peneiras manuais (posição 96.06);
ro) os artigos do cap f tu t c 97"{Brinquedos. jogos. artigos e!.
portivos. etc~};'
n)os botões. as cane tê s, "l ep t s e't r-es , penas' e 'outros art!
90S do Capitulo 98-(Obras' -dtve r-sas )-.
(XV-2)

Em todas as Seções da Nomenclatura, consideram-se como "par
tes e eces sê-r es de" Uso

geral" de 'metais' comuns:

a') os ll:rtigos classificados nas posições 73.20. 73.25.
71~29. 73.31 e 7t.32. bem como
os artigos semelhantes
de-óutros metais comuns;

b) as molas e folhas de molas de metais comuns, com exceçio
das molas' para relõgios' (posição 91.11)';
C}

cs artigos c'las s if t cadcs nas
83.07. 83.09. 83.12 e 83.14.

posições

83.01.

83.02,

Nos Caplti.t"los 13 'a 82' (com" exceção das' posições 73.29 e
74.13). as menções relativas às partes peças separadas
não abrangem as partes, e aces sdr t cs de uso geral no ~e~
tido acima indicado,
Salvo o disposto no parãgrafo precedente e na Nota (83~1)
do Capltulo 83, as obras compreendidas nos Capltulos 82
e 83 estão excluldas dos Capltulos 73 a 81.
é

(XV-3)

Regra para classificação das ligas (com exceção das ferrollgas e das cupro~ligas definidas nos CapItulos 73 e 14):
a) as ligas de metais comuns que contenham em peso mais de
10% de nTquel c.less tf i cam-se como o n'lquel , salvo o C!
so em que o ferro predomine em peso sobre cada um dos
outros componentes;
b} as demais ligas de metais comuns classificam-se como o
metal que predomine em peso sobre cada um dos outros
ccmpqnente s;

816
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c) as ligas de metais comuns da presente Seção e de eleme~
tos nio compreendidos na mesma classificam-se como li
gas de metais comuns da presente Seção, quando o peso
total desses metais for igualou superior ao dos outros
elementos;

d) as misturas sinterizadas de pos metálicos e as misturas
heterogêneas lntimas obtidas por fusão (com exceção dos
ceramais ("termets"» seguem o regime das ligas.
(XV-4)

Salvo disposições em contrario. em todas as Seções da Nome!!.

clatura em que o metal estiver nominalmente citado. a denE
minação empregada abrange igualmente as ligú classificadas
como o referido metal. por aplicação da Nota (XV'-3).
{XV ..S}

Regra para a classificação dos artigos compos t cs r
Salvo disposições especiais em contrãrio. as obras de m~
tais comuns ou consideradas como tais ,que,comp,reendam dois
ou mais metais comuns, c l e s s t f t cam-s e como a car-a correspo,!!.
dente do metal predominante em peso.
Para a aplicação desta regra, ccns t der-aa-s e e
constituin~o

um

b) as 11 gas como constituldas na totalidade deseu peso,
lo meta 1 cujo regime seguem;

p~

a) o ferro fundido, o ferro
s.ó metal;

c)

(XV-6)

e

o aço cpmo

,m cerama 1 ( "ceree c'') da pos i ção 81 •.0 4 como constitui.'!
do ,m só meta 1 comum.

A expressão "des p er-dIc t os ou sucata de metais ou 'de
obras
de metais" se refere aos des per-d f c t os , rêsi'dLi'osou fragrne.!!.
tos próprios unicamente para a recuperação do 'metal ou p~
ra a preparação de produtos ou composições qu'lnt c cs .
CAPITULO

73

Ferro Fundido. Ferro e Aço

(73-l)

Consideram-se como:
a) Ferro fun'di do (posição'73.al):
os produtos ferrosos que contenham, em peso, no mlnimo
1,91; de carbono e podendo conter, ainda, conjunta ou i
soladamente:

817
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menos de 15% de fôs foro,
a te 8% de si 11ci o ,
até 6% de manganes,
a tê 30% de cromo,
a tê 40% de tungstênio

ou

volfrâmio,

atê 10%, no total, de outras elementos de l'iga(níquel,
cobre, aluminio, ti.tânio, venâdt o , mo l b dé ni o , etc.).
í

Tcdav t a. as 1i gas ferrosaschamadas "aços i nde fo rméve i s';
que contenham. em peso, no mini mo 1,9% de carbono e que
apresentem as caracter'ísticas do aço, classificam-se c~
mo os aços, segundo seu tipo;
b) Ferro "spiegel" (posição 73.01):
os produtos que contenham, em peso, mais de 6'; ate 30%
de manganês e Que correspondam, no que concerne as d~
mais caracteristicas, i definição da Nota (7i-l) Ma";
c) Ferro-ligas (posição 73.02):
os pr_odutos ferrosos de fundição (com exceção das cuproligas definidas pela Nota- (74--1) do Capitulo 74. em br,!!
to. que não se prestem praticamente nem ã laminação nem
ao. forjamento. mas que cons ti tuam composi ções util i zadas
em siderurgia e que contenham. em peso, conjunta ou iso
ladamente:
mais de 8% de s t t i c o ,
í

ufa i s de 30% de manganês.
mais de 30% de cromo.
mais de 40% de tungstênio ou vo1frâmi o,
mais de 10%. no total. de outros elementos de liga (~
luminio. titânio. vanãdio. cobre, molibdênio, niõbio,
etc •• não podendo. todavia, a percentagem do cobre ul
trapassar 10%).
O teor de ferro nas ferro-ligas não pode todavia ser i~
ferior, em peso. a 4% para es ferro-ligas que contenham
sil;cio. a 8% para as ferro-ligas que contenham mang!
nês sem sil;cio e a 10% para as demais;
d) Aço-ligas (posição 73'-15):
os aços que contenham. em peso. um ou mais elementos nas
seguintes proporções:

A-ros. DO PODER,ExEcU'l'IVO
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mais de 2% de

mangan~s

e silicio considerados em

con

junto.

- 2% ou mais de manganês.
2% ou mais de sil1cio.
0,50% ou mais de n;quel.
0,50% ou mais de cromo,

O. 10~ ou mais de molibdênio.
0.10% ou mais de vanãdio.

0,30% ou mais de tungstênio ou volfrâmio.
0.30% ou mais de cobalto,
0,30% ou mais de a Iura'[n'i o ,

0.40% ou mais de
O.10~

~o~re.

ou mais de chumbo,

0.12% ou mais de fósforo,
0,10% ou mais de enxofre.
0,20% ou mais de fõ'sforo e enxofre ccns t'de.r adcs em COE.
junto.

0.10% ou mais de outros elementos

c~nsiderldos

isol!

damente;

e) Aço alto-carbono (posiçio 73.15):.
o aço que contenha .• em peso, 0,6% ou mais de carbono,
sempre que o teor de enxofre
de fôsfofQSeja inferior.
em peso, a 0,04% para cada um des~es elementDs tons1d!
rados isoladamente, e a 0,07% para estes dois elementos
cOnsiderados em conjunto;

e

f) Barras pudladas ou pacotes (posição 73.06):
os produtos destinados ã Iea'tne çéo , ao forjamento. ou ã
refundição. obtidos:
- seja pela ação do martelo-pilão so~re uma lupa de fe!
ro pudlado, a fim de eliminar a escória de afinação;
seja por soldagem, por meio de laminação
peratura •. de pacotes de pedaços de ferro
ou pacotes de ferro pu~ladoi

a alta te!!!
ou de aço,

9) Lingotes (posição 73.06):
os produtos destinados ã laminação ou ao.forja~~nto, !
laborados pdr fusão e obtidos por vazamento em moldei

81g

ATOS -DO PODER EXECU'l'IVO

h) Desbastes Quadrados ou retangulares ("blooms") e
~uilha (posi!ão 73.07):

pala~

os semi produtos de seção retangular ou quadrada, cuja
seção transversal ~eja superior a 1.225 mm 2 e cuja espe1,
s ur-e seja"superio~ã quer ta parte da largura;
i) Desbastes planos (Uslabs") e "largets" (posição 73.07):
os semiprodutos de seção retangular, de espessura mini
ma" de 6 miu e de largura mfntme de 150 mm e cuja' espesso!!
ra não seja superior ã quarta parte da largura?
j) Bobinas para relaminação ("coi1s") (posiçãon.08):

os semi produtos laminados a quente. de s eçãc retangular,
espessura m;nima de 1,5 mm e de largura superior a
SOO'l)lm. apr-e sen tados em j-c 1cs ççlnti n uos (bob i n as } de p!.
50 minimo de 500 kg;
~e

I} Chapas universais (posiÇã9 73.09);
os produtos de seção retangular. laminados a quente. no
sentido do comprimento, em caixas fechadas ou em lamina
dor untver-s at , de espessura de mais' de S mn ate 100 mm
~ de largura de mais de 150 mm ate 1.200 mm;
m) Tiras

(posi~ão

73.12):

os produtos laminados.com bordas cortadas ou não ã ci.
salha. de seção retangular, de espessura mãximare 6 mm,
de largura mâx.ima de 500 mm e cuja -espessura não u1tr~
passe a décima parte da largura. apresentados em tiras
re t t l In eas , em rolos ou em feixes dcb r.edos ;
n ) Chapas'(posição 73.13):
os produtos laminados (com exclusão das bobinas para re
laminação definidas na letra "j" da pr-esen te Nota) de
qualquer espessura e, se estes produtos são de forma qu~
drada ou retangular, de largura superior a soa mm.
Ficam compreendidas. principalmente, na posição 73.13
as chapas cortadas em forma diferente pa quadrada ou r!
tangular. perfuradas, onduladàs. acanaladas, estriadas.
polidas ou revestidas, desde que estes trabalhos não
confiram a estas chapas o cariter de artigos ou de ~
bras classificados em outras posiç6es;
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o) Fios (posição 73.14):

produtos de seção maciça, estirados ou t i-e f i l a dcs a
frio. cujo corte transversal, qualquer que .s e i a sua for.

05

ma, não exceda 13 mm em sua maior dtmens ão; .tcdev t e , P!

ra a interpretação das. posições 73.26

Se consideram como fios os produtos das

e

73.27," também

mesma~

,dimensões

obtidos por laminação;
p} Barras (posição 73.10):
os produtos de seção maciça, que não correspondam lotal
ramentea qualquer das definições estabel~c;das. nas 1~
tras uh". "i", "j", "1", "m", "n" e "o" precedentes. e
cuja seção transversal tenha forma re c'lr-cu f o, de segme,!!
to circular. oval ou de elipse. de triângulo t s cscê t es ,
de quadrado. de retângulo, de hexãgono, de octógono ou
de trapezio regular.
Consideram-se igualmente como barras os vergalhõ~s·para
concreto ou cimento armado que. alem de corresponderem
ã definição acima. apresentam dentes ou reentrâncias.
f1 anges ou rebordos .• ranhuras ou es tri as , ou . outras de
formações de mlnima tmpcr t ãn c ta produzidas durante a la.
minaçâo.
~)

Barras ocas de aço para perfuração de minas

<. posição

73.10):

as barras. de qualquer forma de seção. próprias para _
fabricação de hastes ou barras para minas, cuja
maior
dimensao exterior do corte transversal •. compreendida e..!!
tre 15 mm exclusive e 50 mm inclusive. seja pelo m~nos
o triplo da maior dimensão interior' (parte oca).
As barras ocas de aç~ que não cor r es pondam a esta d.efl
nição classificam-se na posição 73.18;
r) Perfilados (posição 73.11):
os produtos de seção maciça, diferentes dos claSSific!
dos na posição 73.16" que não correspondam inteiramente
a qualquer das definições estabelecidas, nas l~trisuh".
".1" •. "f", "1". "OI". "n" e "o" precedentes, e, cuia seção
transversal não tenha as formas indicadas na letra "p".
(73-2)

Não se classifica~ nas pbsições 73.06 a 73.14 os produtos
de aço-ligas ou de aço alto-carbono (posição 73.15).

(73-3)

Os produtos s ce rfir-qt cos das posições 73.06 a 73.15,c..ha,pe~
dos de metal ferroso de qualidade diferente. seguem o reg!
me do metal ferroso predominante em peso.
í
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(73-4)

O ferro obtido por e1etrôlise classifica-se, segundo
sua
.forma e dimensões, nas posições correspondentes aos prod~,
tos obtidos por outros processoS.

(73-5)

Consideram-se como "condutos forçados», no sentido da posi
çio 73.19, os tubos (inclusive os cotovelos) rebitados;so!
dados ou não, de seção circular, de diâmetro interno
que
exceda a 400 mm, e de espessura de parede superiora lo,Smm.

NOTA COMPLEHENTAR
NC (73-1)

(NC)

Consideram-se como:
a) Aco-1iga r ãc t do , o aço-liga contendo, em peso,
de 10r, de tungstênio isoladamente ou mais de 8%
tungstênio e molibdênio em conjunto, mesmo com
cão de qualquer outro elemento.

mais
de
adi-

b) ,lI.co-liga inoxidável, o acc -Lt qe contendo, em ne s o vme s
de 41 de cromo, m2smo com adição de qualquer outro eí

lemento"

AL!.

CÓDIGO

POSIçAO

R

!<r"'l:IBPOSlçIO

c

A

D

o

R

I

iA

QU01"A

e

7.

\.>--._---------''''''''
TL01' 00.00

01.00
02.00

01
99
73.02

00.00

FE:RRD fUNDIDO (INCLUSIVE O FERRO SPIEG~L),
Ei'l BRUTO, UI LINGOTE:S, LINGUADOS,
BLOCOS
OU fURMAS SEI1EU1ANTES

ferro spiegel
fezoro fundido
ferro gusa
Qualqu8:C outro

,

.

4

.
.

4
4

FERRO-LIGAS

01.00

r a r r o-e l umln o .••.............•••..•..•••.

4

D2.00

.

4

03.00

Ferro -boro
Farra-cobalto

04.00

Ferro-cromo" " " " .. " ". "

.

05.00

F'e r r-o-cma nç ane s ...•....•••••.••••••••• -•••.•

4

06.00

r e cr-o-uo j.tboênt c ..........•. '"
.
Forro-níquel
.
Ferro-silício, contendo mais de 8% de silf
cio até 96% inclusive, sem alumfnio ou com
menos de 5% de alumínio
.
Ferro-silício-alumínio, contendo, simultaneamente, 5% ou mais de alumínio e mais_ de
8% de silício .........................•...

4

07.00

OS.OO

09.00

í

4
4

4
4

4
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CÓDIGO

POSIÇÃO

ALf

UBrosrQXO

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

rTEM
10.00

7.

Ferro-silicio-cromo, contendo, simultanea~
mente, 30% ou mais de silfcio e 30%
ou
mais de cromo .•
f8rro-silrcio-man~anês-alumlnio, contendo
simultaneam8nte.5~ ou mais de
alum1nio,
mais de -8% da sil1c10 e 15% oU.m~is ds man
0.0

11.00

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '., • • • •

.7

4

12.00

rerro-t~tânio.e ferro-silIcio_titânio .....

4

13.00

Ferro-tungstênio e ferro-silIcio-tungstê _

ganês •••••.••••.•••

'.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • "

ru.c ••' •••••.•.•..' •••••••••.••..•• ;

14.00
15.00
16.00

0,0

J

•••••••

Ferro-van. àd c .. ,.....•............ o"•••••••
Forro-z1 rcônio ..............•....•........
í

Silfc~spiegol e ferro-silr~manganâs,con
tendo, sLmu Lt ane amenb e, filais de B)~ da sillc"1
a
ou ma i.e de mançanêe ••.......••.•.

15,;

7\"

99.00

Outros. " •••.••••..••.•..•................

73.03

00.00

DESPERDfcIOS E SUCATA DE FERRO FUNDIDO, DE
FERRO OU DE AÇO ••••••••••••••••••• ' •••••.•.

73.04

00.00

GRANAlHA DE FERRO FUNDIDO, DE fERRO OU
AÇO,

73.05

73.06

4

~lESr"lO

4
4
4

4

DE

TRITURADA OU CALIBRADA

01.00

Grana1ha de polimento.....................

"

99.00

Outros .•••...••.......•••••.••.••••... " . .

(,

00.00

p6 DE

FERRO OU DE AÇO; FERRO E AÇO ESPONJQ
SOS (ES PONJAS)

cr.nc

Pó da farro ou da aço

02.00

;;::: ::~: ::P::~:::s·~~~~~~~~·~~·~~·~~~~1

00.00

.

4
4

TE, EM LINGOTES OU EM BLOCOS

73.07

01.00

Em lingotes .•.••••.••••.•....•.••.•....•.•

99.00

Outros .••..••.•.•••••...••.•••.••........

00.00

FERRO E AÇO EM DESBASTES QUADRnDOG OU RE _
TANGULARES ("BLOOMS"), PALANQUILl-lAS, OES _
BASTES PLANOS ("SLA8S") E "LARGETS"; PEÇAS
DE FERRO OU DE AÇO SIMPLESMENTE DESBASTA _
DAS POR FORJAMEtJTD ou r1ARTELAGEl-l (ESBOÇOS

DE FORJA)

73.08

01.00

Desbastes quadrados o~ r8tangu13r83
("b1ooms") a pa Lanqu LLha

02.00

Desbastes p1anos("slabs") e "largets".....

4

03.00

Esboços de for ja,... ••• .. . . . • . . ••• .••.••••.

Lt

00.00

BOBINAS PARA RELAMINAÇ1!:O ("COILS") DE FERRO OU DE AÇO •••••••••••.•.•• '" ••...••••••

4

I

4
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CÓDIGO

E

UBJ?OSIÇXO
POSIÇÃO

73.09

00.00

73.10

00.00

73.11

A

D

o

R

I

A

Fio-f':1áquina

99.00

uuta-ce .

00.0,0

PERFILADOS DE FERRO OU DE AÇO, LAMINADOS
OU EXTRUSADOS A QUENTE t FORJADOS OU, AH!DA, OBTIDOS OU ACABADOS A FRIO; ESTACASPRANCHAS DE FERRO OU DE AÇO, MESMO PERFURADAS OU CONSTITUfOAS DE ELEMENTOS REUNIDO.S

o o o o o O,"", •••••• , . , , , ••••••••

Barras ocas para perfu=ação de minas
'"

, " . , •.. ,.,. ,., , . , .. , . '"

.
"

.

Perfilados
seç~o em U, com altura de ao, mm ou mais.
seçao em U, com altura menor que 80 rum.
seç2:o em I, com altura da 80 mm ou mais.
5aç20. em I, com altura menor que 80 mm-.
seç20 em H, com altura de ao mm ou mais
seç2.Q em H,. com altura menor que 80 rnn;.
De 5eçao cantoneira, com aba (Ruando qe
abas desiguais" a maior) de ao mm ou mais ..
De seção cantoneira, com aba (qiJando de 'abas desiguais~ a maior) de menos, de -80 mm , ••
Dg .formato especial" próp:qo para fabricaçaode aro para roda da ve acui c. aut oraot or ..
Qualquer out r o v e . • • • • o' •• o " , " " ' •• , " , , ••

5
5

02.00

Estacas-pranchas' ••• ' •• ,.,"" ,'".

5

00.00

TIRAS DE FERRO OU DE AÇO, LAMINADAS A QUEN
TEOUAFRIQ
-

01
02
03
04
05
06
07
08
09
99

73.13

c

01.00
02.00

01.00

73.12

R

e
IiSM

Da
Os
De
Da
Da
De

o.,"'"

01.00

Revestidas' ••••• ,

99.00

üut.r-oa • • " " , . , ' , . "

00.00

CHAPAS DE FERRO OU DE AÇO,.lAMINADAS A
QUENTE OU A fRIO

01.00

o, "

. , •• "

,,,

o, "

5
5

o . , . o., , , ••• , , •

5

, , • , • , "'. , , "

•

5

Não revestidas, de mais de 4,75 mm de.espe ee ur-a , . , , " " . O,,"

, ,

5

02.00

Não revestidas, de 3 mm até 4,75 mm de as
pes,sura, 0"0"" •• , . O,"" o o o , , , . , . , " .';:•• 7,

5

03.00

Não revestidas, da menos de 3 mm de aspas
sura" •• , o',,, •••• , , : , " , . , , ,"" ••'. , ' , " , •• 7,

, ",' ""

o,. "

:,. "
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CÓDIGO
AL!
QUOTA

7.3.13

04.00

05.00

01
02

Revestidas, de mais de 4,75 mm de espessura
Revestidas de zinco (galvanizadas)........
Revestidas de chumbo •• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5

03

Revestidas de c r omoc ,. . •.. , . . . . . . . . . . . . . . . .

5

04
99

Revestidas de plástico ou resina sintética

5

Qualquer outra •• ·....•.•...•.•...•••...•..

5

06.00

Revestidas, de 3 mm até 4,75 mm de esoeesu ra

Dl

Revestidas de zinco (galvanizadas)........
Revestidas da chumbo......................
Revestidas de cromo ..•......... '
',"
Revestidas de plás~ica ou.resina sintética
Qualquer outra ••...........••....... ,.....

03

04
99

07.00
Dl

02
03

04
99
00.00

01.00

01
99
02.00

01
02
03

99
73.15

[F o Lha-cde-af Landre a )

De 41 kg a 88,5 kg, por caixa básica ...'..
Qualquer outra ••• -•....•••••••.•••.-........

02

73.14

E~tanha-das

01
99

00.00
01.00
Dl

02
03

99
02.00

Dl

02
03

99

Revostidas, de menos de 3 mm da

5
5

5
5
5
5
5

8~p8ssura

Revestidas de zinco (galvanizadas)........
Revestidas de chumbo
; ...•.. ; ......• ~
Re ve at Ldaa de cromo.................... ... .
Revestidas de plástico ou resina .sintét".i,.c:::
Qualquer outra ...•••••....•.•.•.•...••.•'..

5
5
5

5
5

fIOS DE fEBRO OU DE AÇO, NUS OU REVESTIDOS
COM EXCLUSAO DOS fIOS ISOLADOS UTILIZ"DOS
COMO CONDUTORES EL~TRICOS

Nu,
'

'.' •
'.•

o

üva Lado s para cerca
Revestidos de zinco (galvanizados)
Revestidos de cobre
Ilua Lqua r- outro

,.. '.' .
.
:.
.

5
5

Ovalados pata cerca
Qualquer outro .,
. Revestidos

AÇO-LIGAS E AÇO AhTO-CAR80ND NAS fOR1~S
DICADAS NAS POSIÇOES 73.06 A 73.14

5

o
5

I~

Lin;}ot e 9
Da aço alto-carbono
De D.ço-l~ga iJ)o::'idável

De

~;o-l~g~ rap~do

Oua Lquuj- outro

~

,......
'........

5
5

;...

5
5

~....

Desbastes quadrados ou retangulares
("bloor.Js") e palanquilhas; desbastes planos ("slabs")e "largets"
De aço alto-carbon9 ......•.........••.•••.
De eç c-ü tçe inoxidavel
De aço-liga rápido........................
Qualouer outro ......................•...•.

5
5
5
5
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CÓDIGO
AL.!

POSIÇXO

UBPOSIÇÃO

M E

R C A 'D

O 8

t

A

e

I':C.õ.'M

03.00

Dl

Esboços de forja
De aço alto-carbono
,',
.
üce ãquer outro, •••• , .." , . , . , .. " .. ','" '. .,"
Bobinas para relaminação

5
5

De aço alto-carbono", .. ,', ..•.......... ,'
De aço-liga i,'oxid2vel, .. ,
.". ,,'..
qualquer outro
, .. ," ~ , .. ; . '"
'.' .
Chapas universais

5
5
5

De aço alto-carbono", .,.. ',
',
.
,
,'"
De aço-liga inoXidável'.,
Qualquer outro .. ,., ...•.. , •.•.............
Fio-máquina

5
5
5

De aço alto-carbono
.
~ ...........•.•.
Da aço-liga inoxidável
De aço-liga rápido
,
'" .••.
De. aço,-s,ilIcio-manganê s
' ,
, .••
Qualquer outro
, •.............•......
Barras Ocas para perfuração de minas

5
5
5
5
5

De aço alto-carbono ...............•...•...
Qualquer outra
: ...•..........
8arras laminadas ou extrusadas a,quente ou
forjadas; barras obtidas ou acabadas
a
frio

5
5

01
02
03
04
99

De aço alto-carbono ......••.•.•.......•..
De aço-liga i9oxidávol....................
De aço-l~g~ nap Ldo ... ~. .• . . . .... . ...•.. ... •
De aço-s~l~c~o-manganes .•.................
Qualquer cut ca . ..•...••••..•.•.......".·...

5
5
5
5
5

09.00

Perfilados'laminados ou extrusados a quente, forjados ou, ainda, obtidos ou acaba _
dos a .frio, de 80 .mm ou mais
De aço alto-carbono.......................
,,:........
De aço-liga ino~idáV81

5
5

De aço-l~g~ :ápido .•. ~....................
De aço-s~l~c~o-manganes...................
Qualquer outro............................

5
5
5

Perfilados la~inados ou cxtrusados a quen
te, forjados ou, ainda, obtidos ou acab2
dos a frio, de menos de 80 mm
De aço alto-carbono
:...
,
, •. ·..........
De aço-liga inoxidável
De aço-l~g~ »áo i oo •. , ~:................ ....
De aço-s~l~c~o-manganes ..•. ".............
Qualquer outro.............................

5
5
5
5
5

99

04.00

Dl

02
S?

05;00

Dl
02
99
06.00

Dl
02
03
04
99
07.00

Dl
99
OB.DO

01
02
73.15

,

QUOTA

09. 03

04
99
10.00

Dl
02
03
04
99
11.00

Dl
9~

Estacas-pranchas
De aço alto-carbono ..••.....•••.••••.. ,.....
Qualquer outra·...........................

5
~
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CÓDIGO

- -

POSIÇÃO

M S

'lIBPOSIÇÃO :

•
lTE>!

12.00

Dl
02
03
04
99

13.00
OI

02
03
04
99

14.00

g

C

A

li

O R

t

~

Tiras
De açn alto-carbong'
De aço-lig~ inoxidavel

.
.

5
5

De aço-liga rápido
! •••••••••••••••
De eç o-e Hc í.c-mençanêeL. • •.••......•....
Qualquer outra ••••. ,- .••.•••..• '.' ••.•.••••

5
5

í

5

Chapas de mais de 4,75 rum de espessura,
ni'.:o·" revestidas
Da aço alto-carbon9
De aço-liga inoxidavel ...•......... _0'

De

.

5

" ' . ' '.;

5

.

5

aço-silício (chapas magnéticas)

De aço-liga rápido
Qualquer outra .••.•

0.0

.

5

••••••••••••••••• ; ••••

5

Chapas de 3 a~é 4,75 rum de espessura, naa
revestidas

Dl
02
03
04
99

15.00

Dl
02
03
04
99

De aço alto-carbono
Do aço-liga inoxidável
De aço-silfcio {chapas magnéticas)
De aço-liga rápido
üuafque c outra .•................ ~

.
.
.
-..
.

5
5

5
5
5

Chapas de menos de 3 mm de espessura, nao
revestidas
Do aço alt9-carbon9 ...............•.......
De aço-liga inoxidavel
.
De aço-silfcio {chapas magnéticas)
.
De aço-liga rápido
.
Qualquer outr a ... ,
O"

•••••••••••••••••••••

16.00

Chapas de mais de 4,75 mm de espesSura, re
vestidas
-

Dl

De aço alto-carbono.......................
Qualquer outra............................
Chapas de 3 até 4,75 mm de espessura, revestidas

5
5

De aço alto-carbono.......................
üue Lquee outr3............................
Chapas de menos de 3 mm de espessura, revestidas

5
5

De aço alto-carbono.......................
Qualquer outra............................
Fios de aço alto-c8rbonú

5
5

Ovalados para cerca.......................
Revestidos de zinco {galvanizados)........
Qualquer outro............................
Fios de aço-liga inoxidável

5
5
5

99
17.00

Dl
99
18.00

Dl
99

19.Qf]

Dl
02
99
20~OO

OI

99
21.00

Não revestidos, de menos .de 0",10 mm ou
mais de 1 mm, na maior dimensao do cor t e
transversal
"
:.... . .. . .
Qualquer out r o '..•........................ ~.

5
5

Fios de aço-liga .•..........••.•..........• 1

5
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CÓD'IGO

POSIÇÃO

UBPOSIÇÃO

e
ITEM

73.16

o

R

I

A

QUOTA

7.

01.00

Trilhos
Trilhos de 25 a 57 kg/r.! ••••••••••••••.•••.•.
Trilhos com flange •.••••••.....•.••••••...
Qualquer outro ..•.••....•.......•••....•••
Talas de junção e placas de apóio

5
5
5

Para trilhos, pesando de 25 a 57 kg/m •••..
Qu~lÇjuer out:::-B ~ .••...••.•.••••••.•........

5

Cremalheiras 8 acessórios.................
Agulhas, cruzamentos, desvios, travessas,
cadeiras, coxí ns , .eapatas e cunhas-........
Dormentes.................................

5
5
5

99.00

Outros....................................

5

00.00

TUBOS DE fERRO FUNDIDO

Dl.OO

De ferro fundido centrifugado.! de menos da
600 mm de diâmetro •.. ~..............
.
Outros •••..•.•.•••.••.••••••••••_...'..... •..

Dl
99
03.00
.04 .. 00
05~00

99.00
73.18

D

ELEMENTOS DE VIAS FtRREAS DE FERRO,FUNDIDO
FERRO OU AÇO: TRILHOS, CONTRATRILHOS, AGULHAS, CRUZETAS, CRUZgMENTüS E DESVIOS, AL~
VANCAS PARA CO!~ANDO DE AGULHAS, CR~f·!ALHEI
RAS, DORMENTES OU TRAVESSAS, TALAS DE'JUNçÃO, PLACAS DE APOIO, PEÇAS DE JUNÇÃO (PLA
CAS PARA TALAS DE JU~JçÃO), PLACAS E TIi:lMJ'=
TES DE SEPARAÇÃO E OUTRAS PEÇAS PRÓPRIAS
PARA A FIXAÇÃO, ARTICULAÇÃO, COLOCAÇÃO OU
JUNÇÃO DOS TRILHOS

02
99
02.00

73 ..).7

"

A

R

00.00

Dl

73.16

AL.!.
E

00.00

5

O
8

TUBOS (INCLUSIVE SEUS ESBOÇOS) DE fERRO OU
Os AÇO, COM EXCLUSAO DOS A~TIGOS DA POSI ÇAO· 73.19

01.00

Dl
02
02.00

Dl
02
03
04
05
99
03.00
01
02
03
04
05
06

Esboços de tubos
De f ar-r c ou da aço comum..................
De aço alto-carbono ou da aços-liga.......
Tubos com costura
Da ferro ou de ;agn.c,omum..................
Galvanizados..............................
Cobreados .••.••••••••..•••••••••••.•...•. ;
De aço-liga inoxidivel •••• :~...............
D~ aço alto-carbono: •••••• ~...............
Qualquer outro •••••••••.••••••••• ;........
Tubos, sem costura
De ferro ou de ·aç-o_.c'OTJ:lum,,~t8.229·mm de di,i
metro •••••••••••••••••••••••••••••••• ;,....
Galvanizados.............. •.••••••••. ...•...•
Cob ne ados ••••• : ••••••••.•••••••••••'... •.••••

De aço-liga inoxidávol ...•• :..............
Da aço alto-carbono" até '229 mra da diâmetro.
D~~qualquer.outro ?ço-lig~até 229 rnrn de
r

d..amet;to •••••

Õ............................

B
8

8
.8
B
8

B
B

8
B
B
B
8

8
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ATOS DO ~ODER ExECUTIVO

C6DIGO

PO$IÇAO

<

cr

R

AL!
A

D

O

R

I

A

QUOTA

e
I'1!EM

07

99
73.19

M B

~UBroSIÇÃO

00.00

%

08 aço alto-carbono,de.mais de 229 mm da
diâmetro
, ......•. o.' • • • • • • • • • • • • •
qualquer outro
0·0

CONDUTOS fORÇADOS DE AÇO, MESMO COM PEÇAS
DE REFDRÇO, 00 TIPO DOS UTILIZADOS
PARA
AS INSTALAÇÕES HIDfWELlTHrCAS", .••••••••••.

73.20

00.00

8
8

8

ACESSÓRIOS PARA TUSOS, DE FERRO FUNDIDO,
'FERRO OU AÇO (UNIÕES, COTOVELOS, JUNTAS,

MANGAS, fLANGES, ETC.)

73.21

01.00

De ferro fundido ••.••••..••••••.•••.•••••.

8

02.00

De aço ••••••••••..••..••••••••••••••••••••

8

99.00

Outros ..••.........•.••' .••.••••••••••••.••

8

00.00

ESTRUTURAS E SUAS PARTES (HANGARES, PONTES
E ELEI·1ENTOS DE PONTES, COHPORTAS DE REPRESAS, TORRES, PILARES OU POSTES,
COLUNAS,
AR~lAÇÕES, -TELHADOS, CAIXILHOS PARA
PORTAS
E JANELAS, CORTINAS E PORTAS ME TJ1:LI C.'\S, aA
LAUSTRADAS, GRADES, ETC.), DE FERRO FUNDIDO.. FERRO OU AÇO; O:HAPAS, TIRAS,BARRAS, PEli
FILADOS, TUBOS, ETC., DE FERRO FUNDIDD,FEli
RO OU AÇO, PREPARADOS PARA SEBO' UTILIZA _
DOS Er~ ESTRUTURAS OU CONSTRUÇOES

01.00

Armações para cobert;ura...................
Colunas................. ..

10
10·

Espigões........

10

02.00
03.00
04.00

73.22

Esquadrias

.-

'_',

10

ei5.00

nar qu í.s ee ••••...•..•.•••••.••••• '..........

10

06.00

Pontes e pontilhões
Torres............

to

07.00
08.00

Vigas

09.00

Postes

10.00

Comportas de represas.....................

10

11.00

Pe r-r Ia dos e tubos........................

10

12.00'

Pisos suspensos ..•.............•.•..... '...

10

99.00

Outros...... ...................•.. ........•.

10

00.00

RESERVAT6RIOS; CISTERNAS, CUBAS E OUTROS ,R~
CIPIENTES SEMELHANTES, PARA QUALQUER MATl
iUA ( em1 EXCLUSÃO DOS GP.SES COr'lPRHlIDOS
O
LIQUEFEITOS), DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU A
ÇO, CDIo1CAPACIDADE ,SUPERIOR A 300
LITROS,
SUl DISPOSITIVOS MECI\NICOS OU TlRfnCOS, i'1~~
t'lO cor'l REVESTII-iOJTO INTERIJR Ou eALORfFUGO. 10

"

-...............

10
"

,

,.........

10

'" .,.. ..

10

í
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CÓDIGO
ros:IÇXO

fSUBPOS1çIo

ALI

M E

R

e A D o R I

A

QUOTA

e

7.

ITEM

I
73.23

73.24

00.00

.00.00
Dl.OO

02.00

99.00
73.25

00.00

00.00
01.00

73.27

Tor~~IS,_ BARRIS, TM180REs, LATAS, CAIXAS E
OUTROS REC'IPIENTES SEf'lELHANTES PARA o TRAN5
PORTE OU AcoNDI.CID.NM1ENTO, DE CHAP-!\ DE FERRO OU DE AÇO.................. •.••••••• ••••

10

RECIPIENTES DE FERRO OU DE AÇO PARA GASES
COr·jPRHlIDOS ou LIQUEFE !TOS

Cilindros (botijões) se~ costura, com~cap~
cidade superior a 40 litros, com pressa o de
trabalho minima de 150 kg/cm2 e pressão de
ensaio mínima de 225 kg!cm2 •... ~ .•..••..•.
·C~lindros (botijões) com ou sem costura,in
ternamente carregados de matéria porosa em
bebida de acetona
'• ..•• ::
Outros .••.••..•.•..••..• :. •••••••...•••. '.,.
CABOS, CORDAS, TRANÇAS, LINGAS E SEMELHANTES, DE fIOS DE fERRO OU DE AÇO, COM EXCLU
SÃO DOS .ISOLADOS PARA USOS .ELt:TRICOS •• : •• -:

10
10
10

lO

ARM1ES FARPADOS; ARAHES OU TIRAS DE, fERRO
OU DE"AÇO, RETORCIDOS, FARPADOS OU NÃO'

Arame. farpado ••••.•••••••...••••••

'o

••••••

l"

5

99.00

. Outros ••..........•.•.•..•..•.• , .••....•.• '.

5

OO~OO

TELAS M[T~LICA5, REDES DE qUALQUER NATURE
ZA, DE FIOS DE fERRO OU DE AÇO
,..:-.

10

00.00

GRADES DE UMA 56 PEÇA, DE fERRO OU DE.AÇO,
,FABRICADAS A PARTIR DE UMA CHAPA OU TIRA,
MEDIANTE INCISÕES SEGUIDAS DE ÇS1IRAl-1ENTD.

lO

00.0.0

CORRENTES, CADEIAS E SUAS PARTES, DE fERRO
fUNDIDO, fERRO pU AÇO

OleOO

. Correntes de transmissao •.•••••••••••....•
Correntes anti-derra~antes 8 blindagens pa
ra proteção de pneumáticos ...••...•..••..7
OU,tr'os •.........•............•..•.••., ••. ~..

02.00

99.00
00.00

~NCORAS, fATEIXAS E SUA~ PARTES,

fUNDIDO, fERRO OU AÇO

DE fERRO
' •••• '."..

00.00

PONTAS, PREGOS, ESCÁPUL~S'PONT1ACUOAS,GRAM
POS mJDULADoS E BISELADOS, c."lAVQS GMJCHOS
E PERCEVEJOS, DE,~ERRO fUNDIDO, FERRO OU
AÇO, DESHO cun CABEÇA DE OUTRA ;'lAT~RIA,CDl-l
E.XCEÇAO DOS DE 'CABEÇA PE COBRE

01.00

Grampos para cerc.a.................. •.•••••

02.00

Pre 90S... •••••••• •••••••••.••. •• • •.•• •••••••

10
10

.10
10

lo
10

830

ATOS DO I'ODER ExECUTIVO

C6DIGO
'>;

POSIÇÃO

. AL!

u:BPOSrclo

U S

e

""'"

03.00

R C A;O

O g

Á

QUOTA
%"

~

Pontas ou dentes para guarnição de cardas
8 semelhantes •••••••.••••.••

99.00

t

0,0

••••••

_..

•••

Outr-os ••.•••••.••••••••••••.•••••••••••••• ~ -.'

PARAFUSOS E PORCAS (COM OU SEM ROSCA»

10'

10

T1-

riA,..rUNDOS. (PARAFUSOS DE LINHA), ARMELAS .C

GANCHOS ROSCADOS, REBITES, CAVILHAS, CHAVS

TAS E ARTIGOS SE~1ELHANTES DE- ROSCA, DE FER

RO FUNDIDO, FERRO OU AÇO; ARRUELAS (INCLU=

SIVE AS ABERTAS E AS DE PRESSÃO) DE

OU DE AÇO

01000

Arruelas

~ •...•....•••••••...

10

02~

Tira-fundos. (p ar-ef'ua os de l.j.nha)......... .•

10

03.00.
99

Parafusos e porcas
'...
Outros....... .••. ••.••.•••••••• •.......•••..

10

00.00

AGULHAS DE COSTURA i1P.NUAL, AGULHAS PARA M~
LHAS E RENDAS, fURADORES, AGULHETAS
~ARA
FAZ':R PASSAR CORDÕES OU FITAS E ARTIGOS SE
~~lELHANTES PilRA TRAS,",LHOS l'lAl~UAIS Dt: COSTU"::'
RA, BORD.o,DO·, REDE OU TAPEÇARIA, DE FE:RRO
OU DE: AÇO

00

000

Cl~OO

02.00

I

99.00

I3

r
I

34

Agulhas de costura 1õ13nual..................
Agulhas de' tricâ revestidas de matéria plá_s
tica ........•.....•....... ~ ..••............
Outros.......... ...•........••...........•.

la

1.0
10
10

00.00

ALFINETES, COM EXCEÇAO DOS DE ADORNO,
,DE
FERRO OU DE AÇO, INCL,USIVE OS' GRAf-1POS PARA
CABELO, ONDULA0 ORES E SEMELHANTES

0l.00
02.00

Al r nc tec •••••••••••••.•••••••••••..••••••••

10

Grampos cara c abe Lo ..........•.•••.........
Outros •.••••••••., •••••••••••••.••••••••..•

10
10

•

73.31,

99.00

73.35

00.00

í

110LAS E FOLHAS D.E

AÇO

73.36

FERRO

~10LAS,

DE FERRO OU DE

01.00
99.00

NoI as em e sp r e I .••••••••••••••••••••••••.

10

outros:

10

00.00

AQUECEDORE:S ESTUFAS, LAREIRAS E FaCÕES
DE COZINHA tINCLUSIVE OS QUE PODEM
SE:R
UTILIZADOS ACESSORIM1ENTE En AQUECHENTO
CENTRAL); FOGAREIROS, CALDEIRAS.COD FOR_
NALHA, APARELHOS PARA AQUC::CER PRATOS
E
APARELHOS SOlELHANTES, NÃO ELlTRICOS,OOS
TIPOS UTILIZADOS PARA lISOS OOf'ltSTICOS,BEM
CONO SUAS PARTES E PEÇAS SEPARADAS,
OE
FERRO FUNDIDO, FERRO OU AÇO

cr.co
Dl

í

,

: ....•••..•... ;

.

Aparalhos
foqão de cozinha

·.~ •••....•. ,...•.. 1 10
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO
•
PO$IÇJl.O

04
05
06

99
90.00

Dl
99

73.38

00.00

C

Â

D

O R

I

À

QUOTA

%

Fogareiro .................•...............
Aparelho para e quec í.me nt c de 3Ti1biente.....
Forno .........•. ,
~ .•.........
Assodéita para frangos
~ ......•.... ~
Churrasqueira ..•••..• i • • • • • • • • • • • • • • • • .' ••.•
DueLque r . outro •... " ..•. '.' .•... " ' ! ' " . '"
'Partes e peças separadas
'ara f 09;0 de cozinha ....••.••....•.•..•·.•
Qualqus-r outra ..•..•.•...•••••..•••.• ;....
CALDEIRP.S {cor~ EXCEÇÃO DAS DA POSIÇÃO
84.01) E RADIADORES, PARA AQUECH1ENTO' CEN'
TRAL, DE AQUEClm:rJTO iJÃO ELt:TRICO, E SUAS
PARTES, .DE FERRO FUfD IDO, FERRO OU AÇO; CE
RADaRES E DI5TRIBUIO,ORES DE' AR' QUUJTE' (IN
CLl.JSIVE OS QUE POSSAr~ ICUALl·1EtHE FUNCIO ::
NAR CDr-lO DISTRIBUIDORES DE AR fRIO OU CON
Dle~ONADO), DE AQUECIMENTO N~O
EL~TRICO~
QUE TENHMl VErJTILADOR ou VE:NToINHA em! /·10
TOR.INCORPORADO, E SUAS PARTES, DE fERRÕ
fUNDIDO, fERRO OU AÇO ••••••••••••••••• ·••••

10
16
1&
16
16
16
16
ie

10

ARTIGOS DE U50 E ECONOIUA OOnr3TICOS E DE
HIGIENE E SUAS PARTES, DE FERRO FUNDIOO,FEB.,
RO ou AÇO

01.00

Artigos de uso doméstico
Caixas e latas para guardar a Lí.men bca , , •••
Qualquer outro.•••••••• ~ ••• ~.; •••••••••••••
Artigos de higiene
Banheiras, bidês, caixas ~e descarga de a
parelhos sanitários sem mecanismo, lavatQ
rios, pias e saboneteiras•••••.,............
Qualquer cutícc•••••••••••.•••••• '• ••••'.......
Partes e peças eepanadaa ••••••••••••••••••
OutroS.;.... •••••••••••••••••••••••••• •.••••

1.0
10
10
ró :

PALHA OU L~ DE fERRO ou DE AÇO; ESPONJAS,
ESFREGOES, LUVAS E ARTIGOS SEMELHANTES· PA
RA. LI!'lPEiZA, POLUlENTO E USO.5 ANALOGOS, DE
FERRO OU DE AÇO••••••••• : •••••••• ;.........

10

99
.02.00

Dl

99
90.00
99.00

73.40

R

00.00

Dl

73.39

M E

e .
ITEM

02
03

73.37

AL!

~UBPOSIÇÃO

00.00

00.00

OUTRAS OBRAS DE FERRO FUNDIDO,
AÇO

01.00

Peças

02.00

Dl
99
03.00

Dl
99

fERRa

10
lO

'OU

de ferro f und Ido , em brLJtCl·..........
Peças de aço fundido, em bruto
801as para moinhos ••••..•... , ......••.....
Qualquer outra..........•.•...•.••••.. K' •.••
Peças forjadas de ferro ou de aço (inclusi
ve estampadas), e~ bruto
Solas para moinhos •..•.•.........•.•••.••.
Oualquer, out,ra.............................

10
10
10

10
10
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POSIÇÃO

M B

UBPOSIÇÃO
e
ITEM

99.00
01

02
03

R

C

A

TI

O

R

I

A

QUOTA

7.
Outros

Caixas, escrín~os ou estojos,forrados
não •• ,"o

ou
.

Alçapões, armadilhas, gaiolas, rato8ira~ 8
semelhantes
,.
Bases, cavaletes, colunas, p9anhas, porta~

10
10

bustos, porta-cinzeiros, -po r t a-ce s co va s ç p oj;

ta-filtros, porta_vasos
04
99,;O~

06
07

08

8

artigos semelhan

t es ••••••••••.••••••••• '"

•••••••••••••••••

Dadaf para

COStUI'8 • • • • • • • • • • ", • • • • • • • • • • • • • • .

ccr oeee ornatos para monumentos ou túmulos
Grampos para correia de transmissão ',' ~ ....
Reservatórios, cisternas, cubos e. outros
recipientes semelhantes, do tipo dos
com
prssndidas na pOSição 73.22, da' capacidadê
igualou inferior a 300 litros ......•.....
Partes componentes. de calçados,segundo
a
ooe çào 64.05 ••...•... : .•....••.•• , •.•.•..
Escadas com armação de metal
.
"Tábua" de passar roupas
: ..
Expoe i t or e s para mercadorias
;.
Comedouros para animais .....•......,
.
Carretéis para eru-o Lar filmes ou oe i.Icuree
fotográficas ou cinematográficas
.
92SB para fitas adesivas
.
Estrados com roda~ para gelad~iras, máqui~
nas da lavar, f090es e semelhantes...•.....
caLnas e goteiras
.
Partes e peças ee cecadas
~.
üuat que» outra ..,.............• :
.
í

09
10
11

12
13
14

15
16
90
99

10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

CAPITULO 74
Cobre

NOTAS:
(74-1)

Entendem-se por "cup r o-Ti qas", no sentido da posição 74.02,
as composlçoes que contendo cobre em uma proporção superi
or a 10%, em peso; e outros elementos de liga, não se pre~
tem praticamente nem ã laminação nem ao forjamento e' se .!!
tilizem, quer como produtos de adição na preparação de '1
gas, quer como desoxidantes, dessulfurantes. ou usos sem~
lhantes na metalurgia de metais não ferrosos. Todavia, as.
combinações de fósforo e de cobre (fosfetos de cobre) que
contenham, em peso, mais de 8% de fósforo, classificam-se
na posição 28.55.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

833

Para a apli~açio do presente Capltulo, consideram-se como:

[14-2)

a)

Fi6~'[posiçio

74.03):

os produtos, de seção maciça, l am i nados , ex t ru sedos , e~'
tirados ou trefilados, cujo corte transversal, qualquer
que seja sua forma, não exceda 6 mm em 'sue maior dime.:::
sâó;
b) Barras e perfi lados (posição 74.03):
os produtos de seção maciça, l ami nados , extrus aoos , e~
tirados ou forjados, cujo corte transversal em sua maior
dimensão seja superior a· 6 mm e, quando se tratar ~ prQ
dutos planos, cuja espessura seja superior ã décima pa~
te da largura. Co~sideram-se igualmente como barras e
perfilados os produtos de mesmas formas e dimensões, o~
tidos por moldagem, vazamento ou sinterização,
quando
tenham recebido posteriormente a sua obtenção um trab~
lho mais adiantado do que a simples e1iminação de rebar
bas, desde que este trabalho não confira a estes prod!:l.
tos c. .carãter-.de.,artigos.: ou de obras cl as s t f t ce d os
em outras posições.
"cdav t a, cons der an-s e como cobre bruto da posição 74.01;
as barras de s t i nadas ã obtenção de f to s (l!wire-bar ll ) e
as pal anqu'ilhas a'pontadas ou de 'outromoao trabalhadas
em suas'extremidades, simplesmente para facilitar
sua
introdução nas mâ~uinas destinadas a transformã-laslPor
exemplo, em fio-mâquina ou em tubos;
í

~}

~7~-3}

Chapas, pranchas, folhas e tiras (posição 74.04):
os produto~ pl~nos (com exceção dos produtos em
bruto
da posição 74.0l), enrolados ou não, cujo corte trans ver sa'l em sua maior dimensão, seja supe r t or a 6 mm e c.!:!,
j~ espessura, superior a 0,15 mm, nio ultrapasse a d~c!
ma parte da largura.
Estão principalmente 'compreendidas na posição 74.04 as
chapas J pranchas, folhas e tiras de espessura superior
a O,15mm, cortadas em forma diferente da quadrada ou r~
tangular,' perf~~adas, ondUladas, acanaladas, estriadas,
polidas ou revestidas, desde que estes trabalhos
não
confiram a est~s produtos o,caráter de artigos ou obras
,classificadas em outras posições.
Estão principalmente compreendidos nas posições 74.07
e
74.08 os tubo~, barras ocas e acessórios para tubo~, poli~
dos ou revestidos, e os de forma especial ou
trabalhados
(curvados, em serpentinas, filetados, roscados, perfurados,
estrangulados, c6n1cos, com a1etas aplicadas,. etc.).
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CÓDIGO

SUBl'OSIÇlo
:POSIÇÃO
e

ALI
M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7.

ITEM

MATES DE COBRE; COBRE EM BRUTO (COBRE REfINADO OU NAO); DESPERDíCIOS E SUCATA DE
COBRE

O1~OO

nat.es de cobra...........................

4

02.00

Cobre em bruto, nao refinado •.••

4

03.00

Cobre em bruto, refinado

Dl

o'........

Eletrol{tico. em qualquer forma de apre ~
sentação. exceto barras para fios 8 grana

04
04.00

lhas
'"
'.' •.....
Refinado a fogo, em qualquer.forma de apresentação, exceto barras para fios
8
granalhas .. , ..•••.••.•...•••••.•••••••••• o'
Barras para fios •••••••••••••• o o••••••• o.
Gran.alhas • o' o. o • o•••• o o' o o•••• o...... •.•••
ligas de cobra. o' oo......................

05.00

neepe ecfcs ce a sucata ••••••••••••••••••••

0,0

02
03

74.02

74.03

• • • • •- :

00.00

CUP,RO-LIGAS

01.00
02.00
03_.00

Cobre-boro.•• o o , , o • • • • • • • • • t • • • • • • • t. I " I .
Cobre-molibdênio ••••• I • • • • • • • • • • • • • • • • ~.õ
Cobre-vanádio

04.00

Cob~e-t..i.tânio •••••••••• I'

99.00

Outros ••

00.00
01.00
Dl
99

02.00
03.00

Dl
99

.............................
.

o ••• :

"

BARRAS, PERFILADOS E rIOS DE

DE COBRE

SEç~a

. ,• •

4
4
N'JX

4
4
4
4
4

Barras
Com alma da aço

o • • o • • • • • • • I • • o • , • • • , '• • • • ,

üue Lquex outra.

o • o • • o ' o. o • • • • • • • • •

0·0

•••••

Perfilados o o o' o •• o o o. o o o o••••• o••• o' • o•••
fios
De bronze fosforoso . o o•••• o••• o,, o •••••••
Qualquer outro. o ••.• ,,' o ,._~ •• o. o
o o o.
00.

0.0.

CHAPAS p PRANCHAS p FOLHAS E TIRAS DE COBRE,
DE ESPESSURA SUPERIOR A OplSmm

01.00

não cc r t adas .,
"
,,',',.,.
Cortadas de fOLmQ ~uadrada cu retangular
Outros. , , , , .. , ... , ... , .. , .. , " , , . '., , .. ,

99.00

4
4

MAÇIÇA,

00.00

02~OO

4

O'

FOLHnS E TIRAS DELGADAS DE COBRE (MESMO GO
FRADAS. CORTADAS, PERFURADAS. REVESTIDAS.
ESTAMPADAS OU FIXADAS SOBRE PAPEL, CARTO _
l.WA CARTAG, r'l.H~RIAS PLASTICAS ARTIFICI_
AIS OU SUPORTES SEMELHANTES) DE 0,15 mm OU
MENOS DE ESPESSURA (NÃO INCLUfoD O SUPOR _

TE)........................................

5
5
5

5
5

5
5

5

5
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C6DIGO
ALI
POSIÇÃO

R

UBPOSIÇÃO'
e

c

J

o

R

A

QUOTA

z

ITEM

74.06

oo.uo

74.07

00.00

::B:SP:::~:~~::ED:E::B::8~~~~;'~'
~~~~~,~. j
DE COBRE

4

CAS~

01.00

Não trabalhados, da manos da 3,17 mm da
diâmetro ext exnc

.

8

02.00
03.00
99.00

Trabalhados ..... , .. " ....••..•........•..•
Esboços .de tubos •.........••..............

8

Outros .•...•••....•.....•.. ,

.

8

8

8

74.08

00.00

ACEss6RIOS PARA TUBOS, DE COBRE (UNIÕES
COTOVELOS, JUNTAS, MANGAS, fLANGES, ETC.~.

74.09

00.00

RESERVATÓRIOS, CISTERNAS, CUBAS E OUTROS
RECIPIENTES SEMELHANTES, PARA QUALQUER MA
T~RIA (Cot~ EXCLUSÃO DOS GJlSES CQfWRHtIDOS
OU LIQUEFEITOS), DE COBRE, COM CAPACIDADE
SUPERIOR A 300 LITROS, SEM DISPOSITIVOS
MECANICOS OU TLRMICOS, MESMO COM REVESTIMENTO INTERIOR OU CALORfFUGO ..-,

lO

10

74.10

00.00

CABOS, CORDAS, TRANÇAS E §EMELHANTES, DE
fIOS DE COBRE, COM EXCLUSAO DOS ISOLADOS
PARA USOS ELtTRICOS.......................

74.11

00000

TELAS MET~LICAS (INCLUSIVE AS TELAS CONT!
NUAS OU SEM FIM), REDES DE qUALQUER NATU~
REZA, DE fIOS DE COBRE

01.00
99.00

Cilíndricas pr5prias para máquinas
Outros ................•............. '" . ..

10

GRADES DE UMA Só PEÇA, DE COBRE, FABRICA_
DAS A PARTIR DE UMA CHAPA OU TIRA, MEDIAN
TE INCISÕES SEGUI,DAS DE ESTIRAMENTO •... :-.

10

74.12

00.00

10

74.1:3

00.00

tORRENTES, CADEIAS E SUAS PARTESJOE COBRe

lO

74.14

00.00

PONTAS, PREGOS, EscAPULAS PONTIAGUDAS,GAN
CHOS E PERCEVEJOS; DE COBRE. OU COM HASTE
DE fERRO OU DE AÇO E CABEÇA DE COBRE .....

10

74.15

=

00.00

PARAFUSOS E PORCAS (COM OU SEM ROSCA), AR
MELAS E GANCHOS ROSCADOS, REBITES, CAVl
LHAS. CHAVETAS E ARTIGOS SEMELHANTES
DE
ROSCA. DE COBRE; ARRHElA5 (INCLUSIVE AS
ABERTAS E AS DE PRESSAO)~ DE COBRE

01.00
02.00
99.00

Arruslas •••••.•.••••..•..................
Parafusos e porcas ..••.•.•.•••...........

lO
10

Outros ••••••..•••••..•••••••.••••...•••••

lO

00.00

MOLAS DE COBRE •.•••.•.•...•••....,•••.. '."

10
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ATOS DO PODER

ExECUTIVO

CÓDIGO
~1lB1'OSIÇÃO
POSIÇÃO
e

74.17

74.18

"_

R

C

A

D

O

R

I

~

QUOTA

7.

00.00

APARELHOS N~O EllTRICOS DE COCçÃO E DE A.
QUECIMENTO, DOS TIPOS UTILIZADOS PARA U.
sas ODMlSTICOS, BEM COMO SUAS PARTES E PI
ÇAS SEPARADAS, DE COBRE

aLOO

Aparelhos .. ; , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

90.00

Partes 8 peças s ap ar-adas •..•••••••..•• ,'..

10

00.00

ARTIGOS DE USO E ECONOMIA ODMtSTICOS E DE
HIGIENE E SUAS PARTES, DE COBRE

01..00

74.19

AL.!.

M E

Artigos de uso doméstico

Dl

Baixelas •.........•...... , .......•.......

11)

99

Qualquer outro...........................

10

90.00
99.00

Partes e peças separadas.................

10

Outros

10

00.00

OUTRAS OBRAS DE COBRE

01. DO

C~ixa5.

forrados ou
,.

10

02.00

Aiçapoe~, armadilhas, gaiolas, ratoeiras
e semelhantes .'...........................

10

03.00

Bases, cavaletes, colunas, peanhaa, perta
bustos, porta_cinzeiros, porta-escovas, parta_filtros, porta-vasas e artigos seme
lhantes
:-.
Dedal para costura ..............•...•.•.•.
Coroas e ornatos para monumentos e túmu los
:
'
..
.
.
Reservatorios, Cisternas, cubas. e outros
'recipientes semelhantes do tipo dos com _
preendidos na posição 74.0~de capacidade
igualou inferior a 300 litros ........•..
Espelhos (placas) para interruptores. •....
Graxeiras reequeadas .,.....................
Calhas .•.•..•...•...••.. _.... .•... .....•..
Out,rea •••.•• ,.............................

04'.00

05 ..00

nao.·

85crfnios

ou e5tojo3~

10'
10
10

~

06.00

07.00
08.00

09.00
99.00

10
10
10
10

10'
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CAPITULO

75·

Nf que l
NOTAS:

(75-1)

Para a aplicação do presente Capitulo, consideram-se como:
a)

'F'ios ' (posição 75.02):
os produtos de seção maciça, lamina~os, extrusados, es
tirados ou trefilaqos, cujo corte transversal, qualquer
que seja sua forma, não exceda 6 mm em sua maior dime.!).
são;

b) "Barras e perfilados

(posição 75.02):

os produtos de seção maciça, laminados, extrusados, ei
tirados ou forjados, cujo corte transversal em sua maior
dimensão, seja superi~r a 6 mm'e, quando se tra~ar de
produtos planos. cuja. espessura seja superior, ã "dê ctma
p ar te da largura. Consideram-se igualmente como b ar r-as
e perfilados os produtos das mesmas formas e dimensões,
obtidos por moldagem, vazamento oU'sinterizaçãq, quando
trab~
tenham sofrido posteriormente em sua superfície
lho mais adiantado do qu~ a simples eliminação de rebaL
bas; -.
c)

Chapas. pranchas. folhas

e tiras

(posição 75.03):

os produtos planos (com exceção dos produtos em br~
to da pos t çâo 75.01). e nr-o l a dos ou não, cujo corte t r ans
versa' em sua maior dimensão; seja superior a 6 mm e cuja
espessura não ultrapasse a décf me parte da la.rg,~ra.
Estão principalmente compreendidas na posição 75.03 as
chapas, pranchas, folhas e tiras cortadas· em forma dt
fe~ente da quadrada ou retangular,
perfurad~s,
ondul~
das, ecena f adas , es tr i ada s , polidas ou r eves t t das, de~
de que estes trabalhos não confiram· a estes produtos '0
carãte'r .de; artigos ': ou de obr-as cl as s tf t ca.dcs em o~
tras posições.

(75-2)

Estão principalmente compr-eendidos na posi-ção 75.04 os

t~

bos, barras ocas e acessõrios para tubos, polidos ou reve~
tidos, e os de forma especial ou trabalhados (curvados, em
se rpent i nas, fi 1eta dos. r-os ca dos, perfura dos. és tran gu1ados ,
cônicos, com aletas aplicadas, etc.),
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ExECUrIVÕ

CÓDIGO

POE)rçAO

M E

UBPOSIÇlo

R

C

A

D

O

R

I

ALI
QUOTA

A

e.

ITEM

75.01

00.00

%

'-'lATES, "SPElSSll E OUTROS PRODUTOS INTERME
DI~RIOS

DA METALURGIA DO NíqUEL;

NfQUEl.~

=

EM-BRUTO (COM EXCLUSÃO DOS ÂNODOS DA PQS!

ÇAO 75..05); DESPERDíCIOS E SUCATA DE N1

QUEL .
01.00

75.02.

outros produtos Lnbe rme :

01
99
03.UO

Cátodos de nfqual
Qualquer outro ••.........................
ligas da nfquet,

5
5

04.00

Desperdícios ~ sucata de níquel., •••.....

N/T

00.00

BARRAS, P~RFILADOS E FIOS DE SEÇÃO MACIÇA,
DE NíqUEL

00 •.00

5

Barras a perrilados.......................

5

Fios

5

CHAPAS, PRANCHAS, FOLHAS E TIRAS DE QUALQUER ESPESSURA, DE NIQUEL; PÓ [-PART! CULAS DE N1QUEL
Chapas, pranchas, folhas e tiras

01

Não· cortadas ou cortadas de forma quadra-

02

da ou retangular, 'com espessura de
até
°.1.15 mm .........•......,....••••.. ~ ..•. :..
Nao cortadas ou cortadas de forma quadrada ou retangular, com espessura superior.
aO.15mm •••••.••••••••••••••••••••.• : ••.•
Qualquer outra •••....••.•.....•••'... .••..

Pó e part{culas de níquel

" ..•.

00.00

TU80S (INCLUSIVE SEUS ESBOÇOS), BARRAS OCAS E ACESSÓRIOS PARA TUBOS (UNIÕES, COTO
UELOS. JUNTAS, MANGAS, FLANGES, ETC.) DÊ
NíqUEL

01."00 .

Tubos e bar-r-as' oca~, não trabalhados ..'....
Tubos e barras ocas~ trabalhados •..•••.••

02.00

75 ..06

8

5

99
02.00

75.05

í

02.00

01.00

7S.04

"epe ee"

diários da metalurgia do n!qu81 ....•..•. ~;
Níquel:. em bruto

01.00
02 ..00

75.03

Mates,

.

5
5
5

5

8

8

03.00
04.00

Esboços de tubos..........................

8,

Acessórias pará tubos •.•••........•.. _. . ..

8

00.00

~NO~OS PARA NIQUELAGEM, INCLUSIVE OS 08TI·DOS·POR ElETRÚLISE, EM BRUTO OU TRABALHA DOS ..•.,....•..•...•.............•.... ; .••.

00.00

OUTRAS ÓBRAS DE NíqUEL

OLOO

~gi~~:

la

e.c.o.n.o.m.~.~.d.o.m.é.s.t.i.c.~~.~•• ~~ 110

.d.c..""..8 ••
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c6n I G O
rosIçlo

M

UBroSIÇIo
e
,I
lTEM

02.00

90.00

01

99

I

99.00

I

B

R

A

-

ALI

O

;)

R

r

A

QUOTA,

%

Molas " ...........•.....••.•.•.••••.• ~ ..••• . Ia
Partes e peças separadas
De artigos da subposição 01.00

.,

..........

.............................
Cut r-c s' ................. , ...................

Qualqu8r outra

CAPITULO

10
10

Ia

76

Alumlnio

NOT AS:
(76-1)

C

Para a aplicação do presente Capitulo, con s i der-au-s e como:
a)

Fios

(posição 76.02):

os produtos de seção maciça, larninados, extrusados, e~
tirados ou trefilados, cujo corte transversal, qualquer
que seja sua forma, não exceda 6 mm em sua maior dime!!.
são;
b)

Barras e perfilados

(posição 76.02):

os produtos de seção maciça, laminados, extrusados, e~
tirados ou for-j ado s , cujo corte transversal em sua maior
dimensão seja superior a 6 mrn e, quando se tratar .de
produtos planos, cuja espessura seja superior ã décima
parte da largura. Consideram-se igualmente como ba!
ras e perfilados os produtos das mesmas formas e dimen
s êe s , obtidos por moldagem, vazamento ou s n te r t z aç âo ,
quando tenham sofrido posteriormente em sua superfície
trabalho mais adiantado do que a simples eliminação de
rebarbas;
í

c)

~hapas,

pranchas. folhas e tiras

(posição 76.03):

os produtos planos (com exceção dos produtos' em bruto
da posição 76.01), enrolados ou não, cujo corte tran~
versal em sua maior dimensão, seja superior a 6 mm e cuja
espessura, superior a 0,20 mm, não ultrapasse a dê c f me
parte da largura.
Estão principalmente compreendidas na posição 76.03 as
thapas, pranchas, folhas e tiras de espessura super!
ar a 0,20 mm, cortadas em forma diferente da quadrada
ou retangular, perfuradas. onduladas. acanaladas, estri~
das. polidas ou revestidas, desde que estes trabalhos
não confiram a estes produtos
o ..c ar ât én
de a!
tigos ou de obras classificados em outras posições.
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(76-2 )

c

Estão p r i n ci p a l men t e

compr-e enct dos nas posições 76.06 é
e aces s Er i os para tubos .po t t

76.07 os tubos, barras ocas
dos ou revestidos, e os de
(curvados, em serpenti nas, fi
estrangulados, cônicos, com

forma especial ou trabalhados
letados ,ros cacos , perfurados,
aletas aplicadas, e t c . }.

ÓD I GO
•

PúSIÇaO

76.01

76.02

M

E

R

C

A

D

O

R

I

Â

QUOTA

e

7.

ITEM
00.00

ALUMíNIO EM BRUTO;
DE ALUMíNIO

DESPERDíCIOS E SUCATA

OLOO

Alurnfnio em bruto..........................

4

02.00

Ligas de alum{nio..........................

4

03.00

Dee oer-d.l c Ioe e sucata de alumlnio..........

N/T

00.00

BARRAS, PERFILADOS E fIOS DE SEÇAO MACIÇA,
DE ALUM1NIO

:n.OO

Barras e perfilados

Dl

Perfilado anodj z adc
qualquer outro

.
.

02.00

fios··

.

00.00

CHAPAS, PRANCHAS, fOLHAS E TIRAS DE ALUM1 NIO, DE ESPESSURA SUPERIOR A 0,20 mm

01.00

Não cOrtadas··.···

02.00

Cortadas de forma quadrada ou retangular
Outros
"
'

9S

76.03

ALI

~UBl'OSIÇÃO

99.00
00.00

· .. ··

·

.

5

.
.

5

5

fOLHAS E TIRAS DELGADAS DE ALUM1NIO (MESMO
GOfRADAS, CORTADAS, PERfURADAS, REVESTIDAS,
ESTAMPADAS OU fIXADAS SOBRE PAPEL, CARTOLI
NA, CARTÃO, MATtRIAS PLAsTICAS ARTIfICIAI~
OU SUPORTES SEMELHANTES). DE 0.20 mm OU
MENOS DE ESPESSURA (NÃO INCLUíDO O SUPOR _
TE)

01.00

Fita e folha com teor de pureza m{nimo de
99,8%, pró~ri~s para fabricação de condensadores e l s t r Lcos
.

99.00

Outros
'
PÓ E PARTíCULAS DE ALUM1NIO

76.05

OO~OO

76.06

00.00

01.00

TUBOS (INCLUSIVE SEUS ESBOÇOS) E BARRAS
CAS. DE ALUMíNIO

5

" ..

5

.

4

O-

Não trabalhados

Dl

Até 152 mm de diâmetro externo.............

02

De mais de lS2 mm de diâmetro externo

10

Trabalhados
Esboços de tubos

10

02.00
03.00
99.00

_
·...............•

Outros. .. . . . . .. . .. . . . . . .. . . .

. . .••. •.

10

10
10

ATOS DO· PODER

EXECUTIVO

CÓDIGO

ro;;rçÃo

ALI

~1IBPOSIÇÃO

M

e

E

TI

O

A

D

O

R

r

A

QUOTA

ITEM

7.

76.07

00.00

ACESSÓRIOS PARA TUBOS, DE ALUMíNIO (UNIÕES.
COTOVELOS. JUNTAS. 1'1ANGAS, FLANGES, ETC.}. 10

76.08

00.00

ESTRUTURAS E SUAS PARTES (HANGARES, PONTES
E ELEMENTOS DE PONTES, TORRES, PILARES OU
POSTES. COLUNAS, ARMAÇÕES, TELHADOS. CAIXI
LHOS PARA PORTAS E JANELAS, BALAUSTRADAS,ETC~). DE ALUMíNIO; CHAPAS, BARRAS, PERFILADOS, TUBOS. ETC., DE ALUMíNIO, PREPARA _
DOS PARA SEREM UTILIZADOS EM ESTRUTURAS OU
CONSTRUÇÕES

01.00
02.00
03.00

Armações para co batt ur-a ..
Colunas
.
Espigões
.

10

04.00

Es quad rLaa ..

10

76.10

76.12

76.13

10

05.00

Ma~quis8s

06.00
07.00

Pontes e çontilhões

08.00
09.00
99.00

Vigas
Perfilados e tubos
Outros ....

00.00

RESERVATóRIOS, CISTERNAS, CUBAS E OUTROS ,Rf
CIPIENTES SEMELHANTES, PARA QUALQUER MATf _
RIA (COM EXCLUSAO DOS GASES COMPRIMIDOS OU
LIQUEFEITOS), DE ALUMíNIO, COM CAPACIDADE
SUPERIOR A 300 LITROS, SEM DISPOSITIVOS MECÂNICOS ou TfRMICOS, MESMO COM REVESTIMENTO
INTERIOR ou CALOR!rUGO
10

00.00

TorvfIS, BARRIS, TAMBORES, CAIXAS E "OUTROS
RECIPIENTES SEMELHANTES, DE ALUMíNIO, UTI_
LIZADOS PARA o TRANSPORTE OU ACONDICIONA _
MENTO, INCLUSIVE OS RECIPIENTES DE FORMA TU
BULAR, RtCIOOS OU fLEXíVEIS
-

01.00

Bisnagas e tubos para embalagem
Outros············

10
10

RECIPIENTES DE ALUMíNIO PARA GASES COMPRI_
MIDOS OU LIQUEFEITOS··....................

10

99.00

76.11

10

00.00

To r-r e s

.

10

.

10

.

10

.

10
10
10

00.00

CABOS, CORDAS, TRANÇAS E SEMELHANTES,
DE
fIOS DE ALUMíNIO; COM. EXCLUSÃO DOS ISOLA.~
DOS PARA USOS ELETRICOS

01.00
99.00

Com alma de aço

_

Outros... . . .

. . . .. . . . . . . .

00 ..00

TELAS METALICAS. REDES DE QUALQUER NATURi
ZA, DE fIOS DE Al.UMíNIO ..•.•.,...... -........

,.

10
10

10

ATO~
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CÓDIGO

FOflIÇÃO

UBPOSrçÃO
e

ALI

M E

TI

C

A, D

O

R

I

A

QUO~A

%

ITEM

76.14

00.00

GRADES DE UMA 50 PEÇA, DE ALUMfNID, FA8RI_
CAPAS A PARTIR DE UMA CHAPA OU TIRA, MEDI_
ANTE INCrSOES SEGUIDAS DE ESTIRAMENTO .....

76.15

00.00

ARTIGOS DE USO E-ECONOMIA DOM~STICOS E DE
HIGIENE E SUAS PARTES, DE ALUMfNID

01.00

Artigos de uao e economia domésticos
Coradouros e secadores para roupas •.., .. A..
Qualquer outro .......•.......•...........-,
Partes e peças separadas..................

lO

Outros ••••••• , •••••••••••••••••••.

10

01
99
90.00
99.00
76.16

o-o......

00.00

OUTRAS OBRAS DE ALUMíNIO

Dl.Oq

Pontas, pregos, escápulas pontiagudas, geo
chos, cravos e semelhantes, do tipo dos com
paeendã dce na posição .?:3.31 •••. ,• ••••.••• :-:
Parafusos, porcas, arruelas e ganchos ros~
pados, rebiteª e semelbantes, do tfpo dos
c:ompreendido$.·na poeãçac 73.32 ...... , •.'....
Dedais para cceeuee •••••.....•.•.... '. ...,..
C2ixas, ~escr!nios ou estojos, forradas ou
nao ...........••.......................... ~
Carteiras, charuteiras, cigarreiras, fosf~
reiras e 'semelhantes •.. " •... •............
Alçapões, armadilhas, gaiolas, ratoe~ras e
semelhantes .•...•.....•...................
Reservatórios, cisternas, cubaa e
outros
recipientes semelhantes, do tipo dos com preendidos na posiçao ?6.09, de capacidade
igualou inferior a 300 litros
Carretéis para enrolar filmes ou pelIculas
fotográficas ou cinematográficas
Correntes ou cadeias .. ,
Persianas, 'gelosias e estores.............
Partes e peças separadas

02.00
03.00
04.00
05.00

Q6.00
07.00
~7.00

08.00
09.00
10.00
90.00

01
99
99.00

Lâminas para persianas, gelosias e estores.
Qualquer outra
-.,
'
-..... . .
Outros..........

16

lO
lO

10
10
10
10
lO
10

lO
10
10
10
10
10
10
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77

Magnésio. Berílio

(Glucinio)

CÓDIGO
POSIÇÃO

M E

UBPOSIÇÃO

e

R

C

A

D

O

n r

AL!

A

QUOTA

ITE"
77.01

OOa 00

OLOO
a2aOO
77.02

7.
MAGN~SIO EM BRUTO;
DESPERDíCIOS E SUCATA
DE MAGN~SIO (INCLUSIVE AS APARAS NÃO CALI
BRADAS)

Magnésio em bruto

4

Desperd{cios e sucata de magnésio

N/T

OOaOO

BARRAS, PERFILADOS, FIOS, CHAPAS, FOLHAS,
TIRAS, TUBOS (INClUSI'J<: Sl.J5 ESBOÇOS) ,BAR
RAS OCAS, PÓS, PARTlcULAS E APARAS CALI
BRADAS, DE MAGN~SIO

OLOO

=

Barras e perfilados
Fios

.
.

5

02 aOO
03.00

Chapas, folhas e tiras

.

5

Q4.00
05.00

Tubos e barras ocas.·······.··.·.··
Esboços de tubos
,"

.
.

5

06!00
07 aOO

Part{culas B aparas calibradas

.

5

p5

.

5

77.03

00.00

OUTRAS OBRAS DE

77.04

00.00

BERflIO (GLUCfNIO), EM BRUTO OU TRABALHADO

01.00
02.00
03.00

Em bruto...................................

4

Desperd{cios e 'sucata. . . .
Pó e partIculas . . . . . . .. ..
Barras, perfilados, fios,
tiras, tubos, barras ocas

. . . . .. . . . .
....
. . . ..
chapas, folhas,
e pastilhas .... ','

4
4

Outros. . . . .... . . . . . . . . . ... .... . . .. . .. .. . . . .

10

~4a.oO

99.00

CAPITULO

'

MAGN~SIO

5

5

10

5

78

ChumBO
NOTAS:

(78-1)

Para a apliciçio do presente Ca~itulo, consideram-se como:
a)

~

{posição l8.D2}:

os produtos de seçio maciça, laminados, extrusados, e5
tirados ou trefilados, cujo corte transversal, qualque;
que seja sua forma, nio exceda 6 mm em sua maior dimen
são;

844
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b) Barras e perfilados (posição 78.02):
os produtos de seção maciça, l and nados ,

extrusados, eE..

tirados ou forjados. cujo corte transversal ~sua maior
dimensio seja superio~ a 6 ~rn e, q~ando se tratar de
produtos planos. cuja espessura seja superior i d~cima
parte da largura.

Consideram-se igualmente como barras

e perfilados os produtos das mesmas formas e dimensõe~
obtidos por moldagem. vazamento ou sinteriz~ção. quando
trab!
tenham sofrido posteriormente em sua superfic;e
l ho mais adiantado do que a s tmp t e s e l mí naç âo de rebar
b as;
c} Chapas. pranchas, folhas e tiras (posição 78.03):
í

os produtos planos (com exceção do·s produtos em bruto
da posição 78.01), enrolados ou não, cujo corte tran~
versal em sua maior dimensão. seja superior a 6 mm .e
cuja espessura nãó,ultrapasse a decimaparte d1 largura, com
exceção dos produtos com peso igualou inferior a
1.700g/m 2 •
Estão principalmen~e compreendidas na posição 78.03 as
chapas, pranchas, folhas e tiras, de peso superior
1.700·glm 2, cortadas em forma diferente da quadrada ou
retangular, perfuradas, onduladas, acanaladas, es t r i a
das, polidas ou revestidas, 'desde que estes trabalhos
não confiram a estes produtos
o..
ce r-á té r . de. arti
gos ou de obras classificados em outras posições.
(78-2) Estão p~incipalmente compreendidos na posição 7~.05 os t~
bos , barras ocas e ace s so ri os para tubos, polidos ou reve~
tjdos, e os de forma esp~cial ou trabalhados (curvados, em
serpentinas, filetados, rascados, perfurados, estrangul!
dos, cên i cos , com e t e t as aplicadas, etc.).

c

ÓD I G O

:rosrçlo

~UBl'OSlÇAO

M

E

R

C

A

D

O

R

l

AL!
QUOTA

A

e
lTE1l

7.
o

78.01

')0.00

CHut·180 [[.1 BRUTO tNE5MO ARGENT!fERO);
PERD!CIOS E SUCA A DE CHUMBO

DE§.

Chumbo em bruto, não refinado
Em lingotes e pães .......... . , ....
99 üuafquer outro
........... . , . .
.
02. DO Chumbo em bruto, refinad'~
... . . ....
Dl Ej.e t r-oj.Lt Lco em lingotes
99 Qualquer outro ................ - ... .......
03.00 Ligas de chumbo
.
. . . . . . . .. . . .
04.00 Desperdícios e sucata
.
01.00

Dl

..

. . ..

o.

o

•

o

o

o

....

o

o

o

o

.........
.
... .. .. . . ...
..
. ... .. .. . . . .. . . .. . ..

4
4
4
4
4.
N/T

ATOS

DO PODER
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CÓDIGO
POSIÇÃO

R

UBPOSIÇÃO

•

e

AL!

o

A

I

, QUOTA

Im!
78.02

%

ou; 00

BARRAS, PERFILADOS E FIOS DE
DE CHUI~80
.

0l.00
02.00

Barras e perfilados ...•...................
fios

5

Dl
99

Nu •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••

5

Ilua Lque r outro -.

,

SEÇ~O

'

MACIÇA,

: ......•..

78.03

00.00

CHAPAS, PRANCHAS fOLHAS E TIR~S DE
80, DE PESO SUPE~IOR A L 700 g/m2

78.04

00.00

FOLHAS E TIRAS DELGADAS DE CHur-mO (r'lESr'10
GOFRADAS CORTADAS 1 P~RFUP.ADAS~REVEStIDASI
ESTM1PADÀS OU FIXAuAS SOBRE PA!JEl CARTOl
NA, CART~01 MATrRIAS PLASTICAS ARtIFICIAI~
OU SUPORTE~ SEMELHANTE~)~ DE PESO IGUAL OU
INFERIor. A 1. 700 91m2 {~j"Q _HlCLU!DO O SUPORTE); PC E PART!CUlAS DE CHUMBO

or.no

Pó a partículas

99.00

Outros. . . . . . . . . . . .. . . . .

00.00

TUBOS

78.05

02.00
78.05

78.06

5

5

5
5

{I~ClUSIVE SEUS ES~OÇ052&BARRAS OCAS
E I\CES;:,CJRIOS PARA TUBOS (Ur:Iík:... COTQUELeS

t1Ai'JCAS:

Tubos e bsrras ocos, não trobalhados.......
Tubos e barras ocas, trabalhados...........

03.00
04.00

Esboços da tubos
Acassórios para tubos

00.00

OUTRAS OBRAS DE CHUMBO

,
,

01.00

Bisnagas a tubos para embalagens

02~00

Arruelas a g<lxetas...
Outros

99.00

,..~

. . .. . . . .. . . . . . .. .

TUBOS UI "-5"- Pi\RA SIFOES JUPJTAS,
FlMGES, ETC.), DE CHU[lS Ó

uivno

CHUM

, ..

.
.

8
8

,

8

10
10
10

CAPITULe 79

Zinco
NOTAS:

(79-1)

Para a aplicação do presente Capitulo, consideram-se como:
a) Fios (posição 79.02):
os produtos de seção maciça, laminados, extrusados. e~
tirados ou trefi1ados, c~jo corte transver~al, qualquer
que seja sua forma, não exceda 6 mm em sua maior dime~
são;
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b) Barras

~

perfilados (posição 79.02):

os produtos de seção maciça, laminados. extrusados, e!
tirados ou forjados. cujo corte transversal em sua maior
dimensão seja superior a 6 mm e, quando se tratar de
produtos planos, cuja espessura seja superior ã dê c tme
parte da largura. Consideram-se igualmente- como barras

e perfilados os produtos das mesmas formas e dimensões,
obtidos por moldagem, vazamento ou sinterização, quando
tenham sofrido posteriormente

em sua superfície trab!

lho mais adiantado do que a simples eliminação de reba!
bas;

c) Chapas. pranchas, folhas e tiras(posição 79.03):
os produtos planos (com exceção dos produtos em bruto
da posição 79.01), enrolados ou não. cujo corte tran~
versal em sua maior dimensio. seja superior a 6 mm e
cuja espessura não ultrapasse a decima parte 00 largura.
Estio principalmente compreendidas na posição 79.03 as
chapas, pranchas, folhas e tiras cortadas em forma dif~
rente da quadrada ou retangular, perfuradas, onduladas,
acanaladas, estriadas, polidas ou revestidas, desde que
estes trabalhos não confiram a estes produtos
o· car~
ter
de
arti90s ou de obras classificados em outras
pos i cões •
Estio principalmente compreendidos na posição 79.94 os

(79-2)

t~

bos. barras ocas e acessórios para tubos. polidos ou reve~
tidos. e os de forma especial ou trabalhados (curvados, em
serpentinas. filetados, roscados, perfurados, estrangul~
dos. cônicos, com aletas aplicadas, etc.).

c

6 DI G O

~UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO
e

ALI
M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

,

QUOTA

lTE1l

79.01

DE

00.00

ZINCO EI'l BRUTOj DESPERO!CIOS E SUCATA
Z INCD

01.00
01
99
02.-00

Zinco em bruto, não refinado
Em lingotes e pães ................• , ......

01
99
03.00
04.00

QU<..olquer outro ........•....... ; ...........
Zinco em bruto, refinado
Eletrol!.tico em lingotes ..................
Qualquer o u t r o ..••........••...••••.•....••.
Ligas de zinco
Desperd!.cios e sucata

............................
.....................

4
4
4
4
4
N/T

ATOS

no

PODER. ~XECttTIVO
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C6DIGO
A L!.

rosrçro

UBI'OSIÇIO

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

ITEM
79.02

79.03

01.00
02.00

Barras e perfilados·.......................
Fios

00. DO

CHAPAS

FOLHAS E TIRAS DE
QUAL
qUER ESPESSURA, DE ZINCOjPCI E PART!CUL A SDE ZINCO

01.00

5

02.00

Chapas, pranchas, folhas e tiras
Em liga ~om cádmio e chymbo,próprios para
fabricaçao da .. pilhas aletricas e baterias..
Qualquer outra
Pó epartícula"s

01
99

Pó azul .... 1 •• -••• ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualquer ou"ro.·............................

5
5

DE ZINL,O

SEÇ~O

5
5

PRANCHAS

5

00.00

TUBOS (INCLUSIVE SEUS E.c;iSO\8S18ARRAS OCAS
E ACESMr'lIOs P,'l.I1A TUBOSlUr~
E :COTOVELOS,
JUNTAS, r'\ANGAS, FLANGES, ETC. , DE ZINCO

01.00
02.00

Tubos o barras ocas, não trabalhados
Tubos 8 barras ocas, trabalhadas..........

8

03.00

Esboços da tubos
:
AcosGór~os para tubos

_... ..

8

••.•••••••• •..••••••••

8

04.00

79.06

MACIÇA,

8AnRAS~

99

79.05

PERfILADOS E FIOS DE

00.00

Dl

79.04

7.

00.00
00.00

m, O!)

8

GOTEIRAS, CALHAS, PEITORIS E OUTRAS OBRAS
DE ZINCO, PARA
CONSTRUÇÕES..............

8

OUTRAS OBRAS DE ZINCO
Pontas, pregos, escápulas pontiagudas, gan
chos, ~ravos e seme!hante~do tipo dos co~
p r e endLdoa na posiçao 73.:n . . . . . . • . . . . . . . .

í

ü

02.00

Parafusos, porcas, arruelas e ganchos rosceooe , rebites e eeme Lhant esj do tipo
dos
compreendidos na posição 73.32 . . . . . . . • . . . .

10

03.00
04.00

Bisnagas e tubos para embalagens..........
Artigos de uso ~omêstico

1010

05.00

Painéis de chapa de zinco, sem letras, algarismos ou desenhos.......................

10

06.00

Ânodos empregados em galvanoplastia
Outros..............................

10
10

99.00
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CAPITULO 80
Jstanho

(30-1)

Para a aplicação do presente Capltul0. consiCEiam-se cemo:
a) Fios (posição 80.02):
os produtos de seção maciça, laminados, extrusados, e~
tirados ou trefilados, cujo corte transversal. qualquer
que seja sua forma, não exceda 6 mm em sua maior dime~
são;
b) Barras e perfilados {posição

80.0~):

os produtos de seção maciça, laminados.

extrusados. el

tirados ou forjados, cujo corte transversal sm sua maior

dimensão seja superior

a

6 mm e, quando se tratar

produtos planos, cuja espessura seja superior

parte da largura.

de

ã décima

Consideram-se igualmente como barras

e perfilados os produtos das mesmas formas

e

dimensões,

obtidos por maldagem, vazamento ou sinterização, quando
trab~.
tenham sofrido pos te r t ormante em sua s uper-f i c i e
lho mais adiantado do que a simples eliminação de rebar
ba s ;
c) Chapas, pranchas,-folhas e tires (posição 80.03):
os pródutos planos (com e~ceçio dos produtos em bruto
da posição aO.Ol). enrolados ou não, cujo corte tran~
versal- em sua maior dimensão seja superior a 6 mm e
cuja espessura não ultrapasse a dêc tme parte da largura, com
exceção. dos produtos com peso igualou i nfe r t o r' a-I kg/m2.
Estão principalmente compreendidas na posição 80.03 as
chapas, pranchas, folhas e tiras de peso superior a
1 I::g/m 2• cortadas em forma diferente da quadrada ou re
tangular, perfuradas, onduladas, acanaladas, estriadas,
polidas 'ou revestidas. desde que estes trabalhos não co.!!,
firam a estes produtos
o
ce r-â.ter de artigos ou de
obras classificados em outras posições.
(aO~2J

Estão principalmente compreendidos na posição 80.05 os t,!!
bos. barras ocas e a~essôrios para tubos, polidos ou reve~
tidos. e os de forma especial ou trabalhados (curvados. em
serpentinas.filetados, roscados, perfurados,estrangulados.
cõ~icos. com aletas aplicadas. etc.).

ATOS nó

G19

PODER 'F-:XECUTIVO

J

CÓDIGO

M Z

UBPOSIQÃO
e
ITE!!

POSIÇÃO

-80. Dl

R

C

L

D

o

R

I

ALI
QU~TA

A

00.'00

ESTANHO Ui anUTO; DESPERD!CIOS E SUCATA DE
ESTANHO

Dl. 00
02.00
03.00

Estanho em bruto..........................

4

ligas de estanho
Desperdícios e sucata.....................

4
vtt

00. no

80.02

or.on
02.00

Barras 8 perfilados
Fios...................

80.03

00.00

CHAPAS~

80.04

00.00

TIRAS DELGADAS DE ESTANHO (MESMO
GOFR,'l.DAS
CORTAD,'l.S,
PERt:.UBiW_AS
RLVESTI
DAS! ESTÀr·1PADAS OU FIX AS SOtrR~,PAPELtCArr
TOL ~JA
CARnlO.!. í'lATr:H
l]'l;STlCAS'-"A'R 1FT"

5

PRANCHAS FOLHAS E T~RAS
NHO,. Dt. PESO SUP é RIDR A 1 kg/r.l2

FOLHAS

SEt·1ELHJi

IGUAL OU jNFERIOR A 1 kO{~2 (N
O SUPORTE ; PO E PARTICd AS DE

80.06

5

_ -::

5

ESTA

E

CIAIS OU SUPORIES

8.0.05

DE

.

)

DE

PEsD

ItJCLUIDO

Folhas 8 tiras, com suporte
Folhas 8 tiras, sem suporte
P6 e partículas

08.00

TUBOS {INCLUSIVE SEUS ES80ÇOS)r BARRAS O
CAS E ACE5S0RIOS PARA TUBOS (U~IOE'j-,COTOvr
LOS,. JUfHAS, !'iArJCAS, FLAr-JCES, ETC. , DE .:::S
TAí~HO
-

01.00
02.00
03.00
04.00

Tubos e ha r r a s ocas, não t r-ab a Lha do s
Tubos e bnrras ocas, trabnlhados
Esboços de tubos..........................
Acess6rios para tubos

,

00.00

OUTRAS oaRAS DE ESTANHO

01.00
02.00
03.00

Arruelas e gaxotao
Artigos do uso doméstico
BisnaQas e tubos pDrD o~bDlagcns
Outr-os

I

CAPfTULO

I

tSTA~HO

01.00
02.00
03.00

99.00

I

.
.
.

.
.
.

10

10
lO
10

10
10
10

.

1'1

81

Outros Metais Comuns
~:

(81-1 )

Na pOslçao 81.04 apenas se classificam
cionados a seguir:

0$

metais comuns me!!.

·bismuto. cãdmio, cobalto, cromo, gálio, germânio,
hãfnio
(ciltio). india. mangan~s. niEbio (colEmbio). rinio, anti
lllÔIl OI titânio. tório, t ã l o , urânio empobre.cido em U 235~
vall dia e zircõ~io.
í
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Esta posiçio compreende igualmente os mates, "speiss u e ou
troS pro4utos intermediãrios da metalurgia do cobalto. bem
como os ce r-amat s ("cermets").
CÓDIGO
.
J
:POSIÇÃO

1 8 1. 0 1

r_

I

ALI

•

r~POSlçÃO
e

E

R

C

A

D

00.·00

TUNGSTENIQ (VOLFRJ\l'-lIO),

01.00

LHADD
Em bruto •.....•.

02.00

03.00

O

r

R

A

QUOTA

I

EM BRUTO OU TRAB~

o . • • • • •' • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • • •

ligas de tungstênio, em bruto
Barras, filamentos, fios, fitas, folhas,

I

4

.

4

B r t j.aocnt o s .........•.....•....•....
Gua Lquer- out r c v • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5

hastas, pastilhas e plaquetas

Dl
99

81.02

04.00

Des ce r o Lc ce e sucata

99.00

Outros

,..

í

'"

'

00.00

~10LIBDt:NIO,

01.00

Em bruto

02. DD

Barras, filamentos, fios, fitas, folhas,
haútcs, pastilhas e plaquetas

Dl

81,03

Fios

fios

.

5

4
10

Er~ BRUTO OU TRABALHADO

4

e r l araen t ca

5
5

í

99
03.00

outro.............
Desperdícios e auc at.a

99.00

Outros

~ualquer

4

,,;,

10

00.00

Tf.l:~!TI\LO, EM BRUTO OU TRABALHADO

0l.00

Em bruto

02.00

Ligas de tântalo, em bruto -...............

03.00

Barras, filamentos, fios, fitas, folhas,
hastes, pastilhas 8 plaquetas

5

04.00

Desperdícios a sucata

I ••••• •• • • ••

4

99.00

Outros

;...

10

00,00

OUTROS METAIS COMUNS, EM BRUTO OU TRABALHA
DOS; CERAMAIS("CERMETS"),E!'l BRUTO OU TRAS!
LHA DOS

0l.00

Dl
02

99
02.00

Dl
02

99

Urânio
4
4
10

Tório
Em brut9 :
Daa pe r-d i c Lns a sucata
Qualquer outro

10

Manganês

Dl

Em bruto

03

99
04.00

4

Em bruto
.
Desperdícios 8 sucata ...•.................
Qualque r outro
','
.

03.00
02

.

;

.
"
.

.
Filamentos, fios, fitas, folhas, hastes,
pastilh~s e plaquetas
:'.
oes oexcd ca oe e sucata
:
.
Qualquer outro
.
Cromo

4
4

4
5

'.

10
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r-r-r-r-r

c6D
POSIçIo

--

I G O

AL!

"

IJBPOSIçIo
e

R

E

C

A

O

D

I

R

A

QUOTA
7,

ITEM
~

Dl
02
03
99
05.00

Dl
02
03
99

06.00
Dl
02

06.03
99

Q7.00
Dl
02
03
99
08.00

Dl
02
03
99

09.0u
Dl
02
03
99

10.00
Dl
02

...
...
. . ..

Em bruto .. ..
.. ...
..
Filamentos, fios, fitas, folhas, hastes,
pastilhas e plaquetas
..
....
Oesperdfcios e sucata
..
..
Qualquer outro.
. . ........
Antimônio
Em bruto .........
.......
...
F'Lj.arnerrt.os , fios, f i tas, folhas, hastes,
pastilhas a. plaquetas
..
Desperdícios e sucata
..
Qualquer outro
,

...... ..
...... ..

..

.

Bf s mut.o

..

..

.... .. ...... ..
... .. ..
.. ..
...... .. ... ...... ....

... .. .. .... ... " " ' " ..
... ....
...
.. .. ...
..
..
.. .. ..
....
.. ...
.. .... ..
.. ....
...
.. .. .. ...
...

Em bruto.

Filamentos, fios, fitas, folhas, hastes,
oastilhas o p La c ue t aa •
......
Desperd{cios e sucata· ..
... ...
Qualquer outro
..
......
Cádmio
Em bruto
. . ...
.... ..
Filamentos, fios, fi tas, folhas, hastes,
pastilhas e plaquetas .....
..
'"
Desperdfcios e sucata
Qual que r outro
..... ...
Cabal to
Em bruto
..
. ....
Filamentos, fios, fi tas, folhas, hastes,
pastilhas e plaquetas ....
Desperdfcios 8 sucata
..
Qualquer outra
.
Titânio
Em bruto
Filamentos, fios, fitas, folhas, h~~t~;:
pastilhas e plaquetas .....
.....
üeeoe co.í cj.ce e ecca te . : ...
....
Qualquer outro
..
Vanádio
Em bruto
..
Filamentos, fios, fitas, folhas" hastas,
pastilhas e plaquetas
...
Desperdfcios e sucata
..
'"
üua Lque r outro ..
...
..
Zircônio
Em bruto
..............
Filamentos, fi os, f i tas, folhas, hastes ,pastilhas e plaquetas
.....
Desperd{cios e sucata
., ..
üua Lque r outro
....
Ceramais ("cermets")
Em bruto
...
Fã.Lameo t os , fios, f i tas, folhas, hast ee ,
pastilhas e plaquetas.
DesperdíCios e sucata.
.
Qualquer outro
.
.

.. .. ..

... ...

..

.. . .. ..
.... ....
..
.. ....
... .... ..

'0

0'0

..

.. .. .. ..

o'

.. ....

..

..

"o

.0

..

0·0

... .. ...
......

11.00

Dl
02
03
99
12.00

Dl
02
03
99

99.0Cl

..

o'

o'

'0

.. .. .. ..
'0

03
99

..
..
...

.. ..

... ..
'0

..

"o

.. .. ..
.. ... ..
.. .. . .. ....
.........
........
.. ..........
..
..
..
o'

....

Outros.

•

0

'0

4
S
4
10

4
S
4
10

4
S
4
10

4
S
4
10

4
S
4
10

4
S
4
10

4
S

"

10

4
S
4
10

4
S
4
10
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CdDIG~

POSIÇÃO

ALl

~llllOOSIÇÃO

e

E

M

R

'

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

:t

ITEM

4

02

Em bruto ...................................
Filamentos, fios, fitas, folhas, haste3,

03
99

pastilhas B plaquetas .................... o,
Oee ce r d l c Lce B sucata ............. _........
Qualquer outro .... ' 0·0···.· .......... ,_ " .

S

Dl

CAPITULO

4
10

82

Ferramentas. Art1gos de Cutelaria
e Talheres. de Metais COmuns
~:

(82-1)

Com ressalva das lamparinas de soldar (maçaricos), das for
jasportãteis. dos rebolos com armação e dos jogos de mani
curo e pedicuro. bem como dos artigos classificados nas p~
siçôes 82.07 e 82.15, o presente Capitulo abrange somente
os artigo~ munidos de uma lâmina ou de uma parte operante:
a} de metal comum;

b) de ce rbone t cs ne t

â

ti

cos

j.

c) de pedras preciosas ou -semí pr ec cs as , ou de pedras si.!!.
t~t~cas ou reconstituidas, sobre suporte de metal comum;
í

~)

(82·2)

de mat~rias abrasivas sobre suporte de metal comum, de~
de que se t~ate de ferramentas cujos dentes, arestas ou
outras partes cortantes não tenham perdido sua função
prõpria em virtude da aplicação de põs abrasivos.

As partes e peças separadas de metais comuns dos a.r t t ços
do presente Capitulo, classificam-se com estes er-t t ços s cca
exceção das partes e- peças separadas nominalmente citadas
e oos portawferramentas para as ferramentas manuais da p~
sição 84.~8. Todavia, excluem-se sempre deste Capítulo,
as partes e acess~rios de uso geral, no sentido da Nota
(XV-2) da presente Seção.
Classificam-se nas posições -82.11 ou 82.13, r es pec t t vamejj
te, as cabeças. pentes. contrapentes, lâminas e facas de
~parelhos de barbear. de cortar cabelo ou de tosquiar,
de
~ualquer tipo, mesmo elitricos.

(82-3)

Quando os artig~s classificados nas diversas posições do
presente Capltulo se apresentem sortidos em estojos, ca~
xas ou invólucros. o conjunto segue o regime do abjeta que,
nQ sortida. for passível de aliquota mais elevada.

ATOS DO PODER

r'~XECUTIVO

853
s eme lhan tes ,

'fopavia:. ,psjogos para manicuro, ped'i cur o e'

mesmo aqueles que contenham tesouras, classificam-se na PQ
sição 82.13.
(B2-4) Os. estojos> es cr-f nt os ou receptáculos semelhantes. que se
apresentem com os artigos do presente Capitulo a que são
destinados e com os quais são normalmente vendidos,
clas
sificam-se com os referidos artigos. Apresentados isolad~
mente, seguem o seu próprio regime.

c 6 D I Go
POSIÇÃO

E

UIlPOSIÇÃO
e

R

c

A

XL!

o

R

I

A

QUOTA

7.

ITEM
82.01

00.00

or. 00
02.00
03.00
04.00
05.00

Alj'anjes

N/T

Foices
;Ancinhos, forcados, qad anhc s e garfos.....

07.00

Nachados ,

OS.OO

Te r-ç a dcs

99.00

Outros

00.00

SERRAS r-lANUAIS, FOLHAS DE SERRA DE TODOS as
TIPOS (INCLUSIVE AS FRESAS_SERRAS E AS
F
LHAS SEM DENTES PARA SERRAR;

01.00

0

••••••••••

'

••••

03.00

Serras e serrotes montados,para madeira;armetálicas sem as lâminas.
Serras montadas, para meta~s e outros mat
tiais; armações sem lâminas •...••.•........
Lâminas de serra

01
02

Circulares ou de fita para madeira ..•• _..•..
Circulares ou de fita para metais e outros

03
04
05
06
07
99
99.00

N/r
N/T
N/T
N/T

ou facões de mato .. ", .... , ... , ... N/T

maç oe e

02.00

N/T

Enxadas, enxadões, alviões, pás e picaretas N/T.
Facões de cana............................
machadinhas 8 semelhantes.......
Tesouras para qr ama e cortadores de galhos

06.00

82.02

ENXADAS, PA5, ALVIOES, PICARETAS, ENXADOES,
FORQUILHAS, ANCINHOS E GAQArJHOS; 1·1ACHADOS,
PQDUES E FERRAr-lENTAS S01ELHANTE5. DE
Gur-l[;
FOICES E FOICINHAS, FACAS PARA CORTAR FEN
OU PALHA, TESOURAS PARA GRAMA, CU~HAS E o
TRAS FERRArlENTAS HANUAIS, PARA AGRICULTURA,
HORTICULTURA, JARDINAGEM E SILVICULTURA

~:;:r~á;~o';;:::::::::::::::::::: . .: . ::_:: .: :

Fr e s a s-s s a r r as ......•. "' •....•.••••.••-•.••. :.

Retas, inclusive- as laminas de serras man,.\J
ais para madeira
,:
.
Re ta s ç inclusive as LamLnas de s e r r-ae " martu
ais p a'r a metais 8 "outros' materiais .'
.
Disco de corte diamantado
.
Qual·quer outra
;
".. :
.
Outros ••.••.•-.......•••••..•. '. .••.••.•••••••

N/T

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

8
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CóD1GO

POSIÇÃO

~u:Bpos,çÃO

M E

~

C A D P ,R

I

A

e

'TE1l
00.00

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
99.00

82.D4

00.00

m, 00.
02.00
03.00
04.00
05.00

06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

TENAZES, ALICATES, PINÇAS E SEf.'lELHANTES,m:§.
MO CORTANTES; CHAVES DE PORCAS; VAZADORES,
TORQUESES, CCRTA_TUBOS, CORTA_CAVILHAS E SE
MELHANTES, TESOURAS PARA METAIS, LIMAS
I
GRDSAS, t'lANUAIS
Tenazes, alicates, ~orqueses e semelhantes.
Pinças •••.••••..•.••••••.•............•••••
Chaves de boca, de caixa,de cruz,de estria,
inglesa, de porcas e semelhantes .•..•.•.•.
Grosas e limas, manuais ...•.....••••.••.• ,'.
Tesouras para cortar chapas (de latoeira) ••
Outros ...•••••••••••••••.••..•.....•...••..
OUTROS UTENS!LIOS E fERRAMENTAS MANUAIS,COM
EXClUSP:O DOS ARTIGOS COMPREENDIDOS EM OUTRAS
POSrçUES DO PRESENTE CAP!TUlO; BIGORNAS,TOR
NOS DE APERTAR, LAMPARINAS DE SOLDAR (MAÇARI
COS)., FeAJAS PORTATEIS,REBOLOS COM AR!'tAÇP:O,
MANUAIS OU DE PEDAL, E CORTA_VIDROS
Furadeiras e semelhantes, para metais 7 • • • •
Corta-quentes, malhos, marretas, martelos e
semelhantes
" ••••••••••••
Almofadas, barriletes, ferros de soldar, sQ
velas e, punções, não elétricos .••••••••••••
Colheres de pedreiro, esp~tuias e trolhas;••
Corta-vidros ••••••• , ", .•••••,•• , ••••••••.••
formões, garlopas, goivas,guilharmes e:plal
nas ••.••••••••.•••••••••••.•••••••••••••.•••
Furadeiras e :emelhant~sJexceto para metais
Abridores de garrafas, abre-latas, saca-rQ
-Lhae e quebra-nozes •.••••••••••..•••.' ••.••
.Alavancas, pés_da_cabra e, talhadeiras .....
Bigornas 8 safras ••.•••••••••••••••..••••••
Cintadores e f Lxadc r-es de etiquetas •......
Descascadores, cortadores e raladores •....
Rebolos com armação, inclusive o de peda~.
Tornos de bancada, gr2mpos ou sargentos •••
Tarraxas e semelhantes •.•..•..•..•.••......
Chaves de fenda,mesmo com dispositivos meci
n í.cos e arapLa s .•• ; •.••••...•••..•...•' ••••.•..

Alargadores fixos, de diâmetro até 2"
ou
52 mm .•..•'
.
Alargadores com ajustagem micrométrica
.
Afiador. sem abrasivo ••.•...' ..•.....'•. -•••.•.
Ferros de passar roupa, não ej.é t r.í coe ••.• ,.
ferros p~ra, a~is":l'r, encrespar ou nndu La r- ·c-ª.
balos, nao eletr~cos ••••••••••.•••••.•••.••

AL! I.
Q:UOTA

.

~

10
10
10
10
10
10
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CÓDIGO

~IÇÃO

UBl'OSIÇÃO

M B

R

d

A D

O

a I

A

AL!.
QUOTA

e

'''''''
22.00
23.00
24.00
25.00

99.00

7.

ferramentas es~ociais par"a relojoaria
.
Almotolias ........•.. ". '
.
Restaurador de rosca
'..............• _..
Saca-polias ....•............."....•..•......
Outros •...................................

00.00

fERRAr-1ENTAS INTERMUTAVEIS PARA r·1.~QUINAS_FER
RAMENTAS E PARA FERRAMENTAS HANUAIS,MECANI=
CAS OU N;t(O (DE CUNHAR, ESTAr-1PAR, ROSQUEAR,
~LISAR, FILETAR, FRESAR,MANDRILAR,ENTALHAR,
TORNEAR, ATARRAX~R, FURAR, ETC.).INCLUSIVE
AS ·FIEIRAS DE ESTlRAGm E DE EXTRUS:tíO
DOS
~1ETAIS, BH\ COt-lO AS FEflRA!'lENTAS DE
SONDAR
OU PERFURAR

01.00

Punções e matrizes •......•..."
.
Brocas, trápanos, coroas e semelh~ntes,para
sondagem ou perfuração do solo
.
Brocas e coroas de perfuração da rocha e s~
melhantes, com ou sem inserção de metal dg
1'0 (carboneto metálica)
.
Brocas de centrar ..•...... "
.

02~

00

03.00

04.00

05.00
06.00
07.00
01
02

99
08.00

01
02
03

99
09.00

oi
99

10.00

Dl
02

99
11.00
12.00

13.00
14.00
15.00

t eca c.í aoo ces •••••.•••.••••••••••••.•••..••.

Brocas, espirais ou helicoidais, com diâma
tro atá 52, mm ••........•••.•..............-:
Outras brocas e ~1argadores
Alargadores com ajustagem micrométrica
.
pua
,.; •• "• ...••.•••."
' .
Qualquer outro.: .........••.••......... , .
Ferramentas para r os que e r

8

!
8
8
8

8
8

8
8

8
8
8
8
8

Pentes para filetar .........•..•...........
Hec ho s pa!'a rosqu8er
·
.
Cossinetes para rosquear
.
Qualquer out r a
.
Ferr2mentas para ranhurar, entalhar, mold~
rar, etc., para trabalho de madeira e sem~
lhante

8

Corrente cortante para ranhurar
.
Qualquer outra .....••••... '..••••........•..
Fieiras
Matrizes ou fieiras para prensas de extru
saio de metais
·. .•.................• ,.:-.
Fieiras com diamantes ...••......•...... , .
Qualquer outra
"
.
Brochas para brocheamento interno
.
Brochas de outros tipos
,
.
fresas de topo, com diâmetro até 52 mm..• ~ ••
Fresas de forma e cortadores para
engren~
gens .. '..... '"••.. , ••..••••.• '•• -.-,_. '.' .' .• "•• " •••.••
Outras fresas ., •.•••••••••.' •• o•.•.••••• o .·0 ••

8
8

8

8
8

8
8

8
8

8
8

8
8
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c 6 D I GO
1'OSIÇÃO

O .k

I

A

QUOTA

Limas rotativas

.

8

17.00

Lfmae de outros tipos
.
F8rra~entas montadas para trabalho
de tor
neamento ou ferramentas semelhantes
(parã
plainas, ranhuradeiras, plaínas-limado~as,

8

,

etc. )
Com ponta, pastilha ou outra parte operante
de carbonato metálico
Quclq uer outra •.•••••••••.......... ,

Lâminas de chaves de fenda

.
.

8

_.

8

,

a

99.00

Outros

.

8

00.00

FACAS E LAMINA3 CORTANTES,. PARA MAQUINAS E
APARELHOS 1'1EC.ll.NICQS . ~"""""""""""

8

00.00

PASTILHAS, VARETAS, PONTAS E OBJETOS SEMf
LHANTES PARA FERRAMENTAS, N~O MONTADOS,CON3
TITU!ODS POR CARBDNETD3 METALICOS {TUNGST~
NIO OU VOLFRAMIO, MOLIBD~NIO, VANADIO~ETc.~
AGLOMERADOS POR SINTERIZAÇ~O

0l.00

Pontas
Outros

99.00

_.. "
".,.,.,

,

8

.

00.00

MOINHOS DE CAFr. M~QUINAS DE MOER CARNE,PAS
SADORES'DE LEGUMES E OUTROS APARELHOS MEC~
NICOS DE USO oonr sr rco , UTILIZADOS PARA PRI
PARAR, ACONDICIONAR, SERVIR, ETC., OS AL~
r'li:.:NTOS E BEBIDAS, Df PESO N::XH'lO DE 10 kg

01. 00

99.00

Batedores de ovos •••• , •.•••.................
Descascadores, cortadores e raladores ....•.
Espremedores para frutas, legumes e
semelhantes
,
,
,', .. ,
.
Moinhos de café, de carne, de pimenta 8 s~
melhantes
.
Outros ,
,
,
,
,.,
.

00.00

FACAS (COM

02.00
03.00
04.00

82.09

C A D

16.00

99
19.00'

82.08

R

7,"

Dl

82.07

E

e
Im!

18.00

82.06

ALI

Y

~UBl'OSIÇÃO

SIÇ~O

EXCEÇ~O

DAS COMPREENDIDAS NA

8

10
10

10
10

PO

82.06). DE LAMINAS CORTANTES OU SERRI

LHADAS, INCLUSIVE OS PODOES DE LAMINA MOVEL

82.10

01.00

Fac as para correeiro ou sapateiro, com' ou
sem cabo .... , .. ,., .•.•.....................

02.00
03.00

Facas de mesa ou cozinha
Caniv'etes e semelhantes

04.00
99.00

Podões de lâmina móvel,
Outros. '.' ..•... " ,

,.,

i2

,
.

12

.
.

12

00.00

LAMINAS PARA fACAs DA

01.00

Para canivetes a semelhantes................

10

" •.•...... ,
"

POSIÇ~O

12
12

82.09

ATOS
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CÓDIGO

ALI

M E

UBPOSIÇÃO
ro;íIÇÃO

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

x

B'''M

82.11

02.00

Para facas de mesa ou cozinha..............

10

03.00

Para facas de correeiro ou sapateiro

10

99.00

Dut.ros.....................................

10

00.00

OLOo

Navalhas de barba..........................

12

Aparelhos de barbear ....•.••••••••....••...

12

03.00

Lâminas
Para navalhas de barba.....................
Para aparelhos de barbear .•.••.•.......•• :..
Para aparelhos de barbear,am peça ou tira,
com furo, com ou sem gume (eeiacçoe )», •••.••
Qualqu~r o~tra' .•••.. ' .••.••.•••••••.•..••.•

02
03

99

82.13

E

TI

02.00

Dl

82.12

NAVALHAS DE BARBA E APARELHOS DE BARBEAR
SUAS LAMINAS (INCLUSIVE OS ESBOÇOS EM
RAS)

12
12
12
12

04.00

Capuz para aparelhos de barbear, sem rosca
e por acabar...............................

12

99.00

Outros....................... •••.• .••• •••••

12

00.00

TESOURAS E SUA$ LAMINAS

01.00

Pe ca alfaiates •••..•.•...•..•••....••••.•.

12

02.00
03.00

Para aparar barba ou cabelo............ ...•.
Para trinchar aves (trinchantes) •........ ,.

12
12

04.00
99.00

Para picotar ..•............ ~

..

12

Outros...... •....•.... .... •... .•..

.

12

00.00

~

.

AS,if

OUTROS ARTIGOS DE CUTElARIA(INCLUSIVE
SOURAS DE PODAR, MAQUINAS DE CORTAR CABELO
OU TOSqUIAR, RACHAqoR[S, CUT[LoS DE TALHO E
DE COPA E fACAS DE CORTAR PAPEL); fERRAMEN
TAS E JOGOS DE fERRAMENTAS DE MANICURO, PE
DICURO [ SEMELHANTES (INCLUSIVE AS LIMAS D~
mHlAS)

ü é qu Inac
de cortar ccoe Lo , de mola, d nc Lu.s i
ve ~om um pente e/ou uma navalha sobressalente. "
" .
. . ..

12

02.00

Tes ou r ae da podar..........................

8

03.00

To s qu Lado r es .••.•••...•..•••.•••••••••.•.••

8

04.00

Abridores de envelopas, facas para cortar pa
pel, raspadeiras 8 semelhantes
:....

8

05.00

Apontadores de lspis 8 grampeadores,~8nua~,
sem base
,...........................

8

06.00

Extrato r de grampos, tipo alicate........

8

07.00

Jogos de ferramentas de manicuro,pedicuro
8 ssmelhantes (inclusive limas para unhas)
Partes e peças separadas, nãó elétricas

12

02

De máquinas de cortar cabelo.............
De máquinas de tosquiar.,................

12
8

99.00

Outros .•...•....•..........•••........• , •

8

90.00
01

258

ATOS

o~o f""l'OSIÇÃO
POSI""'
j ITEM
e
82_1l:

00.00

DO PODER

R

E

EXECUTIVO

o a

c

ALI
I

,

QUOTA
%

COLHERES,

CONCHAS PARA SOPA,

GARFOS,

P,4S'

PARA TORTA, FACAS ESPECIAIS PARA PEIXE OU
PARA MANTEIGA, PINÇAS PARA AÇ~CAR E ART!
GOS

00.00

82.15

SE~1ELHANTt::S

•••......•••••..•

CABOS DE METAIS COMUNS PARA
PREENDIDüS NAS POSrçOES

0,0

•••••

ARTIGOS

82.09, 82.13

lO

:-:

C0tl
E

82.14.....................................
CAP!TlJLO

i

o

83

Obras Diversas de Metais Comuns
NOTA:
(83-' )

Não se consideram, em caso algum, como partes das ~bras do
presente Capitulo, os artigos de ferro fundido. ferro ou ~
ço c l e s st t t ce dos nas posições 73.25, 73.29. 73.31, 73.32 e
73.3S. e os mesmos artigos d~ putros metais comuns.

CÔDIGO

_
. ::I?OOIÇÃO

E

R

C

A 'O

O

R

I

A

QuOTA

e
ITEM

83. 0 1 1 00.00

I
I

01.00
02.00
O~.OO

90.00
99.00
83.02

AL.!.

lo!

~=SIÇÃO

00.00

7,

n:CH,;OURAS (INCLUS IVE OS FE
E' FECHOS DE
SEGURAr~Cp. coa U;·iA FECH';DUFlA"
FEílROLH03 t.
CADEADO~
DE CHAVE DE 5EGRE u OU ELrTRICOS
E SUAS PÀRH:S ... DE ~lET;;IS COf-jU~lS;, CHAVES' PÀ
RA ESTES ARTIL.OS; DE f'lETAIS COf-lutJS '
-

3HOS

Fechaduras, com ou sem chave.'..........
Cadeados, com ou sem chave •
Chaves, acabadas cu não
Par t ea :« peças separadas...................
üut r-oa , . .. .... . . ...•• . ..• . .• .... .. ..... •...

10
10
10
10
10

GUAR~I~OES. FERRAGENS [ OUTROS ARTIGOS S~~lS
LHAtHE;:l DE f'1ETAIS Cor'1U~lS PARA f-H'jVEIS PORT?-.?,
ESCADARIAS,. JANELAS, PERSIANASRCARROÇARIAS~

§~hÀ~06E~fE5fI~b~0'E~ê~§âtA~OFtA81DE~UTR~§

PORTES
CONSOLOS E ÀRTIGOS SEMELHANTES'
D~
m:TAIS'CQf-:Ur-IS (WÇLUSIVE OS FECHOS AÔrOf--1E
TICOS PARA PORiAS)
-

Bisagras

borboletas, dobradiças, gonzos

e

sqme~han{os, ~om ou sem mala, para janelas,

0L! por~as .••• o" o • • • • • • • • • o • • • • • • • o '
Aldrabas cachimbas, carrancas, trame las e
semelhantes ....•..• o • • • • • • • • o o ' o • • o • • • • o •.••
Alças, asas, ferrolhos,maçanetas,puxadores,
tranquetas, tr-incos e eeraeLhant.eh .. '.•• o • • • •
Fechos para janelas, ~óveis ou partas,
com
ou ser.! correntes, inclusive cremonas •.• o • • • •
Fechos automáticos (amortecedores) para por
mOve~s

02.00
03.00
04.00
05.00

tas o eeme rhent ea ••••••••

o •••••• o •••• "

o'. o.

10
10
10
10
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AL!
M B

lsUBPOSIÇÃO

R

C

A

D

O

R

I

A

,

QUOTA

e

ITEM
06.00

C~rr~tilhc8 e rodízios co~ ou sc~ parte
quc Lc que r outras ma t é r i oo s oe r a cortinas,

II ~t~~t~~~.e~~~~~~~ .p.o.r.t.~s.,

de

~.f1

.. ~~~~~~~~~~~~:~.. ~~

o7.oe

I !\:::~:2ÇÕC3 p a r a bolsas, carteiras, me Lae ," P::~
tas, SQC8S, sacolas, arti;os de viagem e s~
rae Lh an t c s •••••••.••••••••••••• , •••••••••••••

99.00

Outros

..............................•.....

10
10
10

00.00

COFRES_FO.'HES, PORTAS E CmlPARTmENTOS BUH
DADOS PARA CASAS_fORTES, COFRES E CAIXAS DE
StGURANÇA E ARTIGOS St1'1E:LHANTES, DE: l'lETAIS
CDr-1UNS

01.00

Caixas-fortes. cofres, cofres-fortes,compaL
t.Lme nt os blindados, .po r-t aa para casas-fortes
_ .. .

16

99.00

Outros

16

83.04

00.00

83.05

00.00

CLASSIfICADORES, FICHARIOS.CAIXAS PARA CLAl
SIFICAÇP:o E SELEç1'l:O,pornA_cllPIASE OUTRO r'l~
TERIAL SEMELHANTE DE ESCRITORID,DE METAIS
COMUNS, COM EXCLUS~O DOS MOVEIS DE ESCRITQ
10
RIO DA POSIÇ1'l:O 94.03 •••••••••••••••••••••••
FERRAGENS PAR.ll. ENCADERNAÇtíO DE fOLHAS SOLTAS
E PARA CLASSIfICADORES,- PINÇAS DE DESENHO,
MOLAS PARA PAPrIS,CArJTOS PARA CARTAS."CLIPS':
GRAMPOS, GARRAS PARA !NDICES t GUARNIÇOES PA
RA REGISTiW3 E OUTROS oSJETO::i SEHELHANTES ÕE
ESCRITllRIO, DE I'lETAIS Cot'lUNS •••••••••••••••
10

83.06

00.00.

ESTATUETAS E OUTROS OBJETOS DE ORNAMENTAÇ~O
DE INTERIORES, DE ~lETAIS Cot'lUNS

ni, 00

Troféus {copos, taças, medalhas.etc:),para
competições esportivas ou artísticas •••. "...

12

02.00
03.00

Crucifixos e objetos para cultos religipsos

12

Estatuetas e bustos para ~nteriores ..••.•••

12

99.00

Outros ..••••••.•••••••.•••••••.•••••••••"....

12

00.00

APARELHOS DE ILUHINAÇtíO,LANPADA.'noS,LUSTRES
E OUTROS ARTIGOS DE ILU~lHJAÇ1W,8Ef"1 COMO SUAS
PARTES N1{O EU:TRICAS, DE l'lETAIS CmlU~jS

01.00

Candeeiros, lamparinas, lampiões, lanternas
e semelhantes, com ou sem manga ou pavio

83.03

83.07

Dl
99
02.00

Com véu, para luz incandescente..•••".........
12"
Qualquer outro ••••..••••••••...•••.•.•• ". •• ". 12
Candelabros, castiçais,iampad~rios,lustres,
"p cr oní e rs", quebra-luzes e refletores..... 12
í

03.00

Bico~_8 bocais para candeeiros,lar.1parinas ,
lamp~oes e lante=nas, com ou Sem pavio •••••

12

99.00

Outros •.••••••• "... •• .••••••• •. •• ••

12
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CÓDIGO

ALl
R

UBE'OSIÇÃO
e
lTillJ

83.08

83.09

00.00

c

A

D

o

I

R

A

QUOTA

%

TUGOS flEX!VEIS DE METAIS

CO~UNS

OLOO

Tubos termostáticos ondulados .•............

99.00

Outros .' ...••..•.••••...•••••.•••••••••.•••.

00.00

FECHOS,

FIVELAS, COLCHETES,

ILHOSES E

lO
lO

5011

lHANTES, DE METAIS COnUN3, PARA VESTUARIO.
CALçADaS, TOLDOS, ARTIGOS DE VIAGEM,ESrOJOS
O~ PARA QUAISQUER OUTRAS CONFECÇOES OU [QUI
PM1ENTOS; REBITES TUBULARES
DIDA, DE 1·1ETAIS CQt'1UNS .

01.00

ou

DE HASTE FEN
-

02.00

fechos para bolsas, certeiras, malas, pastas,
sacos, sacolas, artigos de viagem e
sem2
Ih antes .......•.....•..•..•......•
...•
Fivelas, exceto as de bijuter~a· .•..•• ~... ...•

lO
10

03.00
04,00

Rebites tubulares ou de haste fendida......

·10"

Colchetes, ilhoses e s eme Lb arrt e s ..•.....'.. '.

10

99,00

Outros ... , '"

10

83.10

00.00

CONTAS E LANTEJOULAS, DE METAIS COMUNS .•.•.

83.11

ao. da SINOS, SINETAS, CAMPAINHAS, GUIZOS [

•..••...•...•....••.. "., ..•. "

12

SEME_
LHANTES (N~O EL(TRICOS) E SUAS PARTES,QE ~f
TAIS COf1UNS

01.00
99,00

Sinos e carrilhões •••...••••.•••..•••• '.' ....
Outros ......••.•••••••••.•••.••.•••.••.••••.

00,,00

MOLDURAS'MET~LICAS PARA

01.00

Molduras metálicas para fotografias,
gravQ
ras e semelhantes ••...•.......•... ~ •.••.....

12

02,00

Espelhos metálicos

12

00.00

ROLHAS FILETADAS, PROTETO
RES DE .ROLHAS,.Ct.?,SULAS FLEXIVEIS PARA GARRR
FAS, ROLHASVERTEDORAS E SEMELHANTES, SELOS
DE GARANTIA E ACESSORIOS,5EMELHANTES, PARA
EMBALAGEM, DE METAIS COMUNS

01.00

Bocais ou cápsulas e tampas, d~ alum!nio.p~
1'a frascos e garrafas '" ~ '.' •. ,. ..• ~ " •.. ~...

02.00

Bocais ou cápsulas, rolhas e tampas,de.chum

12
12

fOTOGRAfIAS, GRAVQ
RAS E SEMELHANTESj ESPELHOS MET~L~COS

'.'

'.....

ROLH~S MET~LICAS.

boj com ou sem ".reparo de borracha ou

la

corti

ça, para frascos,garraf2s ou qualquer outro
recipiente •.•.• '..•...•••..•••.••
99.00

~

'.' '.'

lO

Outros •••• ,., •••••••.••••• ~ ••••••••••••••••••

10

ATOS

.

c

D I G- O

Ó

POSIÇÃO

~UIlPOSIÇAO

e
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,

M

a

a c

"A

D

o

R

r

At!
A

QUOTA','

x

ITEM

,

~.

83.14

OG.OO· f PLACAS 'INDICADORAS, PLAC,'l,S iJi:: SINALIZAÇ1W,
PLACAS_AN~NCIOS.
PLACAS_ENDEREÇOS E OUTRAS
PLACAS SEMELHANTES, NOMEROS,LETRAS E OUTRAS
INDICAÇOES, DE METAIS COMUNS

....................

83.15.

OLOO Triângulos de segurança
02.00 Placa' e plaqueta de matrícula de yeículos.•.
99.00 Outros ..........••.........•. ,•.•.•......•...•
00.00 FIOS, VARETAS, TUBOS, CHAPAS, PASl:"ILHAs,ELI
IRaDOS E ARTIGOS SnlELHANTES, DE r'lETAIS co
r·lmJS ou DE CARBONETOS METALICOS, REVESTIDOS
INTERIOR ou EXTE,'HORl'lENTE DE DECAPANTES
E
DE FUNDENTES,_ PARA SOLDAGGl OU DEPOSITO DE
f-lETAL OU DE CARBONtTDS r'lETALICOSj' FIOS E VA
~ETAS DE POS DE METAIS COMUNS AGLOMER~DOS;
PARA MErALIZAç~O POR PROJEÇ~O
OLOO Soldas
Dl Soldas fortes' em tira
,
99 Qualquer outra .•..••••....•••••••••••.•.••••
02~OO Eletrodos e varetas
Dl De aço comum .'...... , ; ••• '•••••••••••. , •.•••••

............ ........

02
03
99
99.00

De eçcc Lí.qae • oc •••• :. '-,' .' ................ ~ •••••

De cobre e suas ligas.; ••• ~ •• ~ ••.•.•..•••••
Qualquer outro •••.
~'
Outros .• '," ....,.
o . . . . . . . . . . . . . . o •••••••••

o o

• • • • o., • • • • • o

•••• '"

••

o •••••••

I
10
10
'10

10
10
10'
10
10
~O

10

~

SEÇ~O

XVI

MÃQUINA? E APARELHOS; MATERIAL EltTRICO
~:

(XVI-l)

A presente Seçio nio compreende:
a) as correias transportadoras ou de'transmissão, de matê
rias pl âs t ícas artificiais d'o Capitulo 39 ou de borr;
cha vulcanizada (posição 40.10), bem como os artigo;
para usos técnicos de borracha vulcanizada não end tr t-e
c t da , tais como arruelas, Junt as j.vâl vul as e semelha~
tes (posiçio 40.14);

p) oS'artigos para usos técnicos de couro natural, artifi
cial ou reconstituic.Jo (posição. 42:04) ou de
(p os t ç âc 43.03);

peleteri;

c) os ce rr-e tê t s ; e s pul e s , tubos. bobinas e outros suportes
semelhantes, de qu~lquer matéria (por' exemplo, Capit~
los 39, 40, 44,·· 48 ou Seção XV);

862
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d) os papeis, cartolinas e cartões perfurados para eec an i s
mos "aaccuar.d'' e semelhantes. da posição 48.21~

e) as correias transportadoras ou de transmissão. de matli
rias têxteis (posição 59.16), bem como os artigos para'
usos técnicos. de matérias têxteis (p os i çâc 59.'17);
j
f) as pedras pr-eci cs as e semipreciosas, sintéticas

ou r.!,

constiturdas da~ posições 71.02 ou 71.03 t,bem como as
obras inteiramente dessas materias da posição 71.15;

uso

g) as partes e" acessórios de
geral, no sentido da N~
ta (XV-Z) da Seção XV, de metais comuns (Seção XV) ~
.OS artigos semelhantes de matérias plâsticas artificiais (que s e .classificam geralmente na posição ~9,.07);
h) as telas e. correias
licas (Seção XV).

sem fim, de fios ou de tiras metE.

i) os artigos dos Capitulos 82 e 83;
j) o material de transporte da Seção XVII;

1) os artigos do CapitulQ 90;
m) os artigos de relojoaria (Capitulo 91);
n) as ferramentas intermutãveis da posição 82.05 e as' e!
covas que constituam elementos de mâqu nas da posição
96.02, bem como as ferramentas intermutâveis semelha~
tes que se classificam segundo a ma têr t a constitutiva
de sua parte operante (Capltulos 40, 42, 43, 45,59, p~
sições 68.04, 69.09, etc.);
í

o) os artigos do Capltulo 97.
Salvo o disposto na Nota (XVI-l) da presente Seção e nas
Notas (84-1) e (85-1), as partes e peças separadas de m.,[
quinas (com exceção das partes e peças separadas dos arti
90S classificados nas' posições 84.64, 85.23, 85.24. 85.25
e 85.27) classificam-se de acordo com as seguintes r~
9ras :
a) as partes e peças separadas que consistam em artigos
compreendidos em qualquer das posições dos CapItulas
84 ou 85 (com exceção das posições 84.65 e85.28) elas"
sificam-se na mencionada posição, qualquer que seja a
maquina a que se destinem;

(XVI-2)

b)

~uand~

se poss~ identificar como exclusiva ou principal
destinadas a uma maquina determinada ou a varias
máquinas comp:eer.didas numa mesma posição (mes~o nas
posições 84.59 e 85.22), as partes e peças separadas,
uue não sejam as consideradas na letra i'a" anterior»
~~nte

ATOS

DO

PODER

EXECUTIVO

classificam-se na posição
estas maquinas; todavia,
destinadas principalmente
85.13 como aos da posição
ção85.13;
c) as demais partes e peças
posições 84.65 ou 85.28,
(XVI-3)

8.3

correspondente a esta ou a
as partes e peças separadas
tanto aos artigos da posição
85.15 classificam-se na posl
separadas classificam-se nas

Salvo disposições em contrãrio, ~s combinações re mãquinas
de especies diferentes destiryadas a funcionar conjun~
mente e formando um unico corpo, hem como as mãquinas com
duas ou mais .funções diferentes, alternativas ou comple mentares. classificam-se segundo a função principal
que
caracterize o conjunto.

{XVI-4) As

nas motrizes de qualquer tipo, adaptadas às nâqu tde trabalho ou apres~ntadas ao mesmo tempo que as
quinas de trabalhn que manifestamente se destinam a rec~
bê-las (por existir base comum, lugar reservado na arma~
çio, peça saliente desta armaçioo~ outro dispdsitivo semelhante). seguem o regime da mãquina que devem acionar.
a mesmo se dã com as correias transportadoras ou de tran~
missão montadas nas mãquinas ou que se apresentem ao mes~
mo tempo que as ~ãquinas a que manifestamente se destinem.
mêqut

mE

~as

(XVI~5)

Para a aplicação das Notas precedentes, a denominação umE.
quinas" se aplica às mãquinas e aoS diversos aparelhos e
instrumentos da Seção.

NOTA COi-IPLHIENTAR

NC (XVIwl)

(NC):

e

A ferramenta de trabalho e manutenção de mãquina
co~
siderada como fazendo parte.da mesma, desde que
seja
do tipo e quantidade normalmente vendidos com a mãquin••
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CAPITULO

84

Caldeiras. Mãquinas. Aparelhos e
Instrumentos Mecânicos
NOTAS:

(84-1)

Estão excluldos deste Capltulo:

a} as mós e artigos semelhantes para moer e outros artigos
do Capltulo 68;

b) os aparelhos. miquinas. instrumentos (bombas, por 'exem
plo) e suas partes, de materias cerâmicas ~apltulo 69);
c) os objetos de vidro para laboratório (posição 70.17) e
as obras de vidro para usos tecnicos (posições 70.20 e
70.21);

d) os artigos das posições' 73.36 e 73.37. bem como osarti
.qos semelhantes de outros metais comuns (Capítulos '74

a 81);
e) as ferramentas e mãquinas-ferramentas

eletromecânicas

de US~ manual da posição 85.05 e os ap ar e lhcs
cânicos de uso domestico da posição 85.06.

{84-2}

eletrom~

Salvo o disposto nas Notas (X~I-3) e (XVI-4) da Seção XVI,
as mâqu ne s e aparelhos suscetíveis de se classificarem, s...!.
nu'l t ane amente , de um lado nas posições 84.01 a 84.21 e, por
outro lado. nas posições 84.22 a 84.60, classificam-se nas
posições 84.01 a 84.21í

Todavia. não se classificam na posição 84.17:
~) as chocadeiras ou incubadeiras e criadeiras artificiais
para avt cul tura e os arnâr t os ou estufas de germinação

(posição 84.28);

b) os aparelhes de umedecer grãos, para a indústria de mo~
gem (posição 84.29);
c) os difusores para a tndlis tr i a açucareira (posição 84.30);
d) as máquinas. e aparelhos t.êrmt ccs para o
fios. tecidos
e
obras de metê r t es

tratamento de
têxteis (pos~'L

.ção 84.40);
e) os aparelhos .e. dispositivos que realizem o,peração me'~.!
nt ce , na .que I a mudança de temperatura. embora nece,$s!.
ri~, apenas desempenhe uma função acessória.
Igualmente. não se classificam na,posiçi'o 84.19:
a) as mâqutnas .de costura para fe che r embalagens
84.4i);

(posiçãl)

865,
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b) as màq u i nes e aparelhos de es cr-í têr't c da posição 84.54.
(84-3)

A) Entende-se por "mãquinas automãticasde tratamento
informação"no sentido da posição 84.53:

da

a) as mãquinas digitais cujas memõri?s permitam
regis
t r-a r , alem de um ou mais pr-oqrames de tratamento e
dos dados a, tratar, um programa de tr-aduç âc da. li!.!
guagem convencional em que os programas são escritos
na linguagem utilizãvel pela máquina. Estas máquinas
devem ter uma memória pr tn ct pe l diretamente acessfve l
para a execução de um programa, de uma capacidade.
pelo menos, suficiente para registrar as partes dos
programas de tratamento e de tradução e os dados im~
diatamente.necessãrios para o tratamento em curso.
Alem disso. baseadas nas instruções contidas no prE,.
grama' inicial, devem poder, por- decisão lõgica," modi.
ficar a sua 'execução no decurso do tratamento;
b) as máquinas analógicas. aptas para simular
modelos
matemáticos que possuam, pelo menos: órgãos analõgi.
cos, õrgãos de comando e dispositivo de programação;
c) as mãqu-inas hfb r-l des , que compreendam, uma máquina _di.
.gital as s oc t ada a elementos analõgicos ou uma mâql:li
na analógica associáda a elementos digitais.
B) As mêqutnas automáticas de tratamento da informação PE..dem apresentar-se sob a forma 'de sistemas compreendendo
um numero variãvel de unidades distintas, cada uma colo
cada no seu próprio gabinete. Considera-se como parte
de um sistema completo. qualquer unidade
multaneamente, as seguintes condições;

que reuna. ~i

a) que possa conectar ...se i unidade central 'de tr:atame!!.
to quer diretamente, quer por intermédio de
uma ou
de vãrias outras unidades..
b) que seja especificamente concebi~a como parte de tal
sistema (salvo se se tratar de uma unidade de alimen
tação es tab líz ada , el~ deve principalmente estar' aE.,
ta para receber ou fornecer dados.sob uma forma - c!
digo ou sinais ~ utilizãvel pelo sistema).
í

As unidades deste tipo apresentadas
separadamente~
classificam-se igualmente na posição 84.53.
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Classificam-se na posição 84.62 as esferas de aço calibr~
das, isto e. as esferas polidas cujo diâmetro máximo ou mI
nimo n~o difira de mais de 1% do diâmetro nominal. desde
que esta diferença (ou tolerância) não exceda 0.05 mm.
As esferas de aço que não satisfaçam a esta
si ficam-se na posição 73.40.

(84-5)

definição,cla~

Salvo disposições em cont~ã~io e sem prejulzo do estabeleci
do na Nota (84-2) precedente. bem çomo na Nota (XVI-3)
da
múltiplas
utilizações
Seção XVI, as mãquinas que tenham
classificam~se na posição que cor responda a sua
utilização
principal ou, quando tal posição não exista ou
quando não
seja posslvel determinar ~ utilização principal. classifi
cam-se na posição 84.59,
Classificam-se igualmente, em todos os
casos, na, posiçio
84.59 as máquinas para a fabricação de cordas e d~
cabos
de qualquer materia (torcedoras) dobadoras. etc.l.

NOTA COMPLEMENTAR (NC),
Fica reduzida para 5% a aliquota do IPI incidente
bre os produtos da subposição 84.48.01.06, quando
destinados a ferramentas ou máquinas-ferramentas
uso manual, de qualquer tipo.

NC (84-1)

CÓDIGO

ALI

E

OBl'OSrçlo
POSIÇÃO

TI

c

A

D

o

R

I

e

QUOTA

ITEM
00.00

01.. 0'2
90.00
99.00
84.02

I

v;.,j

GERADORES DE VAPOfl. DE 1'i:GÚA OU DE "OUTROS
PORES (CALOEI~AS DE VAPOa); CALDEIRAS CHM1Ã
DAS "DE "tiGUA SUPERAoUECIDA"

pc s a n dO zt5 20.000 kg ...•.•................
.
/ Partes e peças separadas
Outros
'
.

00.00

APARELHOS 'AUXILIARES P!llRA CALDEIRAS DA POSI
ÇM 84.01 (ECONOiUZADORES,SUP[RAQUECEDORES-;ACUMULADORES DE VAPOR, APARELHOS DE LIMPE_
ZA DE R[CUPERAÇ~O DE GAZES, ETC.)j CONDÉN_
5A ÓDRES PARA r'l~QUHJAS A VAPOR

01.0"0

Ap'aralhos auxiliares a condensadoras
;.láquinas a vapor
'
Partes e peças separadas

90.00
84.03

7,

para
.
.

5

5

5

5

00.00

01.00

90.00
99 ..00

Gasogênios e geradores de gás.de água ou de
gás pobre
'.'
.
Partes e peças separadas .........•. ·.······
Outros .....•..•••....•..•.....•.••... , ...•.

5
5
5

1
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CÓDIGO

,
POSIÇÃO

,

AL.!

!sUBl'OSIÇ;tO!

,

~

~

~

O

A D

O R

!

A

QUOTA
!)

n:Õ:J:J

84.Q4

84.05

00.00
OLOO

Pesando at~ 5.000 kg

4

Partos e peças separadas...................

5

99.00

Outros.....................................

4

00.00

r·1AQuINAS A VAPOR DE: AGUA OU Or;: OUTROS VAPO_

02.00
90.00

Dl
02
03

RES, SEPARADAS DE SUAS CALDEIRAS
~1Equinas a vapor, de êmbolo
Turbinas a vapor

.
.

Partes 8~peças separadas de máquinas
por, de embolo

a

Biela ..... " ...••..•...............• _..... ,.

Qualque.r outra

ggf:?~.~.?:y~:.~~~~;~~~~.~~:~:~!~~~~~~~

01.00

99
03.00
04.00
90.00
91.00

Dl
02
03
04
05
99
00.00
01.00

Dl

MOrORES DE

5

5

OU DE COMBUSTÃO INTERNA. DE tMBOLOS (PISTÕES)
Motores de avião••••••••••••••••••• , .• ,: •• ,

Motores de explosão, ~onocilíndricos
3
Eom cilindrada superior a 50 cm
e pot~n
cia máxima de 2 CV (2 HP) até 15 CV (
15
HPl. ..•.•••.....•.•.•••....•.••..•••..••• ','

5

Qualquer outro.............................•
C~tros motores de explosão
.

5

'.' ..
üo t o r e s de combustão interna.
Partes e' peças separadas, para motores
de
avião
:
.
Partes e peças separadas, para outros motE
rea
Biela
'," . . . . . . . . ..
Bloco de. cilindro, cabecc te ç car-t e r . e c ar--.
caça.......................................
Carb,!::!rador;..,
'...............
Pã s t ao ou embolo
_
-.,
Válvula
'" . .. .
.. .
qualquer outra..............................

5

5
5

5
5
5
5
5
5

RODAS HIDR~UlICASJ TURBINAS E OUTRAS M~QUl
NAS MOTRIZES HIDRAUlICAS
Rodas hidráulicas (rodas d 1água)
Pesando até 5.000 kg
Qualquer outra

02.00

Turbinas tipo PaI ton

99

, .•.•.•••.••••••••.

EXPLOS~O

99

Dl

5
5
5

~~f~tia::::::::::::::::::::::,::::::::::::::

91.00
00.00

5
5

V2

90.99.

02.00
n;

84.07

LOCo,·1{')VErS \Cml EXCEC~O DOS TRATORES DA PO_
srçxo 87.01 E ,·lAQUIfJAS SHlIFIXAS, A VAPOR

90.00

OLOO

84.0ê

7.

','
'...

5
5

Pe s a n d o até 5.000 kg.......................
outra....

5
5

IQualquer

, .. ; .. :
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CÓDIGO

SUIlPOsrçA:o
POSIÇÃO

M

E

R

C

A

o

D

R

I

AL.1

A

QUOTA

e

ITE"

r

03.00
Dl
99
04.00

I

•••

5
5

Turbinas tipo Kaplan
oe s ando z.té 5.000 kg. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . •

Qualquer outra •....•••.••.......•...•.•...
Outras turbinas
Pesando até 5 ..000 kg ..•.••.........••••...
Ilua Lque r- outra ••••...•.••.......••.... , ...

5
5
5

5

06 ..00

Outras máquinas motrizes hidráulicas

.Dl
99
07.00

Pesando até 5 ..000 kg ......•.•..............
Qualquer outra,
.
Reguladores para turbinas

5

Dl
99
90.00

Pesando até 500 kg ••••......••••........•.
Qualquer out.cc . .....•...•...........• o - o • •

5

Partes

.

5

00.00

OUTROS MOTORES E

.

5
5

01
02
99

~otores

8

peças separadas;
M~QUINAS

5

5

MOTRIZES

de avião

Turbo-propulsores a gás.;
Turbo-reatores a gás
Qualquer outro
__

','"

~.;

',."

5

02.00

Turbinas a gás, exceto as de avião

.

5

03.00

Motores de ar (ou de gás) comprimido

.

5

04.00

Motores de vento .....................•.., ..
Motores de mola

5

Motor de arranque mecânico
Qualquer outro
Motore2 de reação, hidráulicos. para
barcaçoes
_

5
5

05.00
01
99
06.00
90.00
01
99

,

"0

9.9
05.00

OLOO

84.09

Pesando atEi 5.000 kg ..........•..•.••......
Qualquer outra .••..••_• . . . . . . . . . . . . . . . .

IlL

Dl
99

84.08

!Turbinas tipo Francis

%

99.00
00.00

00.00

em.

Partes e peças separadas
Para motores de avião
Qualquer outra
Outros

ROLOS
NICA

COMPRESSORES

:;

DE

PROPULS~O

.
.
','" .

MECA.

.

BOMBAS, MOTOBDMBAS E TURBOBOMBAS PARA LfQUIDaS, INCLUSIVt: .AS am'lBAS N;lO ~l[CAr-JICAS
E AS BOMBAS DISTRIBUIDORAS COM DISPOSITIVO
DE MEDIÇ~O; ELEVADORES DE LfQUIDOS (DE ALCATRUZES, DE NORAS,. DE CORREIAS FLEXíVEIS,

ETc.)
01.00

.
.

Bombas. motobombas e turbobombas

5
5
5

ATOS

DO PODER

:EXECUTIVQ

E

A

8ô9

CÓDIGO
POSIÇÃO

~UBroSIÇJ[O
e

ALI

M

R

C

D

O

R

I

A

QUOTA

ITEM
01

99
02.00

Bombas a Lte rnati vas, manuais
'..'
5
Bombas alternativas, de propulsa0 rnecanica
5
Bombas de distribuição de combustíveis,com
dispositivo ce medição.,
.
Bombas rotativas vc Luma t r Lcee de ençr ena- .
gens
.
5
Outras bombas rotativas volumétricas
.
5
Bombas 'centrífugas
,
, .._
.
·5
Bombas ,injetoras para motor de co~bustaQ i~
terna .. '
_..
5
Bombas de ~asolina, para motor de exelosaG
5
Bombas de gleo, para motor de explosao
ou
,
'_.'
de combus t ao interna
5
Bombas manuais, com dispositivo de mediçan
5
Qualquer outra
'. ..........•..... ;
.
5
Elevadores de liquidas

01
99
9'0.00

Carneiro hidraúlico e semelhantes
Qualquer outro .. .-.,
Partes e peças separadas

02
03

05
06
07

08
09

la

84.U

'1

7.

00.00

.
.
, .••.

5
5
5

BOMBAS, MOTOSOMBAS E TURBOBOMBAS DE AR.E DE
V~CUO; COMPRESSORES, MOTOCOMPRESSORES ~ TUR
. BOCOMPRESSORES DE AR OU DE OUTROS GASES;GE=
RADaRES DE eMBOlDS (PISTÕES) lIVRES; VENTI_
lADORES E· St;MElHANTES
Sambas, moto bombas e ·turbobombas

~an·u~is ou de -pe da.L, para inflar pneumát.Lcoa
De vacuo .......•...........•...•.... .-.. ~ . . . . .
ua Iquer- outra

, ....•...... ;.

ompressores, motocompress~res
rassaras, frigoríficos

8

5
5
5

turbocom_

Motocomprassor,h~rmético, para refrigeradores de uso domestico ou comercial, bebe
douras, aparelhos de'ar condicionado e sã
mcLharrt e a ••••••.•.••••••••••••••••••' •••••• :-.

Motocompressores semi-herméticos ..... ·..•..
Compressores tipo,êmbolo..................
Compressores tipo rotativo:
:....
.Compressores tipo. parafuso.......... ....••.
Qualquer outro ..................•... '.~"'"
Compressores, motocompressores e turbocom
pr-e s s or-as de ar, tipo êmbolo
De regime de trabalho acima ,de··5 atmosfe-.
ras··········:······
·.·.·..........•.. ·:.·.
Qua~quer 00.";; ...0 ..... ..- ... : ..... '.' .. :.. ....
Compressores, mc'tuccmp r e e e or-aa ' e turbocompressoFes de ar,~tipo rotativo
De regime da trabalho aCima·ds 5 atmosfe_
ras
; ..••..'... ....•..•........• ..•....•••
Qualquer outra; ...• ·.........• " ••. '.- .... '. ...
Outros compressores, motocompres~ores e
turbocompressores de' ar

5..
5
5
5

'5
5

5
5,

5
5

870
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DO PODER ExECUTIVO

MERCJ.~DOR

SUBPOSIÇÃO

01

De regim9 do trabalho acima de 5 atmosfe_

99

r-as ••••.••••...•.••••• ,•••.•....••••...•..•
üua Lquée 'outro .,' ..•... -....• '. . '. .. , .......•.

Comprossor portátil para pintura ou
cf'Lcd na

07.00

Dl

5

para

: •....•.•.•••••

Outros compressores, motocompressores

5

5

e

turbocompressares
De regime de trabalho acima de 5 atmosfe_
5
5

09.0'0

ras. .
Qualquer outro .......•......................
Geradores de êmbolos livres o., •.•.•••• , • • • • • • •
Ventilado.re-s, e xa us t o r-es e seme í.hancee • ...

.90"00

Partes e peças separadas ......••..........

5

00.00

GRUPOS PARA O CONDICIONAMENTO DE AR, eOM~,
PREENDENDO, REUNIDOS EM UM-s6 CORPO,'DM
VENTILADOR- em1 MOTOR E DISPOSITIVO$' APRO _
PRIADOS PARA,-f-10DIFlCAR A TEMPERATURA, E A
UMIÇlADE

~l.OO

Grupos para,con~icionamento de ar •........

99
OB~OO

I 90.0D

84.131 00.00

01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
90.00
99.00

84.14

OljOTA

e
IT.31f

06.00

84 ..12"

AL'i'
A

OO.~O

Partes e,peças' e epar-ades . •

5
5

24
24

QUEIMA DORES PARA ALIMENTAÇHO DE FORNALHAS,
DE COMBUST!VEIS L!QUIDOS {PULVERIZADORES)
DE CaMBUSTIVEIS SOL IDos PULVERIZADOS Ou DE
GASES,' FORNALHAS AUT01-iP:TICAS INCLUSIVE SUAS
ANTEF6RNALHAS~ SUAS GRELHAS ÀEC~NICAS~SEUS
DISPOSITIVOS l'IECANIC05 DESCARREGADORE~
DE
CINZAS E DISPOSITIVOS SEMELHANTES
üue mado r es • •• •• • •••• • • •• •• ••• • • •• • • • • •• • . •

5

Uentaneiras .....••..•...•..•........ '
.
fornalhas autbm~ticas......................
Gr8lhas mecání c as
" .
......
Des c a r r e qe dc r-es .aue omét í.cos de cinzas......
Partes ~ peças separadas
Outros.:

5
5
5
5
5

í

FORNOS INDUSTRIAIS OU DE LABORATORIO L COM
DOS FORNOS ElfTRICOS DA PUSIÇ~O

EXClU5~O

85.1,1
OLOO

Dl
02
03
.04

05

06
07

08

99

fornos industriais
forno"meta1úrgico, tipo "Cub Lj.o t"
.
Outros fornos industria~s para fusao de mg
tais
,
.
Fornos para r eaque c Lrne n t o , tempera ou tr-ª
~ament o dtérmic o ds_metais
, .
ornas e cemen t gç ao
.
Fornos de produção de çoqua de c ar-v ao ••.•..
Fornos para carbonização de maQeira ... ,., ..
fornos rotativos para a produ~~o de cimento
Fornos para indústria aâ ment Lc Ia ......; ....
I Qualquer outro
'. ...••.........•....
í

5

5

5
5

5

5
5
5

871

ATOS DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO

ALI
M

UBPOSIÇÃO

À

R

C

A

D

O

R

I

A

O'JOTA

e
ITEM

POSIÇÃO

84.l5

7.

02.00

Fornos de laboratório

5

90.00

Partes e peças separadas ..........•..... -...

5

PARA A PRo_
ELl:TRICD OU

00.00

I

OLoO

Dl
01.02
03

99
02.00
03.00
04.00
05.00.
06.00

Dl
9.
07.00
08.00

Refrigeradores
f.létri,..os, de uso ocmée t tco

~._

,

uso doméstico. ~
,.;.....
Refrigerador especial para conservaçao de
sangue humano, funcionando com temperatura e s t ave I entre 22C e 6!!.C . . . . . . ; . . . . . . . . .
Qualquer outro............................
Grupo frigorffi::::o. sobre base comum........

Não elétricos, de

Bebedouro refrigerado.....................
Máquinas de fabric~r gela em cubas ou esc~
mas........................................
Sorveteiras industriais
Balcões, caixas, depósitos e semelhàntes,
frigorIficos, com ou sem vitrina
iquipados com um gr~~o frigorIfico completo ou um evaporador
;...............
Qualquer outro.............................
Instalação de conjunto industrial.;........
Unidade selada (motocompressor hermÉtico
com condensador a evap0rador - conjunto se
lado), para refrigeradores de usp~damósti~
co ou comer-c aj,
'
_............
Partes e peças separadas...................
Outros
,..............

20

15
15
15
20
15

I

í

90.00
99. Q{)

84.16

00.00

20

15

15

15
15

15
15
15

CALANDRA5 E LAMINADDRES, COM ÉXCEÇ~O
DOS
LAMINADORES DE METAIS t: DAS f1.IlQUINAS OS LA
MINAR O VIDRO; CILINDROS PAR~ ESTAS ~1J{QUI=

NAS
01.00

Dl

Calandras
5
5

04.00

Pesando até 2.000 kg.:
,
,..
Pesando mais de 2.(100 kg
;." .,............
Cilindros para ca Land r a pesando
até
2.000 kg
'
'............
Cilindro para calandra pesando mais da
2.000 kg .••..•.............................
Laminadores .. .. .. . . . . ...•.. .... . .... . . . .. . .

90.00

Partes e peças separadas .•.......•........

5

02
02,.00
O~.OO

5
5
5

'872

ATOS

DO

EXECUTIVO

PODER

c ÓD I G O

AL!.

llE:RCAtlORtA

..:
UBl'OSIÇ!O
,WSlÇÃO.
e

QUOTA'

~ ~' I,

Im!
84.17

'00.00

APARELHOS E DISPOSITIVOS. MESMO·AQUECIDOS

ELi:':TRICAr·1ENTE, 'PARA O TRATA~'ENTO OE MATf:_

RIAS POR M[IO DE OPERAÇÕES QUE ENVOLVAM
MUDANÇA DE TEMPERATURA, TAIS COMO AQUECI_
MENTO, CO~ç~O, TORREFAÇAO, D[STILAÇAOiR~
TIFICAÇ~O. ESTERILIZAÇ~O, PA5TEURIZAÇAO ,

ESTUFAGEM, SECJl,GU1, EVAPORAÇ1W,

ç.8:o,

CONDENSAÇÃO, REFRIGERAÇÃO,

VAPORrZA_

ETC.,em\

EXCLUSÃO aos APARELHOS DE uso DOM~STICQ ;
AQUECEDORES DE AGUA (INCLUSIVE OS DE BA_

~HEIRO) NÃO EL~rRICOS

01.00

Dl
02
03
04

99
02.~GO

01

99
OJlaO

Dl
99
04.00

Dl
02
03
04

OS
99

Aquecedores

Aquecedores de água (inclusive os de ba-·
nheiro) não ~létricos, de uso doméstico .
Máq uillas para; fa=:<er c'2lfé
,
,
.
A ut.cc Lavas '"

••••••.••••.••.••••••.•••• _•.•

Apar~lho se aquecimento para pgssibi!itar
a colocaçao de lentes em armaçao de ocu ~
los (ventile te para óticas)
.
Qualquer out r c, .' • . . . • • . • " ••••• '" •.•.••••.•••
Refrigeradores

15

8

8
8
8

R8ci~iente {t'c onbaf.ne r") refrigerador a- ni
b r oqe n.i o. lfguido, inclusiva com dispositi-

vos e acessarias interiores para sustenta~
çã o de ampolas de sêmen (" c a nistars"e aces
sórios), próprio para transporte ou preser
vação de sêmen congelado
~
Dua Lque r- outro
'.' .
Destiladores ou' retificadores·
Pesando até 500 ·kg
.
Ilua Lquar- outra
.
Evaporadores e secadores
Aearelhos de
çao, pesando
Aearelhos de
çao, pesando
Secadores de

li9filização e de criodessec~
ate 500 kg
,
.
liofilização e de criodassec~
mais de 500 kg
.
pulverização
:
_
.

Se caoo rea-búne í.e

Evaporadores
Oual'quer outro

' ...•.. " •..•.•.••...•.

:
'.'

.
.

8

8
8

8

8

"
8

8
8

8

05.00

Aparelhos de torrefação

.

8

06.00

Estufas
'"
EstEJ:L"iliz<l,dcres.
Para uso em medicina, cirurgia 8 odontologia
'
.
Par? ~so em bares, restaurantes, cantinas
e slml1ares
.
Qualquer outro
,"
.
Aparelhos para liquefação de gases

8

07.00

. 07.01
02
99

OB.OO
Dl
99
09.00

Pesando até 500 kg
, . '"
,
Qualquer outro
,',' ..............•.....
Intercambiadores de, calor, de placas .•••. ,

8
8

,
8
8

873

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO
:POSIÇÃO

AL!

lIBPOSIÇÃO
e

1_

R

c

A

D

o

R

I

A

QUOTA

%

lntercambiadores de calor, tubulares
Pesando até 500 kg .. ,
.
Qualquer outn-o
'
.
Partes e peças ee oe caoae ..............•...
[lutros
Pesando até 500 kg
,
.
Qualquer outro
.

10.00

Dl
99
90.00
99.00
Dl

99
84.18

"

E

8
8·

8
8

8

00.00

CENTRIFOGADORES E SECADORES CENTR!FUGOSj
APARELHOS PARA fILTRAR OU DEPURAR L!QUIDOS
OU GASES

01.00

Máquinas e aparelhos centrífugos
Desnatadeiras
_
.
Secadores para lavanderi~
.
Centrifugadores 'para industria açucacet ca ,
Centr~fugadores para extração de plasm~
, . " ..
Centrifugadores para laboratório·.···.·····
Centrifugadores de uso doméstico
···
Extratores centrIfugas de mel
:
.
Aparelhos para filtra~'ou depurar liquidas
ou gases
Filtros-prensas
, ._ ...•......
Filtros ou depuradores, para caldeira...•..
Filtras de pressão manual (de parafuso sem
fim, cunha e semelhante)
.
Filtros de ar ou de' gases, eletrostáticos,'
Filtros ou depuradores de uso doméstico····
filtros de a'r para motores
,
,
.

Dl
02
03
04

sangu~neo

05
06

07
02.00

Dl
02
03
04
05
06

90.00
99.00
99.01
99
84.19

Partes e peças separadas
Outros
Pesando até 5.000 kg
~
Qualquer outro

.

8
8
8
8
8

20
8

8
8
8

8

20
8
8

,~.

.

,
8

00.00

MAqUINAS E APARELHOS P,'l.RA LUIPAR OU S~CAR GAB.
RAFAS E OUTROS RECIPIENTESj PARA ENCHER, Ff
CHAR. ETIQUETAR OU CAPSULAR GARRAFAS,CAIX~~
SACOS E OUTROS RECIPIENTES; PARA EMPACOTArt,
ACONDICIONAR OU E!'1BALAR '!'iERCADORIAS;
APARf.
LHOS PA,RA GASEIFICAR BEBIDASjAPARELHOS PARA
LAVAR' LOUÇA OU BAIXELAS

01.00

Aparelhos para lavar louça ou baixs~a$
Os uso doméstico .•......................... 20
8
Qualquer outro
.
Máquinas para empacotdr mercadorias
~
.8
Com dispositivo para soldar sacos plásticos
8
Com dispositivo para costurar boca de sacos
8
Qualquer outro
.
Máquinas para encher e fechar ampolas de vi
8
dro
: ..'
.

Dl

99

0:2.00
Dl
02
99·

03.00
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ATOS

DO

PODER ExEcU'XIVO

C~nIGO

..
~ÚBl'OSIÇÃO
'POSIÇÃO
e

,

M E

R

C

A~D

AL!.

O

R

I

A

QUOTA

Im<

90.00

Partes e peÇas separadas .•.................

99.00

Du t ror

OI
99
84.20

'" 7.

00.00

Pesando at~ 1.000 kg

_

.

Qualquer outro . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • • . . . . . . .

8

,
8

I~C~~U

APARELHOS E IfJSTRUr-õENTOS DE PESAGU1,

SIVE AS B~SCULA5 [ BALANÇAS PARA
VERIFICA
ç~O DE PEÇAS FABRICADAS, MAS COM
EXClU5~O
DAS BALANÇAS SEN5!VEIS A PESO IGUAL OUIN~~
RIDR A 5 cg; PESOS PAnA qUALqUER TIPO DE 83
LANÇA

01.00

OI
02
03

8al~n9as

ou básculas

Os uso doméstico .......•..•....•••.•.•..••..
Diferentes das de uso doméstico", ••.........
De p La t af'o t-ma , fixa ou móvel, com ou sem plg

~~:~~~~r'a's":::::::::::::::::::::::::::'::::::

lO
10

.

10
lO
10

02.00 . Aparelhos para pesar cargas sobre correias
transportadoras ou monotrilhos
.

10

04

99

04.00
05.00
06.-00
ui
99
90.00
99.00

00.00

OLOO

m
02
03
99

02.00
03.ÇlO

Qualquer outra

,

-

Aparelhos verificadores de excesso ou def~
ciência de peso em relação a um padrão .....
Apar~lhos para controlar gramatura de
tec~
do, papel ou gualquer outro material durarr
te a fabricaçao .. ,
:
, .. ,
.
Aparelhos para pesagem de grão ou líqUido,
em fluxo contínuo
'., ...........•... ,
Pesos (massas marcadas)
.Até 5 cg
Qualquer 'o'u't';o'::::::::::::::::::::: :.:::::'::
Partes e peças separadas
.
Outros,
,
'
,
.

APARELHOS MECANICOS (MESMO MANUAIS). PARA
PROJETAR, DISPERSAR OU' PULVERIZAR MATrRIAS
LIqUIDAS OU EM PO; EXTINTORES, CARREGADOS
OU N~O; PISTOLAS AEROGR~FICAS E
APARELHOS
SEMELHANTES; MAQUINAS E APARELHOS DE
JATO
DE AREIA, DE JATO DE VAPOR. E APARELHOS DE
JATO SEMELHANTES
Pulverizadores ou pOlvilhadores'de fun~ic~
da, inseticida e s emeLhan t e s.
üanue í,s ou de pedal, inclusive os costais.
Motorizados inclusive os eoitais, exceto os
"," ..
de autopropulsão
De autopropulsão,9xceto os do Capítulo 87 ..
Qualquer outro
,
".
Aparelhos extintores de incêndio"
com
ou
sElm carga.,
,
.
Pistolas 8erográficas e aparelhos semelharr
tas

10

10

lO
lO
10
10

lO

8
8
8
8

Aros DO PODER
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CÓDIGO

POSIÇÃO

ALI

M

llBPOSlçIO
e

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7.

ITEM

Dl
99
04.00
05.00
90.00
99.00
84.2.2

00.00

Pistolas da ar compri~ido, para pintura....
Qualquer outro
,..........
. ..
üáqu ãnaa a aparelhos de jato de areia ou da
qualquer outro abrasiv8
Pulverizadores ("spli,nksrs") para
equipa~entos auto~áticos dB co~bate a incêndio...
Partes 8 peças s ep a r ad as
,...........

8
8

Out r-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • -.....

8

8

8
8

MAqUINAS E_APARELHOS DE ElEVAÇ~O, DE CA~GA ,
DE DESCARGA E DE MDVIMENTAÇ~O
(ELEVADORES,
CUINCHnS,

~lACACOS,

,TALHAS,

GUINDASTES

PON_

TES ROLANTES, TRANSPORTADORES, TELEfrP'ICOS,

CON EXClUS~O DAS f-1AQUINAS E
LHOS DA posrçM 84.23

ETC. ),

01.00
Dl
02
03
99
02.00
01
02
03
04

05
06
07

99
03.00
04.00

APARE":""

Talhas
Nanua Ls ,

inclusive cadernais ou moitões. ',"
Elétricas, de tambor
,
.
Pneumáticas, de tambor
~
.
Qualquer outra
'
.
nacacos
rtecân.tcc , .rnanua L, com r o da transportadora ..
Outros, mecanâ co s , manuais
_
.
Elevador hidráulico, fixo, para elevar vei
cuIas rodoviários ..........•...............
t'ecaco hidráulico para ac Lcnamen t n de caixa
basculante -ce caminhão -.....•...... _... , .....
Macacos hidráulicos para acionamento ,de im
plement os de trataras e máquinas da posiçãõ
84,.23.....................•.................
Macacos de ar comprimido do tipo utilizado
para abrir e fechar portas de ônibus ...•... ~
Outros elevadores hidráulicos. -. .•..........
üue'Lquec outro •....••..••..............•....
Guincho e cabrestante, manuais
.
Guincho para elevador, de parafuso sem fim
ou de tração- direta .• '.' ... _...•..............
Guincho e cabrestante, com capacidade
até
100 t
.

06.00

Guincho e cabrestante,~om capacidade acima
de 1"00 t
·............•........

07.00
Dl
02
03
99
08.00
Dl
02

Guindaste, com capacidade até 100 t
Guindaste fixo ..•.................. ~
.
Guindaste tipo pórtico, móvel sobre· trilhos
üu í.noae ce-pont e ..............•......... ' .....
Qualquer outro •....•.............. ; •...•...

10
10
10

lO
10
10
10
10
10

lÓ
10
10

lO
10

lÓ
10
10
10

lO
'O

Guindaste, com capacidàde acima de 100 t
~uindaste fixo ...•..................... ; ...

lO

uindaste tipo pórtico, móvel sobre trilhos

10

ATOS DO - PoDER ExEcUTIVO

876

C6D'IGO

-

ALI

M E

!s1IBPOsrçÃo

R

t

C

D

O

R

I

A

,

QUOTA

e

POSIÇÃO

,<EM
08.03

99

Cu Lndaa t ec p o rrt e •• ,_

' ••••.•

10.00

Qualquer outro
.
Guindaste autopropulsor, ~ontado sobre ro_
das ou esteiras, exceto o co Capítulo 87 .. ·
Pontes rolantes, co~ capacidade até 100 t ..

11.00

Pontes rolantes, com cap~cidade

09.00

aci~a

lO

10

.

10

12.00

Elevadores de pessoas ..........•...........

10

13.00

Eievadores de carga

" .

10

14.00

Transportadores mecânicos cont!n~os, de cor
raia .. '" •... "
,-:

10

15.00

Transpo~tadores mecânicos contínuos, de

16.00

17.l:JO

c~

çamba ou caneca. '-0.' o o , • • • • • • • • o • • • • • o • • o • •
Transportadores 'mecânicos contínuos, da co!,
rente .•....'
.
Transportaóores mecânicos contínuos, de
rQ
los mc t r Lz adoa ..... o o o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Transportadores mecânãcoe contínuoo,âs rolos
não motorizados •......... ~ .•..• o., •••....••
ó

18.00

19.00

T;a~sportadores mec~niqos contínuos, vibra-

20.00
21.00

Transportadores pneumáticos de. grãos, farinhas e semelhantes
'
' .. o •
Empilhadeira mecânica"" de volumes (caí.xae .t;s-ª
cos, pacotes, recipientes, etc.), de açao
descontínua, excet~ as-de autopropulsâp ...

22.00
90.00

Escadas rolantes .. o • • • • • • • • • • •" .
Partes e peças separadas .............•..

99.00

Outros
Aparelho, implemento, dispositivo ou outro
órgão de trabalho, classif!cado nesta eosi
ção, formando conjunto mecanico
homog~n~o
com trator ou unidade"tratora da
pos~çao
87.01 ou com infra-estrutura motora
semelhante, nBo classifiQável em_~utro ite~ ou
posição da Nomenclatura, inclusive infra-e~
trutura semslh~nte. separada do conjunto,rg
conhec!vel como "máquina inco.mpleta"
.

bô r Loa •••••••

o •••••

o

' •••

O'

Dl

I

lO

de

100 t

84.<3

10

O"

•••

10
lO
lO

10
10

••••••••

10
lO

O'

10

99.99

Qualquer outro

QO.OO

MAQUINAS E APARELHOS, FIXOS OU M6vEIS,DE EX
TRAÇA0, DE TERRAPLENAGEM,DE ESCAVAÇÃO ou DE
PERFURA~Ão DO SOLD(PÁS MEÇÂNICAS,CDRTADDRES
DE CARVAO, ESCAVADEIRAS, RASPADQRES; NIVELA
DORES, "SlllLDOZERS", "SCRAPERS".;. ETC.); SÃ
TE~ESTACAS; APARELHOS PARA REMOÇA0 DE~NEVE:
COM EXCEÇÃO DOS VEíCULOS PARA REMOÇÃO DE NE
VE, DA POSIÇÃO 87.• 03
"
-

o •• ••

•••••••

Maq~inismo para extração~ desmonte ou perf~

raçac

10

10
lO

i.
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CÓDIGO

M

UBl'OSIÇÃO
:ro?IÇÃO

E

R

e
r_

Ol

C

A

D

o

AL!

R

~

A

QUOTA

z

03
04

Cortadeira de carvao e máquina
semelhante
para mineraç~c;
..J • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Perfuratriz de percuss.ao .. ; ........• ····,···
Máquinas de sondagem rotativas
.
Máquinas de sondagem, de percussão
:
.

99

Qualquer outro ..........••...•.............

02.00

Aparelhos para escavação, aterro ou d8sa~e~
to, terraplenagem, nivelamento e operaçoes
semelhantes
Escavadeira, tipo pá mecânica
.
Escavadeira, tipo de arrasto
.
Escavadeira. tipo da mand.lbuj as , .....•.....
Retro-escavadeira. tipo pá mecânica ....•...
Valetade~ra de au~opropulsão
.
vat e tedet ce rebocavel........•.....•.•.. ,
.
r scavaocca-eaevaco ce .. '... '. .......•.........
Raspo-transportador ("scraper"), rebocàvef ,
de 4 rodas
'
.
Raspo-transportador (vec ceoec"}, eebccávej, ,
de 2 rodas ............••........•.........•
Raspo-transportador (vec ceoe c tt), rebocável.
de 2 rodas, com motor auxiliar de tração'. -.
Raspo-trarisportador (veccece c"}, rotati vo
Motoniveladora
.
Equipamento "bulldo%er" e tlangledozer" para
trator
'. '.'
Equipamento frontal para escavadeiras, inclusive caçamba...............••...........
Equipamento frontal para trator'escavo-carregador ou carregador, inclusive com eaçam

02

Dl

02
03
04
05
06
·07
08
09
10
11

12.
13
14
15
16
99
03.00

Dl

02

03
04
05
06

08
99
04.00

uI
02
03
99
05~OO

06.00

5
5

5
5

5
5
5
5

5
5
5

5
5

j
5
5

5
5

5
5
5

b a •••••••••.••. ~ •• '••••••••••••• '• •••' .••.•••.
Eec e r f r caoo r ...' ..•••... ' ........•.•.........
.QJJaluJ.J.o.x. QJ..lU.o·········· ~ ••••• " •••••..•••••
í

Maquinismos rebocáveis para amontoar ou com
terras
Rolo compactador, liso, não vibrat6rio •..•.
Role cc~poct2do=, liso, vit=at6rio~..••....
~olo ,?ompactadr;:r, tipo
"pé-de-carneiro" ou

p r-dm.í.r-

p a't ac dec cao r-a

•.•.•..•..••••..•••••...••••

Rolo co~pactador, tipo de grelha .......•...
Rolo compactador, tipo segmento
;
.
Rolo~c~mpactador, de rodas com pneus,nao vi
b r a t r-Ln ••••.....•.•••• ' •••.•••••.••••••.••
R9l~ compactador, de rodas com pneus, vibrQ
torJ.o ...................•................•.
Compactado r ou adensador de solo, tipo .de
p Lac a vibratória .............••............•
Uualquer outro •...••. : ..........•.•.,...•...
Bate-estacas
A vapor~.,.. ,. .....•..•.••................ , ..
Asio~ado por motor de ex~losão ou de combu~
tao Lnt er-na
,
: .•.'
.
Acionado por energia elétrica ............•.
Ilua Lque r- outro ..•...•...................••.
Destocadar ou. desmontador ......••..........•
Aparelho para remoção de neve
' .
ó

07

5

5
5
5

5

5
5
5
5

5
5
5
5

N/r
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C6-DIGO
FQ1?IÇÃO

Acf

k>tIBroSIÇ~O

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e
ITEM

90.00

Dl
99
99.00

%

Partes 8 peças separaoas
" .
..
.
1 a d oras, " SC~~
Facas ou 1 a~~nas
para mo~on~ve
pers", "tnu i ooae cs", caçambas de ea cac ad e L,
ras 8 semelhantes •.•.••..•.••••••..•..• O,"..
Qua,lque r outro •• " •.•••. ,. " .. '" . '-." . . . . . . ••

Outros

Dl

~pa~elho, i~Plementoi di~P9sitivo ou
out~ol
orgao de trabalho, c ass~f~çado nesta PQS~_I
çao, formando conjunto mecanico ho~og~neo
com trator ou unidade tratara da
posição
87.01 ou ~O~ infra-estrutura motora semelhante, nao classificaval em outro item cu
posiçno da nomenClatura, inclusive infra-ss
trutur~ semelhante~ separada do conjunto,re
conbec Ive I como "máqu na anccmo Leua ' ..... ::

5

99

Qualquer out r c . "

5

í

84.24

5
5

00.00

'"

~1JíQUHJASÓ APARELHOS

E HORT!C LAS

P~RA

'" . . ..

E INST~Ul'10lT05 AGR!COU\S

A PREPARAÇMO

E

TRAB~LHO

egss8~~AEpk~g~R2Rc~~k~~2ôslê~kH~6g~ EOSc~2:
PO:; DE E5PORTE

·01.00

Dl

Arados de aiveca
.
.
.
.

5
5
5

.
", .
' ..
".

5
5
5

, . , •.... ,.', ." ..•. '...•....

5
5
5
5

D7.. ün

De arrasto .. "
,
,
.
.
De levantamento hidráulico ..•.. , .. ,.,.,
qualquer outra ...•..... ,
, ..•..
Escarificaefores
, .....•.•.... '
,'
"

OB.OO

Exb Lr-p ado r-e s •• " •••••• ,. ',"

•••• , ••••".•••.•"•.

5

09.00

Rolos ou cilindros para calcar o s-olo .... "..

5

10.00

Fertilizador,distribuidor ou espalhador de
adubos
,
','
"
, ..
Semeadora, semeadora-adubadQra, plantadora
e transplantadora
.
Conjunto combinado agrIcola,com implemen~o
e unidade .t r-at or-a formando corpo insl3pará
vel (Loo i emene os montados com caracter!sti
cas de 82uipamanto não intercafilbiável),parã
preparaçao ou cultivo go solo .. , ~ .. "" .. ,.,

02
99
02.00
03.00

Dl
02
9.9
04.00
-05.<::0

06.00

Dl
02
99

11... 00
12.00

De tração an LmaL ','
",
'
De comando hidráulico
Qualquer outro
Arados de pontas ou dentes
Arados de disco
De ar ces t.o
, .. '"
De comando hidráulico ., .. , . '" .,
Qualquer outro ................•. ,
,
Outros arados
,." •... , .,
Cultivador
Grade de disco

5

5

5

5

5

5

ATOS
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DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

~IÇÃO

,

DEPOSIÇÃO
lTE1l

84.25

"

li

R

c

À

D

o

AL1
R

T

À

QUOTA

7.

13.00

Aparelho,. implemento, dispositivo ou outro
óEgão de' trabalho, classificado nest~ posl
çao , "o rraando conjunto mec an.í co homo,,9aneo com
trator ou unidade tratora da posiçao 87.01
ou COIJ infra-estrutura motora semelhante,
não classificável em outro item ou posição
da.nomenclatura, inclusive infra-estrutura
semelhante" separado do conjunto, reconhecI
ve L como "máquina Lncomp Le t.a" •.•••.........

90'.00
99.00

Partes e peças separadas .......•...........
Out ro~
:
,
_...•........

00.00'

~lAQUINAS,

5
5
5

APARELHOS E INSTRUr'lENTOS' PARA CQ
LHEITA E DEBULHA DE PRODUTOS AGRtCOLASjPRErJ
SAS_ENFARDADEIRAS DE PALHA E DE FORRAGEM;~K
QUINAS CORTADEIRAS'DE ~ELVA;TARARAS E MAQUI
NAS SEMELHANTES'PARA LIMPEZA DE GR~OS, SEL[
CIDNADORAS DE OVOS,DE FRUTAS E OUTROS PRODU
TOS AGR!COLAS, con 'EXCLUS1íQ DAS MAQUINAS E
APARELHOS PARA INDCSTRIA DE MOAGEM DA POSI

ç1to 84.29
01.00

De autopropulsão
-;
'.......
Qualquer nu t r-a ...•..•................... ;..

5
5

02.00

01
02
99

Uebulhadeiras de milho ~u semelhantes
Debulhadeira de milho......................
Trilhadeira
, .. .
.
Qualquer outra ................•........... ,.

5
5

03.00

Prensas~enfardadeiras .....•................

5

04.00

Cortadeiras de relva ou grama

99

Dl
99
D5.00

Não motorizadas
'
_. . .
Qualquer outra
ó • • • • • ~....... • • • • •
Ceifadeiras ou ceifadeiras-enfeixadeii·as...

06.00

Máquinas e aparelhos para li~peza, seleção
ou penei ração de grãos, sem~ntes e semelhan
tes

Dl

Selecionadoras de grãos, sementes e se~~lh~n
tes, por cores, pelo sistema de fotocelulas
Selecionadoras de grãos, sementes e semelhantes, de outros .tipos
.. . . . . . •. . . •
Qualquer outro

02
99
07.00

I

Colhedeiras combinadas

Dl

Dl

02
03
99
90.00
99.00

v....

Máquinas a aparelhos para seleção de ovos;
frutas, batatas, cebolaS'e outros produtos'
agrícolas
.
Selecionadoras . de ovos .•...•.•.••.••. _. . . . • .
Selecionadoras de bata~as :
-.' .
Selecionadoras de fru tas. . .
••••••••. . . . •.
IluaLque r- outr(i ...•... .. .•••••. ......•..... .

5

5
5'

5

5
5
5

5
5
5

5

Partes a- peças separadas ..•.•.•........ ,... .

5

Outros ....•....•.•• ...••.• .. .•... •• ..•...... .

5

880
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CÓDIGO
UBl'OSIÇÃO
e
ITE!!

MERCADORIA

FOSIçAo
84.26

oo~oo

MAQUINAS PARA ORDENHAR E OUTRAS MAQUINAS E
APARELHOS PARA A INDÚSTRIA DE LATICíNIOS

aLDO
02.00

r'~óquinas para ordenhar....................

Aparelhos homogeneizadores de leite.......

5
5

03.00

Máquinas para irradiar· o lei te ......•....-.

5

04.00

Máquinas e aparelhos para
manteiga

01
02
03
99

0$ ..00
01
02
99
90.00
99.00
84~27

00.00

fabricação
.

de

Batedeiras. "
, ..•• .
Batodeiras-amassadeiras ......•............

Máquinas de moldar . ..... :.,;. ~ ••• ". " r, • •.••.
Qualquer outro .... ".' .........•....•.....• ,

Máquinas e aparelhos para fabrica~ão
queijos

5
5
5
5

de

Máquinas de moldar'
'.....
Prensas para queijo.......................
Qualquer outro •. -..•.. '
',' .'•.'... .•....•
Partes e peças separadas
_., .
Outros ........•..••.....•• '..'....

5
5
5
5
5

PRENSAS, ESMAGADORES E OUTROS APARELHOS PA
RA A FABRICAÇ~O D( ,VIN~O, DE SIDRA E SEME=
LHA~TES

84 ..28

01.00

Prensas e esmagadores

,...........

5

90.00

Partes, e peças s epaeadae ......•....•...•...

5

99."00

Outros. '" ..............•• -. . ,. '" .,... .....•.

5

UO.OO

OUTRAS M~QUINAS E APARELHOS PARA AGRICULTU
RA, HORTICULTURA, AVICULTURA E APICULTURA~
INCLUSIVE OS GERMINADORES COM DISPOSITIVOS
MECANICOS au TtRMICOS E AS CHOCADEIRAS au
I~CUBADEIRAS E CRIADEIRAS PARA AVICULT~RA

01.00'

Máquina tri turadora de pa Iha ...•....,
.
Máquina para lavar, encerar ou' dar brilho
a frutas .....•.. ,• •..•••••• '. o . ' •.•••••••
êebedcur oe ou ccraedcuece automáti'cos~.••• ; ..

5

r oeqct adceee mecânicas ..•.••....•..••.••••..

5

.02~OO

'0 • • • ' .

03.00
04.00
05.00

5
5

Lsmagadoras e trituradoras de grãos

01

Pes anoo atB 5.000 kg ••••••••••• '••.' ••••••••.

5

99
0'6.00

Qualquer outra ...............•..•.•.••••.•.
Germinadores .. ~
, ....•.•.•... ,.
Incubadora de evãcoj.tuxa
Automática, tipo ,industrial .••.••••..•• ".•..
Qualquer outra ....•.•••.•............,••..•,.

5

Criadeira de avicultur~
À u t or.1 á t i c a , tipo, indu~trial ..•.• ,. •.•••••...
Qualauer outra •••••• o o ' o • • • • ·, o • • • • • • • • • : . ' "

: I:

07.00

01
99
08.00

.01
.99

5
5

5 \

881

Aros DO PODER ExECUTIVO

C6DIGO

AL!
ll:E1l:0~A1>QRIA

lJBFOsrçÃo
ro;:rçÃO
e

QUOTA

%

ITEM
C9.0G

t1áquina de lavar ovos .....-......•..... ','

.

5

lD.OO
90'.00

Máquinas e aparelhos de apicultura

.

5

,..

5

99.00

Outras

~ .........•...................

5

00.00

t·M,QUINAS. AP-ARELHOS E HJSTRU!'lt:tJTQS PARA· A IN
Ol'JSTRIA DE !'10AGEl-1 E PARA O TRATAI'lENTO DOS CE
REAIS E,.- LEGUi·1ES SECOS'. cnn EXCLUS1íO DAS f-1K

Partes e peças separadas

QUINAS.

APARELHOS E INSTRUHE~JTOS DO ,TIPO RJ:I.

RAL
01.00

Par-a mistu'ra. limpeza. penei ração e prepara
ção'dos grãos antes de sua moagem
~

02.0,0

Para trituração, esmagamento ou moagem
grãos

01
99
03.00

84.3D

Pesando at~ 5.000 kg ..•.•..•.••••...........
Qualquer outro·
.
Para seleção e separação das farinhas e dos
outros 'produt.~s da moagem dos. grãos ..•....

pecas

90.00

partes e

99.00

O~tros ~

0.0.00

r·l.o1:QumAS·E APARELHOS' 'N1{O ESPliCIFICADOS NEH
CDr-1PREENDIDOS E~l OUTAAS POSIC ES DO PRESENTE
CAPITULOiPARA AS INDl'JSTRIAS DE PANIFICA~1{0Â

separadas

5

dos
5

5
5

.

5

' ..••.•.........

5

b~sJát~êH~~ÂC~~~Eé!~§§~M~s~~~AAêiF,~~~IEI~~~

CHOCOLATES,tlm COl-l0 P.AKA, AS ·INDt]STRIAS DO n
Çt]CAR' E DA CERVEJA E PARA PREP~lRAÇ1íO DE ,CA1i
NES~

PEIXES~

LEGUMES,HORTALrçAS E

fRUTAS,P~

RA rINS -ALII'lENT retos
Para as indústrias de panificação, pasteli
ria e para fabricação de bolachas e biscoi_
tos
'
,
.

5

Para as indústrias de massas
aiimentícias
(macarrão, talharim, ravióli, massa para sQ
pa, . e t c , )
: ..

5

03.00

Pa~a

as indústrias de confeiteria •.•••. ~ .•.

5

04.00

Para fabricação de chocolate (inclusive el~
büração do cacau)
Para moagem ou esmaga~ento do grão, pesando
até 5.000 kg
; ..
Para moagem ou esmagamento do grão, pesando
mais de 5.000 kg .•...................•.....
Llualquer outro···················· '
.

5

05.00

Para preparação de carnes .........•.........

5

'06.00

Para preparação de peixes, crustáceas e mo
luscos
~ •.......

5

D1.00

Ql
02

99

07.00

P~ra

preparação de frutas, legumes e

5
5

hort~

Lfç aa ..••.•.••.••••. '• ..•.•.....•...........•

5
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c

!

Ó TI I G O

POSIÇÃO

ALI

~UBPOSIÇAO

M

E

R

C

A

TI

O

R

I

A

QUOTA

e
I'J!EM

%
~ara

Dl
02
99
09.00

10.00
90.00
99.00

84.31

DO PODER ExECUTIVO

00.00

extraçao de caldo de

cana-de~acúcar

f-1oenda pesando até 10.000 kg ••..•••••••••

0.0

üoen oa pesando mais da 10.000. kg •••••.• : ••

Qualquer outra ..•••••• : •..••.

~.;

•..••••..•

5

Para o tratamento dos caldos o~ sucos açuca
rados e para refinação do aç~car •.....••..

Para a fabricação de cerveja .•..•.•...••••
partes e peças separadas••••.....••••.
Outros ..... , ................•.•..•..•.

5
5

o •••••

M~QUINAS

E APARELHOS PARA A

FABRICAÇ~O

DE

PASTA CELULOSICA (PASTA DE PAPEL) E PARA'

E ACABAMENTO"DO

PAPEL~

5
5

0'0 • • •

FA8RICAÇ~O

5
5

A

CARTOLINA

E CARTtl'o

0.1.00

Dl
99

·D2.00

Máqu~nas e aparelhos para tratamento

pra!..i

minar das ~atérias primas destinadas ao. f.,?
b:rico de pasta
Pesando at~ 5.000 kg ...............••..•..•.
Qualquer cut cc ,
~ .•. '. •.•...•.. ~ '"
Crivos e

c~assificadores_depuradores

de

5

5

'pa~

ta
Dl
99

93 . 0 0

s.

Peaando até
OCO 1<9 ••••••• '.' ••••••••••••.•
üue Lou er- outro ..........•.................•. :.
Pre~sas

5

5

para pasta

Pesando até S~ 000 kg .........•..•..........
Qualquer outra
,
".
Desfiadeiras de trapos e máquinas semelhán
te~ para a indúst:ria po papel

5

Dl

Pas anoo até 5.000 kg . ',' .'

Qualquer outra
R"dinadoras

.
.

5

99

Pesando até 5.000 kg •.•....... '
'
'.
Qualquer outra
.
Máquinas contínuas de mesa plana
Pesando até 5.000, kg ..........•......... ,...•.
Qualquer outra
.
uácurnee de "f o rma redonda"

5

.01
99

04.00

OS.OO
01
99
06.00

Dl
99
07.00

Dl
99
08.00

Dl
99
09.00

Dl
99·

'

Pesando até 5.000 k9:' .".
Qualquer outra ......................•...'......
Booinadoras-esticadoras
Pesando até 5.000 kg
'
, .' .
Qualquer outra
:
,
;
.~áquinas para colagem de papel em folhas
Pesando até. 5.000 kg ..•.... ; .............•..
Qualquer outra...••.•.•••••....'..•..•.....• ;

5

5

5
5
5

5

5
5
5
5

5

I

ATOS DO PODER

383

EX.ECUTIVO

CÓDIGO

ALi

M R

susroarcrc
POSIÇÃO

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

%

ITEM
10'.00

üáqu.í nas para impre qna t-

Dl
99
11.00
Dl
99
12.00
Dl
99

Pesando até 5.000 kg.,
Qualquer outra ..........•. ,
Máquinas para' dar brilho

13~06

Dl

"'

14.00

Dl
99
90.00
99.00'
Dl
99

GO.OO

01.00
90.00
99.00
Dl
02
99
OO~

00

"

,,,.
.

5
5

Pecando até 5.000 kg
'.
Qualquer outra
,
".
nâou í.nes da pau tar
Pesando o.té 5.000 kg
"
Qualquor outra ..•.•.................•......

5

,

5
5
5

r:'áquimis de r"risar papel
Pesando até 5.000 kg ..••••••.....•..•.•....
Q:..!~l::;u ar- outra ........•.•......... r.
.
Máquinas para o fabrico da papal, cartolina
e cartão, ondulados
.
Pesando até 5.000 kg •••••••••••••••.•••••••
Qualquer outra ... ~ ...•.•.•.•.•.•.... o· • • ~ • • '
Partes e peças s.eparadas ...•...•............
Outros
P~sando até 5.000 kg •••••.••••.•..•.••.. ; ..
Qualquer outro. o o • • o • • • • • o o • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5
5

5
5
5
55

MAQUINAS E APARELHOS PARA BROCHURA,CARTONA
GEM E ENCADERNAÇ:l:íO, INCLUSIVE AS MA:QUINAS DE
COSTURAR CADERNOS
Para costurar folhas,para encadernação

(in

c Ius Ive para cartonagem) .•. "• •................

5

Partes e peças separadas..•....•....

o •••••••

5

Pesando até 250 kg .... o • • ~ • • • • • • • • • • • • • ', • • '.
Pesando mais de 250 kg ate 5 », 000 .kg •• '• ••.•••
.

5

Dut r-cs

Ilua Lqu e r- .outra

5
5

OUTRAS M~qUINAS ( APARELHOS PARA TRABALHAR
PASTA DE. PAPEL, PAPEL, 'CARTOLINA E CART:l:íD,
INCLUSIVE AS CORTADEIRAS DE qUALqUER TIPO

OLOO

Guilhotinas

Dl
02
99
02.00

Pee ando até 250 kg ....••..............•.•.....
Pasando mais de 250 kg até 5.000 kg
.
Qualquer outra ..•.. : .........••....•......•..
f-láqulnas de perfurar, picotar e serrilhar lJ.
nhas de corte

5
5
5

Dl
02
99
03.00

Pesando até' 250 kg .•••.........•......•....
Pesando mais de 2S0 kg até 5.000 kg ..•.•.•.
Qualquer outra .....•.•.........•..•.........
Máquinas de cort~r

5
5
5

Pl

Pos'ando até 250 kg. ••...........•.....•.... "
Pesando mai~ de:250 kg até 5.000 kg
.
qualquer outra ••••••......•..•.•....••...••.

5
5

02
99

5
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ATOS DO PODER

c 6DI
FOSrçÃO

ExECUTIVO

GO

ALI

l'i

UllPOSrçÃO
e

:a

R

C

A

D

O

~

A.

I

QUOT

,

ITEU
04.00

Máquinas para fabricar sacos de papel,copo~
tubos, etc.

Dl
02
99

P'es andc e t 250 k9 ', .•••.....••••.. o·' ••• ~...
Pesando mais de,250 kg até 5.000 kg ...••• ; ,".

5
5

Qualquer

5

05.00
Dl

02
99
06.00
90.00

outra.............................

Máquinas do dobrar e colar caixas
Pee andc até 250 kq •••••••• 0"0... . .••• •.••• • .
Pesando' mais de 250 kg at-é 5.000 kg........

5
5

QQalquer outra..............................

5

'·0 • • • • • • • • • ' . . . . .

5

M......

~

01
02
99

Pesando até 250 .kg ••. ~ ••.;.. •. '..... 0.' • • • • • : •..•
Pe s ando- mais de 250 kg ate 5.000 kg ..•• ;...
qualquer outra •• : ••.••••••• .-•.••••..•••. .';'.

5
5

00.00

MAQUINAS D~ FUNDIR E COMPOR CARACTERES
DE
IMPRENSA; MAQUINAS! APARELHOSC[ MATERIAL DE
CLICHERIA, DE ESTEKEOTIPIA E SEMELHANTES;CA
RACTERE5 DE U1PRENSA ·(TIPOS), CLrCHtS, ci-([
PAS, CILINDROS E OUTROS ORG~OS IMPRESSORES;
PEDRAS LTTOGRAFICAS.· CHAPAS E CILHmRoS PRE
PARADOS PARA ·AS ARTES GRAFICAS.(LISOS,GRANI
DOS., POLIDOS, ETC.)

01.00

Aparelho perfurador com aplic~ção em
arte
gráFica em qualquer tipo de máquina de CD~
por (intertipo, li~otipo; monotipo.e
semg

02.00

~láquina e ap ar-e Lhc

'9'.1.00

84.34

ê

Grampeadores •••••••••••••••

Partes e peças separadas •••.•••.•...
Outros

Lhan t e ) ..• ;

03.00
04.00
05.• 00

05.01
02

03
04
05
06
07

99

"

" .

.?

5

inclusive ·de teclado,
para compor e Fundir car ec t eree r intertipo,
Li.nc t Lp o ç ranncb Lpc 8. semelhante, com ou sem
.
a respectiva matriz
ç

rtâoui ne e ap a r-eLh o para Fotolitografia ,''off_
rotogravura e s eme Lhan t a
.
Gravadores eletrônicos de estêncil.. ~
.

-eeb",

5

5

Material de clicheria, de estereotipia ~ sQ
melhantes;: caracteres. de í.mocensa , cliches ,
chapas, cilindros e outros órgãos impressQ
res; p e dr a s. litográFicas, chapas e
. cilin
rOG Rreparados para as artes gráficas
Chapa, cilindro e clichê gravados
.
Chapa, cilindro e clichê obtidos por este_
reotipia, galvan~t~pia ~ semelhant~.......•
Chapa, cilindro 8 c Lí cha obtidos por p roc ng
so fotográfico.·
.
Forma, molde e semelhante
',
Pedra litográfica p~eparada ..........•.. , ..
Tipos ..•.......... ;
',' .'..•...
cnacas preparadas para gravar'•.. ~ •.. o.' • • • • •
Qualquer outro .•...•.•.••.
o

• • • • • • • • • o • • • •• • •

5
5
5

5
5
5
5
5
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Aros DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO
FOSIÇÃO

84.3:5

AL.!:

~1lIll'OSIÇÃO

M B

R

C

A

D

O

li

I

A

QUOTA

e
ITEM

%

90.00'
99.00

Partes e peças separadas ••..•..•.........•.

5

üut cce ••.•..••.•••••.•••• :.•....••.•......•..

5

OD~OO

MAQUINAS E APARELHOS PARA A IMPRESS~O E AR
rES GRÁFICAS, MARG1NADORAS, 008RADORAS E
TRDS ArARELHDS AUXILIARES DE iMPRE~S~O

01.00

Pre~s~s_ de platina,com ou s~m marginador a~
Ecmáb Lco
~ . ' ••••' ••

02.DO
03.00
04.00

Prensas tipo' "mí nar-va" ••••••••••.•••. ,•••••.
M~quinas de platina e cilindro giratóriQ •..
f'láquinas rotativas "-off_set tr
Duplicadores de escritório, .tipo lI o f f _s e t ll-:
üueâ que.c . outra
.
Máquinas rotativas para jornais •• ~ •••• ~ .••
f-láquinas rotativas pa ra r-cbcqr-avuca •••••••
!'láquinas rotativas para tipoQrafia ....•... '
Máquinas a aparelhos auxiliares de impres_
são
f1arginadores aut omát Lcb a .......•.•........

Dl

99
05.00
06.00
07.00
08.00
01
02
03
04
05

99
90.00
99.00
00;00

oy
5
5
5
5
5

5
5
5

5

Dob r ado r-es •.•.' •••••
Pf cc t eocces
.
; .
Co.Lador es ou engomadores ......•.............
o

•••••••••• '

Numeradores automáticos
qualquer outro: .. _
Partes e peças separadas
Outros .._.. o" •••••••.•••••••

5

• • • • • • • • • • • • • '.

5
5

.

o

•••••••••

·0

5

5

•••••

.

5

, • • • • • • • ' •• , • • • • • •

5

;vJ,I';GUIN,'\S E APARELHOS PARA A FAB1UCAÇilo
DE
fIOS (EXTRU5~O) DE MATrRIA5 rtxTEI5 SINT[TI
CAS E P,RTIFICIAISj ~lItOUHJAS E AP,o,IlE.LHOS PA
RA A PREPARAÇ~O DE MATrRIA5 TtXT~IS; M~CUT
NAS PARA fIAÇ~O E TORÇ'O DE ~mT[RIAS
TtX=
TEIS; MAQUINAS DE,aDBINAR (INCLUSIVE AS ES_
PUUWEIRAS), DOSAR E TORCER n;-"H:nIAS TtX_
TE IS

01.00

P~ra ext:us~o.de matérias têxteis

artifici
ou s Lrrt t.Lcaa
'
.
Para corte, rutura e preparação de
fibras
têxteis artificiais ou sintéticas, não esp~
cificados nem compreendid-os em outra parte.
Para a preparação da seda. antes da dobagem.
Para a recuperação de corda, fio, trapo
e
qualquer outro desperdício,transformando-os
em fibras par.a cacoeçem ••••••••••••••••••••
Descaroçadeiras e deslintadeiras de algod~o
Para tratamento 8 beneficiamento de qual_
quer outra fibra vegetal .•........., .•.......•.
Abridores de fardo e carregadores autom~ticos •••••••••••••••••• _••••••.•.••....•••..• ~..
aJ.S

02~00

03.00
04.00

07.00

é

5

5
5

5
5

5
S
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ATOS

DO PODER ExEcUTIVO

CÓDIGO

POSIÇÃO

ALI

M

UB:POSrçÃO
e

E

R

C

A

D

O

R

I

Â

QUOTA
7.

ITEM
UI::l.uLJ

xb r-Ldo r-as ?8 fibras •..

09.00
10.00

Batedores e ba t e'do r-e s-cab r-Ldn r-aa ••••••••..••

,0 • • • • • • • • • • • •

ou

Para desengordurar, lavar, alvejar
fibra .têxtil em massa ou rama.....

.

o'• • _

••••••

Para ç:arbonizar a lã ....•......
t epdac ; ..•....., ..••.. ',
Pent.eaceãeae ."...•..........••...-••.....

14.00
15.00

Filatórios intermitentes ou

0"0.

0,0

5
5

tingir

H.DO
12.00
13.00

'• • • • • • • • •

••••••••• "

self~tinas

•••

',0 ...

5

5
5
5

...•.

5

Espateladeiras e sacudideiras .••••••••••...

5
5

17.0"q

t·leadei.ras ••••••••••,
; .
Pas s ade Lr aa , ••••••••••••• , •••• ~ ••._••••••• ,_.

18.00

Heç ar-cqueLr aa , •.••• ~

5

19.00

fiadeiras ou filãtóri'os ..••.....•... " •.•..

5

20.00

retorc,edeiras

~""""""""""'." ..•..

5

16.00

,·ô • • • • • • • • " • • • . • • • • • • • ' ••

5

21.00

Máquinas' denominadas. "-toou;.to':'yarnl/ par-a ·fill.
ção. ~8 fibra~ sintéticas ou art~ficiais' de.§.
cont Lnuas , ••••••• -••• " •••••••••••••.•••.• , ••.

5

22;'09

Bob LnadaLr-as automática~.,.. ,., ..•,'..•••• <,.

5

23.00

Bobina'deiras 'não autom6tic.as, .. " .••• ~ •..,.. ,.

24.00
25.00'

Esp'u.La de Lr-ae-, , • '.'

'.'

', ••••••••

r'l~quinas pera f"abr ic;ação de ba rbent ee ,

5
5

c0l:
~ ..

-5

99 ..00

Outros ,.•.• , •.•. '. .•.'. ," ..•........ ~' ..........•..

5

.00.00

TEARES E MAQUINAS PARA TECELAGEM,PARA MALHA
RIA L rUlES! RENDAS%.BORD~DOSLPASSAMANARIA E
~ED~;'MAQU NAS, E. Af'A~ElHOS'PKEPARAT~RIOS PA
RA A TECELAGEM, MALHARIA, ETC, (URDIDEIRAS~
ENGmlADEIRAS, ;:TC.)

da~s

84 ..3,7

__

01 ..00

e semelhantes •..... ~ .. ~ ..••.

~

Aparelhos e máquinas. preparatórias' de

tec~

Lacem, malharia, e t c ;

01
02
03

04
05

9.
02.0Q

03.00

04.00
05.00

07 ..00

Engomadeiras de fio
.
Urdideiras .-.......•....... -• .. ,
:
~1áquinas passadeiras para liço e penb a _ '.',.
~1áquinas automáticas pa ra' -atar urdiduras ..•
f~áquinas"automáticas para colocar lamela •..
Qua.1quer outro
"
","
.

5
5
5
5
5
5

Tear-se ,do tipo "sem lançadei:ra"
,
.
Teares automáticos, de uma lançadeira, tipo

5

t.r-uua-s aapu Laa ••••••••••••••••••••••••••••••

5

Teares-automáticos,' de uma lançadeira, tipo
troca-lançadeira
'
~ .._...•. ', .. ' .' .. ,
Teares a~tomáticos, de'mais de uma lançade~
ra ..... ;-. '. .,... .' ...._,.,_........•.. .' .•...•...•.
Teares circulares para-tecida tubular (exc~
to de malharia)
_;.' .. _. "
'.. , •.•.'.
Dut'ras· 'teares paro .tecidos _planos'. : ... .' ....

,
5
5
5

I
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO

AL!
M~RCADORIA

UBroSIÇÃO

e

j

ITEM
0.8.00

m

02
03
04.

08.05

06
99
09.. 00

01
02

QUOTA

Má QUi n a S para malhari~·.e para ·tricotar
f'láquinas e epa r-a Lho s. para. remalhar
'..•.. :•.
f'lãét.Ui'n..as....rn. ao.uaiS: para' tricotar.,
' .. ~ ._ .. ,
~láquinas . motor izadas para'. tr ieotar, .. : .....
láquin?s retilíneas, tipo "ccb tcn'' e sarnalhante,- para' fab~icação de: meia, .funeionandá com águlha de flape
,.
.Máquinas retilfneas para .fa'bric~ção de "j~
sey" .e a eme Lhan t a , funcionando com agulha
de fIape; ·maquinas dos -tipos "raschell",mi
lanês cu outro; para fabricação·de.· tecido
de malha indesmalhável·;; .•.• , ••••••••..• ,.
Máquinas(teare~) circulares •.•••••••• ~ ~ •••
Uualquer cut r-e .•.•••.....•••..•.•••• , •••. '. '
Máquinas para bordaco , "filet", filó,passa
rnanarla, renda e trançado
-

í

5
5
5
5

5
·5

5

5

99

Máquinas automáticas para bordado ••.•.•.••
Máquinas circulares para trançar'e fabri car paaeamanar a .. : .•• •.•.• • • . . • • • • ,..1 • • • • • • • • •
Máquinas retilfneas para fabricaçao'de cor
t!nado.s, "file~", filó e 'rede ••••_•••.••• ::
M~q~inas retil~ne~s para Fabricaçao de re~
-daa '" ~ ••• , •.•.•••••••••••••••••••••••••••.•.•
Qualquer outra~ ..•••.••••••.. ~ •••.••.•••••

99.. 00

Outros •..••••.•..•• ,:•.• ; ••.•••..••.••...•••

5

00.. 00

'MAQUIr-lAS E APARELHOS AUXILIARES PARA AS MA
QUINAS DA POSIÇl\"O 84.-37 (MAQUINETAS,. MEC·A=
NrSMDS "JACQUARD", QUEBRA-TRAMAS E QUEBRAURDIDURAS, MEC'ANISMDS TROCA-LANÇADORAS,
ETC.);. PEÇAS SEPARADAS E ACESs6RIOS QUE SE
POSSAM ·RECONHECER -COMO ,EXCLUSIVA OU PRINCI
PALMENTE DESTINADOS 'Às:·.MAQUINAS E APAREÜffi
DA PRESENTE POSIÇÃO E ÀS COMPREENDIDAS NAS
POSIÇÕES 84.36 E 84~37 (rUSOS.ALETAS.GUARNIÇÕES PARA CARDAS, PENTES,8ARRETA~f-IEIRAS,
LANÇADEIRAS~ LIÇOS-[ BASTIDORES, AGULHAS· ,
~LATINAS, GANCHOS, ETC.)

01.00

Mecanismo "Jacquard",·inclusive mecanlsmos
auxiliaras do sistema ........•.••. _ .... ~;...

Q2.. 00·

Maquinetas

í

03
04

03.00
04. "0'
05.00
06~00

01

I

1,

06.;99
07.00

par~

5
5
5

5

5'

liços ....• , ••••..•. " . . . . .

5

Mecanismos t r-uca-s Lanç ade Lr-aa •••• , ~ ••• ; ••• ,
Mecanismos b r o c awea pu Laa ••••• , •••••••• '.' •.
Aparelhos automáticos para atar fios de uL
.dume .•..... , .. '.,
"
,.,
'".'
Outras ·máquinas e aparelhos auxillaras dos
compreendidas na posição 84~37
Aparelhos acessórias de m~quinas manuais
para .b r-Lc c t ar,."., ,
,."., .." ,

5

5

5

5

Qualquer outro .............•...... " " " . .
Fusos-s ane~s giratórios, para máquinas de

S

f'La r- ..... ,. ' , ••• '••.••••••••• , •••• , , •••••• •.••

;i
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CÓDIGO

AL.!.

..

tmPOSIQÃO

:E'CX?IÇÃO

E

R

c

A

D

o

I

R

A

QUOTA
%

ITEM

08.00

Trens de estiragem, para máquinas de fiar.

5

09.• 00

D09a com pontas, par~ carda da juta e semelhante .•.......•..
o.," •••
Guarnições para cardas ...••....••.•.......

5

0"0

10.00
11.00

12.00
13.00

14.00
01

•••••••••••••

Viajantes (cursares) para máquinas de fiar
Fieiras para axtrusâo da fibras artificiais .ou 'sintéticas ••....••..•.......•......
Pentes, quadros de liç~s a 11ç05 para tearos .........•..••....... , ....

0"0

••••••••

Lançadeiras de teares pa~a tecidos
De madeira, para teares automáticos

•••

5
5
5

5

tipo
5

02

t r-c ca-ee s p ukà ••••••••••••••••••••••••••••••
De -madeira,- para .teaeee automático~ tipo

03
9'

~:t~~2:ti~-~:
:.::.: .: ~ :::::~ ::::::.:
:::::'
:-:.:
Qualquer outra
',.'
" " ....•.

iI

15'.00

01

99
16.00
01

Q2
03
04

16.99
,17 .00

18.00

19.00·
20.00
21.00
22.00

troca-lançadeiras ou para

teare~

nao,

aut~

Outras lançadeiras ou aces~órios semelhantes
.
Para teares especiais para .fabricação
de
telas de fios metálicos...••..••••.•....••.'
qual"quer outra..•..•..•.•.••••.,
.
Agulhas de lingueta para máquinas de malharia e meias
Agulhas de flape com mola:abaixo ~a lingueta t · de 89·mm de comprimento e 1 t44 mm
de espessuri t para_teares·manuais·ratiIIneos para malharia (tipo LEHA SPEC 89144/3
e semelhantes) .. ·. ................•' ......•.••

(~~i~~:-~~n~;~J~~:~:,::~~.. ~~~~ .... ~~.~.e.ç.a.s •.

Agulhas de lingueta, ti pó chapa (" Flat..
Stock") .•.••.•.... ·• ...••..•••....•..•....•.."
Agulhas de flape, com ou sem mola abaixo
da linguata, de 128 mm de comprimento
e
1,20 mm de espessura, para teares manuais
retilIneo~ para malharia (tipo KH e semelhantes) ....• , ....•••••.•......•.......••.. ". .
qualquer outra ....•.•••.•••.••••••...•••.•
Outras agulhas ••••.•......•... "...•....•...
Coletor de resíduos ("pneumafil-") e semelhante-s.........••....•.•.••....... ~.' ..••..
. Partes e peças de maquinetas para liços .••
Partes e p~ças de outras máquinas e aparelhos auxiliares das compreendidas na posição 84.37
······· .'.
Partes e peças de descaroçadeiras e desl~~
tadeiras
,
'..•............ '.'
Partes·e peças de máquinas e aparelhos para tratamento e beneficiamento de qu~lquer
outra fibra ,vegetal
-......•....••...•

5
5

5

5
5

5
5

5
5
5

5

5

5
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23.00
24.00
25.00

26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00

Partes e peças de abridores de fardo,
de
fibras e de carregadores automáticos
Partes e peças de batedores e de bate dor-ea-ebr-Locres
" . _.'. . . . . . . . . . . . . . .
Partes e peças de máquinas e aparelhos para dese~gordurar, lavar, alvejar ou tingir
fibra texiil em massa ou rama e para carb~
nizar a la..................................
Partes e peças de cardas...................
Partes e pe.ças de cent.eade r-ras....-..... •... .
Partes e peças de meadeiras................
Partes e. peças de passadeiras
_ ,

5

.5

5
5

5
5
5

Partes: e peças de maçaroqueiras......
.. .
5
Partes e peças de filat~rios ......•... ,....
5
Partes ~ peças de máquinas denominadas
"Tow-to-Yarn" •. : ..•.... :
,.....
5
Partes e peças de bobinadei.ras automáticas..
5
Partes e peças de bcbãreoeíres não- automáticas;
·.····················s
~e

35.00

Partes e peças

espuladeiras............

5

36.00

Partes e peças das máquina! e aparelhos
compreendidos nas 'euocoe Içcee 02,03,04,15
8 25 da posição 84.36 ••.••........ q • . • • • • • • •

5

37.00
01

99
38~00

39.00
40.00

01
99
~l.OO

42. ÇlO

Partes e. peças de outras máquinas e aparelhos da posição 84.36
Para as máquin~s.e aparelhos compreendidos
nas subposições. 01 e 14 •.••... . . . . • . . . . . • •
üuaã que r outra
o. o'
o'..........
Partes e peças de urdideiras
,.....
'0

Partes e peças de engomadeiras de fio.....
Partes e. peças de máquinas e aparelhos com
preendidos nos itens 03, 04 e 05 da subpo~
'sição 84~37.0l
Para as máquinas e aparelhos compreendidos
no item 05...
.•......
Qualquer outro.............................
Partes e peças de outras máquinas e aparelhos do item 84.37.01.99
·
Partes e peças de teares do tipQlIsern lançA
de r-a" ••• .•.•••. . . •••. ••. . . •. ••.• ... . . •. .•••
Partes's peças de teares da subposição
84.37.03 .•.....•................. _..........
Partes e peças de teares da sub posição
84.37.04...................................
í

43.00
44.00

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

I
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4.5-.00

Partes e peças de teares da subposiçâo

46.00

84.37.05 ..•..•..•.. , •••......•..•••.....•••.
Partes '8 peças de teares da sub posição
84.37.06 ....•..............•.•..••..... ~....

47.00
48.00

.Partes e peças de teares da subposição
84.37 •.07 ...••..•...••........•..•.....
Partes e peças de teares do
item

#....

84.37.08.02 •.. ·. . : ..........•... ;...........

5
5

Partes e peças de_máquinas e aparelhos dos

50.00

itens Dl e 03 da SUbposição 84.37.08. 'T"..
Partes e peças de máquin~s ~ aparelhos dos
itens 04, 05 e 06 da subposição 84.:37.08..

51.00

Partes ~ peças de máquinas. e aparelhas da
item 84.37.08.99 ........••......••·.• ;.....

5

52.00

Partes e peças de máquinas da sub posição
84.37.09 .....•........ v , •••• •••••
Outros
,
".........................

5
5

,00"00

MAQUINAS E 'APARELHOS PARA A fABRICAÇ1rO E O
ACABAMENTO :00 fELTRO ,EM PEÇA OU EM _ fORMA
DETERMINADA, INCLUSIVE AS ~QUINAS E fOR MAS DE CHAPELARIA·

01.00

Máquinas e ,aparelhos para fabricação e ac~
bamento de f'e Lt r-n . . ............•....._.....
Máquinas e -apa r-aLhc s de chapelaria ..... -.. -.

02.00
03.00

":84.40

5

·49.00

99.00

84.39

5

5
5

5
5

For-mas ce. 'chapelaria .••..........•........'.

5

~O.OO

Partes

5

OÇl.DO

M.4QUINAS E APARELHOS PARA LAVAR, LIMPAR,Sf
CAR, ALVEJAR, TINGIR, PARA O APRESTO E ACA
BAMENTO DE FIOS, T~CIDaS E OBRAS DE, MATt=
RIAS TrXTEIS (INCLUSIVE OS APARELHOS PARA
LAVAR ROUPA, PASSAR E PRENSAR CONFECÇÕES,
ENROLAR DOBRAR, CORTAR OU DENTEAR TECI DOS); M~QUINAS PARA OREVESTIMENTQ DE TECI
DOS E OUTROS SUPORTES DESTINADOS A FABRICA
çÃO DE ARTIGOS PARA COBRIR PISOS, TAIS CO-:"
MO LINÓLEOS, ETC; M~QUINAS 'DOS TIPOS UTILI
ZADo.S PARA ESTAMPAR nas, TECIDOS, FELTRO,
COURO, PAPEL DE PAREDE, PAPEL DE EMBALAGEM
-E ARTIGOS PARA. COBRIR PISOS (INCLUSIVE
AS
CHAPAS E CILINDROS GRAVADOS PARA_ ESTAS ~~
QUINAS)

01.00
02.00

Máquinas de lavar, de uso doméstico.'......
Máquinas de lavar, indust,riais.-..• ,.......

20
8

Máquinas agitadoras ...........•.•.....•.•

8

Máquinas e prensas de passar roup~
Máquinas e ~parelhos para alvejar ou tingir ·fia ou tecido ....••.••..'..............

8

03.00
04.00
05.00

8

peças separadas...................

8

,

891

ATOS DO PODER EXECUTIVO

C6DIGO
,",,"

~~

~lIBroSIÇAo

R

C A D

O R

A

I

QUOTA

e
lTEJ<

x

06.00
07 ..00
01
99

OB ..OO
09.00

Máquinas de .Lãmpeae a seco •.•••••• '.'

.

8

Secadores 'e ~áquinas de secar
De uso doméstica.;. .•.••••••. ~
.
Quálquer outro .• '•..•• ~
:
..
Máquinas de mercerizar fios· .•••• _••• ~ __ ••
Máquinas de mercerizar tecidos .••••••••.•

20
·8

8
8

10 .. 00

Máquinas de carbonizar ou chamuscar 'fio ou
tecido .....•.•......•••.....•••.•••••••.••

11.00

namos as ••••••••••••••••••••••••.••• _ •••••••

8

12.00
13.00
01
99

Tosquiadeiras
Máquinas de estamparia

.•..••..••...

8

~~~~q~:~i~~~;a"::::::::::::: ..: ::::::::::::

8

14.00

Máquinas para sala de pano (de enrolar,enfestar, inspecionar ou dobrar', mesmo
com
aparelhos medidores, comparadores ou verificad.ores)
: ....••
Partes e peças separadas
·Para.as máquinas e aparelhos de uso doméstico das subposições 01.00, 07.00 e .99.00.
Qualquer outra
,••••••

8
8

Outros
De uso doméstico
.
Qualquer outro •.••••••••••.••.• '.' •.•.•••••••

20
8

99
99.0ú

01

99

84 ..41

ALI
M Z

00.00

M~QUINAS

01 ..00

DE COSTURA; AGULHAS PARA

05.00

Dl
99
06.00
'90~OÓ

90.01

99

8

·ESTAS

.

Máquinâs .ce costura, da uso doméstico ••••

5

Máquinas de remalhar •••••••••••••••• -Máquinas de costura, industriaiS, par~ co~
ro ou pele e SBUS artigos (cal~ados,luvas,
solas, artigos de viagem, etc. }••.•••••
Máquinas de costura, industriaiS, para tecidos ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
HóY~is par~.máquinas de· costura
Para máquinas de- uso doméstico ••••• ~ •••••
Qualquer. outro
.
Agulhas para máquinas d8.costura •••••••• ~

5

4

04.00

8

M4QUINAs DE COSTURA (PARA TECIDOs, CO.URaS.
.CALÇADOS, ETC.)" INCl.,.USr VE os M(iVEIS PARA

MAQUINAS

.02.00
03.00 .

~

8

••••

5
5
5
5
5

Partes e 'peças separadas 'caea m~quinas. de
costura de uso ~pméstic~
Lançadeiras •.••••,•.•••••••••••••••••••••••
Qualquer outra •••..••••••••••••••• _ ••••• ~.

1

5
5
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01
99

Partes e paças ssparadzs para máquinas de
costura industriais
Lançadeiras rotativas
.
Qualquer outra
.

99.00

Outros ......•.•.•..•..•••....•...••.....••

91.00

00.00

M~OUINAS E APARELHOS PARA A PREPARAÇA'O

5
5

E

TRAB.o,LHD DE COUROS E PELES E PARA A fA8RI

CAÇA0 DE CALÇADOS E OUTRAS OBRAS DE COURÕ
OU PELE, COM EXCLUSI'\O DAS MAQUINAS 'DE COS

TURA DA POS!C~O 84.41
OLOO

Dl
99
02.00

-

Para amaciar, bUfiar., escovar, grane8r,11
xar, lustrar ou rebaixar couro ou pele
Pesando até 2.000 kg
.
Qualquer outro .......•....................
Para oeecarnac , dividir, estirar, pelar
ou purgar couro ou pele

5
5

Pesando at~ 4.500 kg
.
Qualquer outro ..•...
Para cilindrar t enxugar ou- prensar couro
ou pele

5
5

5
5

90.00

Pesando .até 5.500 kg .................•...
Qualquer outro .•........_......•.•...•.•..
Para a fabricação de calçados
.
Partes e peças separadas ••.............•.

5

99.00

Outros •.._• •••....•....•....•.•••... " ...•

5

00.0.0

CONVERSORES,_ COLHERES DE ·F"UNorçtl.'o, LlNGO~EIRAS E M~QUrNAS DE VAZAR (MOLDAR)
PARA
ACIARIA, fUNDIÇ~O E METALURGIA

01.00

03.0q

ConverSores ••..•••••.•.. -•••••...••• ~.~ .••
Conchas ·ou colheres de fundição ~ ••••
Lingoteira s •••••• '.' ~ •. , ._.•.•.•••••..••••...

04.00

-Máquinas de vaz~r sob pressao

01
99
03.00

01
99
04.00

02.00

01

00 • • •

Pesando até 10.000' kg •••.••..•••••...•

5

5
5

5

o ••

5

04.'99

Qualquer' outra •••••••••••••.•.••••• _•••••.

5

05.00

Máquinas de moldar por centrifugação

01
99

Pesando até 10 • .000 kg ••. o
Qualquer outra •..•.,' ..•..•..•..

o . ' •.•••••.•••••.

5
5

.·0 • • • • • • •

o •••••••

90.00'

Partes e peças separadas

~ •••.•

5

99.00

Outros
Pesando até 10.000 kg·
; .' ••. ". .
Q~alquer outra .. ~ •..•••.•..••••••. ~ •. : ••••

5

Dl
99

5
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%

00.00

LAMINADORES, TRENS DE
DE LAMINADORE?

or.uo

Laminadores manuaiC

Dl

LAMINAÇ~O

E CILINDROS

Pesando até 50 kg ..................•......
Qualquer outro ..........................••
Laminadores para chapa

5

Dl
99
03.00
Dl
99
04.00
Dl
99
05.00
90.00
99.00

Pesando até 5.000 kg ..............••...•••.
Qualquer outro
,.....
••...••..
Laminadores para tubos

5
5

~esando até lO.OOO·kg .......•.••...•....•.
Qualquer outro . ~ ..•.... ;
Laminadores para fiQ

5
5

Pesando até 10.000 kg .•••.•.•
~
Qualquer outro .....•...•...•••• o • • • • • • • _ . . . •
Cilindros de laminadores ....•••
Partes e peças separadas ..••....•
Outros ..••.......•.. ...•.... ..•...•.•...•..•

5
5

00.00

M~QUINAS-rERRAMENTAS PARA TRABALHAR META~~~
E CARBONETOS MET~LICOS, COM EXCEÇKo DaS CO~
.PREENDIDAS NAS POSIÇÕES 84.49 E 84.50

0l.00

Torno paralelo (horizon~al), tipo universal

99

02.00

84.45

AL!

M E

Dl
99
02.00
02.01
99
03.·00
04.00

Dl
99
05.00
06.00
07.00
Dl
99

08.00
Dl
99
09.00
Dl
99

o.....

0

••••••

•••••

o..........
o........

De bancada................................
Qualquer outro •••.....•. o ' o ' o • • • " • • • • • • • • . • •

Tor~o revolver, .horizontal, pesando·
.3.000-kg
De bancada .••••••
Qualquer cutnc •..

5

5
5

S

5
5

atá

o •••• o •••••••••••• o ••••••

5
5

Torno revólver, horizontal, pesandô
mais
de 3.000 kg ••....•.•.••..•...••••••••••••••

s

o o ••••••••••••••••••• o •• •

Torno frontal ou de platô
Pesand~ at& 3.QOti kg •.••••••••••••••••..•
Qualquer outro ••••.
o"
o •••••••• o o o o ••••
Torno tipicamante. automático ••••••••••••..•
Torno tip·icamenta copiador. o , , o o . o••••• o •••
Torno vertical
00'

5
5
5

5

Pesando ati 3.000 kg ...••..•.•••••••••••.•
Qualquer outro •....••.•.....•...••• o • • ~· • • •
Outros tornos ou máquinas· para tornear

5
5

Pesando até 3.000 kg,
Qualquer outro
Plainas-limadoras

.

5
5

Pesando até 500 kg
.
quai.cuer o~tra ....•....•.•.... '.' .••••.....

5

;

o ••••••••••

5

894

ATOS. DO PODER ExECU'I'IVO

c6 DI
POSIÇÃO

GO

c

UBPOSlçlo

A - D

o

ALI
R

A

QUOTA

e
lTE1l

10.00
Dl

7,

Plaina com mesa de simples movimento
translação
..

I

da

H.CO

Pesando até 2.000 kg ....................••
üuaLquer- outra ••••.
Plain'a, com mesa basculante .•.•. , ..... ,.....

12.00

Outras plainas

99

01
99
13.00
Dl

99
14.00

01
99

15.00
01
99
16."00
Dl

'0

•••••

",

• • • • ,0

•••••••

Pesando até 2 :000 kg ....•...... '. _
Qualquer outra
Furadeira radial

'• • •

5

.
.

5
5

Pesando até 2.000' kg ...........•.. ", .....' o,'.
Qualquer 9utra ............•
Furadeira ds bancada

5
5

0.0.

0,'

,

5
5

, ' ,• • • • • , . , • •

O'

Pesando atÉi 1.000 kg·< ••••••••••• ,' •••••••••

Qualquer .outra ..•••..•.••... o ~ • • o • • o • • • •
Fur-ade Lr-a-tíe coluna (de uma ou maiscolu..

5

o

5

o o ••••••••• o ••.•••••••••

5
5

"0

nas) .

Pesando até 1.000 kg
Qualquer out~a

; •••.•••

~"

furadeira múltipla, de um cabaçct.e. lIlulti~
fuso

~ •••• o• • • • • • • • • • • •
Qualquer outra .•••••••.•....•••••••••.•••••_.
Furadeira múltipla, de ma~~ de um cabeçote
mono ou multi fuso

pus ando até 1.000 .k9.••.••

5
5

5
5

18.00

Pesando até 1.000 kg
.
Qualquer outra; ......•....••.• '_'" ~ •.••.••
Outras furadeiras

01
99

Pesando at~ 1.000 kg .....•..•.••••. ~ •••.••
Qualquer out ca ...•......••.•.. ~ •..••••••••

5
5

19.00
20.00

Rosqueadeiras ··~········ ••••••...• o • • • _.~.
Mandriladeira horiZonta"I, ', univ.ersa·~ •••••••
Mandriladeira vertical, universal ••••••.•••

5

Mandriladaira de coocceneoae ••••••.•••••••
Mandriladeira múltipla

5
5
5

24.00

Pesando -até 1.000 kg ' .•....•.•..•.......••• _.
Qualquer outra
o o •••••••
Outras mandriladeiras

01
99

Pesando até 1.000 kg ••..••...•.•.••.••.••••..••
Qualquer outra .~ .•...•.•••••••... : ..•••..•

·5
5

25.00
26.00
27.00

filetadeira •..•••.....•.•••.•••••..••.•••.•••
Ranhuradeira .••••••..• ~ •• o • • • • • • • ~ • • • • • , • • ~.
fresadeiras automátic~s , •••..•••••.•••••••.
fresadeiras universais •.•••. ;
.

5

5

fresadeiras verticais •. não automáticas ••••

5

99
17.00
Dl

99

21.00
22'.00
23.00

01
99

28.00
29 ..00

5.
5

I
I

5
5
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30.00
31.00
32.09
33.00
34 ..00

f'resadeiras horizontais, não. automáticas...

5

Outras fre~adeiras ••.•.•••••••••• ~ ..... ~...

·5

8rochadelira horizont·al •• ~ •• '.' • '.' • . . • • • •• ••
Brochadeira vertical·.•.•.•••••••.•••••••
Brocnadeira. ro:t~tiva, de superf!cia •••••• ~.

5
5
5

35.00
36.00

Outras brochadeiras ••••••.•••.••.•••.••..• ,
Serras de fi ta sem fim ••••.•••••.••••••••.
Serras de fita, alternativas..............

37.00
38 ..00
39.00
40.00
'41.00
42.00

Dl
99
43.00

Dl
99
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00
49.00
50.00
51.00
52.00

Dl
99
53.00
54.00
55.00

Dl
99

56.00
Dl
99

o....

Serras circulares.........................
outras serras ou cortadeiras, da disco.~..
Dentadora de engrenagens '(tipo Pfauter,Fe!
lows, Maag, Bilgr8m, Gleason, etc.) ••••••~
Acabadora de engrenagens, exceto a de tipo
de abrasivo ..••.••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Afiadeira de serras

5'1
5

s·
5
5

5
5

peeando até 500 kg ••.•••••••.••••••••••••
.Qualquer outra •.•..••••••••••••••• : •••••.••
Esmerilhadeira, desbastadeira ou afiadeira

5
5

Pesando até 500 kg··
.
Qt:'31quer outra ••..••.•••••••••.•••••••• : •.
Poli triz de bancada ...•...••••.••••••••..•
Retificadeira universal .....•.••••••••..•.

5

Retificadei,ra
Retificadeira
Retificadeira
Retificadeira

vertical ....•....••.•••.••.•
horizontal •.•...•..•......••
sem centros ......•..' ..•....
de engrenagens
.

~utras retificadeiras
,
~ ..
Máquinas para uSinagem por eletroerosão .•.
Estampadéira

5
5
5
5
5
5
5
5

5

Pesando até 5.000 kg
.
Qualquer outra
;
.
Máquinas para fabricação de obra de fio
metáli~o, operando por deformação do metal.

5
5

Máquinas para martelar ou forjar
.
Máquinas para curvar, dobrar, endireitar,
enrolar ou operação semelhante

5

Pesando até "9.000 kg ..........•...........
Qualquer outra .•.. ,.:
'
,
"0:.
·Trefiladeira manual

5
5

Pesando até 50· kg , ......•.•••••• ,. o • • • • • •
Qualquer outra .••.. -•••• ,
·0 • • • • ; • • • •

5
5

5

I

,I
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57,00

Máquinas de extrusao

57.01

99

oeeendc àté 1.000 kg
Qualquer outra .•..........•.........•.•.•.

58.00

Máquina estiradora ou trafilador3 para fio

01
99
59,00

01
99
60~OO

01

-

0.0

I

..

5
5

Pesando até 10.000 kg •..•........, .....•...

5

Qual quer outra •••••• : ••

5

0'0

•••••••••••

0'0

••••

Máquina:- e3ra anr-c Lamen t c , est;iramento
ou
trefilaçao de tubo
Pesando até 10.000 kg .. ,
; .•..•..... ~.
Qualquer outra
"Màquinas'- ccr-ceoceas , tipo guilhotina
0_ • • • • • • •

'Pàra material de espessura mínima

d~

5
5

10 mm

61,00

e comprimento mínimo de 2 m .........•....
Qualquer outra
.
Outras máquin~s para trabalho de deformaçã

5
5

99 ..00

üut.r ce ,'

5

00,00

M~QUINAS_F[RRAMENTAS PARA TRABALHAR A PE_

99

64.46

R

,

-

" "'. "

.

5

DRA-, PRODUTOS cER.B:mcos l.cmiCRETO 9 -AMIAN_
MATERIAS MINERAIS SE_
MELHANTES.:. E PARATRA8ALHAR VIDRO ,o. FR!O,
COM EXCEÇAO DAS COMPREENDIDAS NA POSIÇAO

"TO~CIMENTO E OUTRAS

84~49

84.47

01,00

Para trabalhar vidro a frio ...........•..

5

99.00

Ou~ros

....................•..............

5

00.00

r'lg:QUINAS_rERRA~\ENTAS, CO!" 'EXCEÇItO DAS CO-r-1PREENOIDAS NA POSIÇ~O 84.49, PARA TRA8A-

LHAR A MADEIRA, CORTIÇA, OSSO, EBDNIT2,MA-

T~RIAS PL~5TICAS ARTIFICIAIS E OUTRAS MAIr

RIAS DURAS SEMELHANTES

-

01.00

Máquina para descascar madeira

02,00

Serras ou cortadeiras
Circular, para madeira
o.
De fita, para madeira
'_' ..
Serra de desdobro 8 serra de folhas multi~
pIas
~
Qualquer outra ...........•........•.....•
!'\áquina para desenrolar madeira
,;.

01
02

03
99
03.00
04.00

05.00
06,00
07.00

5·

Máquina para fabricação de lã ou palha de
madeira .........•........•..•....••.•.•....••
Plaina desempenadeira •.......••....•••••••
.Plaina· combinada '(desengrossadeira e de~e.!!!.
pen a de í.r-a] '" •• '" .•' •••••••.••••••••••' ••' ••
Plaina de' 3 ou 4-. faces

01 :' Pesando até 2.000 kg •••..•...• ooo. o' o.••_.o
QualQuer outra
ooo. o. o.••••• ~ o.:. o:." ;,_ ~
99
"0

'0

'.

5

5
5

5
5
5
5

;
5

5
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06.00

Dl
99

09.00
10.00

11.00
01
99
12'.00
13~.oO

Dl
99

14.00

01
99

15.00
Dl
99

16.00
Dl
99

17.;00
Dl
.02

ALf

c

R

o

D

A

R

99

16.'00
19.00

X

Pesando até 2.,000 kg o . o • • • • • • • • • • • • • • • • . • •
Qualquer outra ...•• "0'" o • • • • • • • _ • • • • • • • • • •
Tup~as •••••.•••.•••••• ~ •••• ~ .•••••••••••••••
Respigadeira, moi.dtJrade~ra 'e ta~hadeira ••.•
Furadeiras

5.
5

Pesando' até 1.000 k9.• o •••• o . ' • • • • • • • • • • • • • • •
Qualquer outra •••.••••••
.
~orn~ tubu1ar automatico
~ .
Outros Ecrnce
Torno tipicamente copiador •.••.
Qualquer outro. ~ •.•••••••••••• ~
'.' o
Lixadeiras, de fita

5
5
5

'..

' "

o. o o

•••••"

Pesando até 500 ·kg •• ,
o ••••••• '
Qualquer outra. '• •• _. o • • • • • ; • • • • • • •
lixadeiras,. de c~lindrD

99.00

5

.

5
5·
5

.
;

.

Pesando até 5~0 kg
.
Qualquer outra ..•••••••• : ••••••••••••••.•••
Outras lixadeiraa
Pesando at'é 500 kg
Qualquer. ol,ltra •
Prensa.s
o

.De, ensambla!:

o •••••••

• o ••

o. o •• ,

o. o

•

o o o; o

"0 • • • • '~ •• "~ •

o ••••

• o •• o. o o

0.·0

••

o. o o

'.0

~

5
5

~

•

..

ou

5

o •• o o •• o

ou

o ••••• o

•

o •••

0,0'

o o o. o.

Outros ..... '.' .

0 • • •0

o. o o o

o

,. I,
5

o •••••

Máquinas para copiar ou reproduzÚ:'
'.0 •. ;
Moinho para'fabricação de farinha de mede!
ra ..
Náquí na para Fz.bricação de botões de made.!.
ra .
Combinado' para trabalho de madeira e'semelhante: meio carpinteiro ou qualquer outro.
o o

5
5
5

o ..

Para produçao de madeira compensada
p Lac a da , sem aquecimento
O,"
Para produçao' de madeira compensada
pfacade ; com placas aquecã deev o • • • • •
Qualquer outra.,.

o o. o

21.00

5
5

o ••••

0

o o . o o, o

20.00

QUOTA

Du'tras plainas

o.·. ','

03

A

I

5

o

5

o. o. o o o o o • • • • • • • • • • • • • • o

5

"0

0'0

o o o o. o o

o •••• o o ••• o

o o •••• 0.'

•••• o. o

0'0

••

•••• o o ••••

5
5
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D

o

li

AL!
QUOTA

A

z
PEÇAS SEPARADAS E ACESSÓRIOS QUE SE. 'POSSAM

RECONHECER COMO EXCLUSIV~ OU PRINCIPALMEMTE DESTINADOS As M~QUINAS-fERRAMENTAS DAS
POSIÇÕES .84.45.A 84.47, INCLUSIVE OS POR TA_PEÇAS E PORTA-FERRAMENTAS, TARRAXAS ,DE
fUNCIONAMENTO AUTCM~TICO,. L)!SPOSITIV05 DIVISORES E OUTROS DISPOS.ITIVOS ESPECIAIS

PROPRIOS PARA APLICAÇKo EM M~QUINAS-FERRA
MENTA5j PORTA_FERRAMENTAS DESTINADOS A FER
RAMENTAS E M~QUINAS_FERRAMENTAS DE USO MA~

I

NUAL, DE QUALQUER TIPO

Dl.OO

OI

Porta-fe~ramentas

Com pente não soldada" de carbonato metáli.';.' •••.. ~ ....••••.••.•..••.••.. , .' .• '..
Co~ ponta soldada de carbonato metalico,

'co

02

03
99
'02.00

01
02
99
03.00
01
99
"04.00

05.00

01
99
06.00

I

01
99
07.00
01
99
08 ..00

com refrigeração interna ....,.............
Com ajustagem mediante catraca •....... ~..
Qualquer outro .... ~,"" o • • • • • • • • • • • • • • • • _ .
Placas 'para tornos, tipo de castanhas
De aço forjado ..... ,.
De ferro fundido ..•...
Qualquer outra •., .....
Placas para tornos, tipo pneumático
De aço forjado t ••• ~
Qualquer outra .••
Outras placas para t.crnce • ;," o • • • o . , , . ' . . .
Partes, peças separadas a ·acassór!os
de
torno paralelo universal da posiçao 84.45
Dispositivos copfedceee ...•••.•....•.....
Qualquer ou~ro
, .. _..

10.00
01

99

o o o o o • • o • • • • • • • • • • '• • • o

5

o o

•• o ••• o •.•••••••••••

o'.

o o • • • • , • • • ,• • o • • • • • • • • • • • • ,

o........

Partes, peças separadas e acessórios
de
tprno revólver. horizonta! da posição 84.45
De torno pesando·~té 3.000 kq . ..•. .....••...
üua Lque r- outro.
Partes, peça9"separada~ e acessórios
de
torno frontal da posiçao 84.45
De torno pesando até' 3.00~ kg •• ..•..•••••••
Qualquer outro .•...•,••.•..•.
~artes. peças'separadas e a~essórios ... de
torno tipicamente automático da posiçao
84.45 •••..•
Partes, peças ee pecadas ·8 acessórios ... de
torno tipicam,ente copiador da .. poet çec
84.45 .............• :...
.•••. ..•••••••
Partes, peças separadas 8 acessórios
de
torno vertica~.da posiçao 84.45
De torno pesando até 3.000 kg.... ••• ••. •••
Qualquer oue cc
• • • _ . o· • • • • • • • • • • • o o -

••••• o

o •••••• o .'. •

•

•

•

o' ••••••• ••

o,

8

5
5

••

o • • •' . . . . o • • • • • ' . . . . . .

o o.·

09.00

8

8

•

o •••••••• ' •• ' •••••• '..

o

8

o............

5
5
5

5
5

5
5

5

5

5

5"

·5

S
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%

1"1.00

Dl

99

12.00
Dl
99·
13·.00

m
02
03
04
99
14.00

84 4
• •

1

Partes, peças separadas e eceaeêrí.oe'
de
ou~ros tornos ou da máquihas'para tornear
da posição 84.45
De tornos. ou máquinas paraOtornear pasando atá 3.000 k q ••......••.•••.•......•.•' ••
üue.Lque r outro .•..•......•..•••.•.....••. '.'
Partes, peças separadas e acessórios
da
plaina-limadora da ~osição 84.45
Da plaina-limadora pesando atá 500 ~g
Qualquer outro '....••.... ~ •••....•••••• ~ •••.•
Partes, peças s2paradas e acessórios
de
plaina da posiçao 8~.45
De p Le.í.na do item 10.01 ••.••••••.•••.•.••
Da plaina do item 10.29 •
De plaina da subposiçao
De plaina, do i tem 12.01 •.•••.• '0.
Qualquer outro •.••....•••.•.......•• ~ .•.•..
Partes, peças separadas e_acessórios
de
furadeira radial da posiçad 84.45'

Ú:ÕÓ·,::::::::::::
o' • • • • • _• • • •

Dl
99

'De furadeira pesando até 2.000 kg •. o o • • • • •
Qualquer outro .. o~ • • ,• • • • • • o, • • ; • • o . , • • • • - • • •

15.00

Partes, peças separadas e acessórios
de
furadeiras de bancada e de coluna da posi
ção 84.45
De furadeira de bancada da item '14.01 .....
De furadeira de bancada do item 14.99 .. ; ~.
De furadeira de coluna do item 15.01......
Qualquer outro .•
Partes, peças separadas e acessórios de
furadeira múltipla da posição 84.45

Dl
.02
03
99
16.00

ui
02
03
04
05
99
17.00

18.00
01
02
03
04
05
06
99
19.00
20.00

o.....

De furadeira do item 16.01 .•...•......•.,..
De furadeira do item 16.99 .•....... ,.......
De furadeira do item 17.01~
~
De furadeira do item 17.99
De furadeira do item 18.01
;..
Qualquer outro ...•.•..•• ,.................
Partes, peças separadas e acessórios 98
rosquaadeira ou filetadeira da
posiçao
84.45
~ .. ~.......................
Partes, peças separadas~e acessórios de
mandriladeiras da posiçao 84.45
De mandriladeira da subposição 20.00 ...••
De mandriladeira da silbposição 21.00 ••.•.
De mandri1adeira da subposição 22.00
De mandriladeira do item 23.01
De mandriladeira do item 23.99 ........••.
De mandriladeira do item 24-.01 .....•...•.
Qualquer outro ...........•..
Partes, peças separadas e acessór~os
da
ranhuradeira da posição 84~45 •.•.••• ,....
Partes, peças separadas e acessórios
de
f'xe s ade Lxa da posicão 84.45 ..•..•.....•..

o.:..........

o.............

5
5

5

5
5
5
5
5
5

5
5

5
5

5
5

.'>
.'>
5
.'>
5
5

5

5
5
5
5
5
5

5
5

5
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21.00
01
02
03

Partes, peças separadas e acessórios

de

brochadeiras da posição 84.45
De brochadeira horizontal .•..

5

De brochadeira rotativa, de SUP~;ft~i~::::

5
5

De brocl:ladeira vertical.' ...•. :············

99
22 ..00

Qualquer outro ... : ....•....... .:.....•. : ... ~
Partes, .pe ç aa separadas 8 acessórios
de
5erra~, inclusive cortadeiras de disco.da
pcs Içec 84.45

22.01

De serra circular .... · ..................••
Qualquer outro ................•..•.••.••:.
Partes, peças separadas e acessórios
de
máquinas das sUbposições 84.45.40.00
e

99
23.00

84.45.41.00 ......•..•••••.....••..•.••••••

Partes, peças separadas
e acessórioe
das máquinas das subposições 84.45.42.00
a 84.4?44.00"
Dl I De afiadeira de serras do item 42.0~ ••••••
De afiadeira de serras do item 42.99 ••••••
02
De m~quinas do i tem 43.01 ..•..•..•.•.•••...
03
De maquinas do item 43.99 ..••...••.•..••••
04
Qualquer outro .......•..............•.••.•
99
Partes, peças separadas e_acessórios
de
25.00
retificadeira da ~ubposiç~o 84.45.45.00 ..•
Partes, peças separadas 8 acessórios
da
26.00
retificadeira da subposição 84.45.46.00•.•
Partes, peças s8pa~adas B acessórios
de
27,,00
retificadeira da subposição 84.45.47.00.••
Partes, peças separadas 8 acessórios
de
28.00
retificadeira da subposição 84.45.48.00 ...
Partes, peças separadas o acessórios
de
29,,00
retificadeira da sub posição 84.45.49.00.••
Partes, peças separadas e acessórios
de
30.00
retificadeira da subposição 84.45.50.00...
Partes, peças separadas e' acessórios
de
31.00
máquinas da subposição 84.45.51.00 ....••.
Partes, peças s8parad~s e acessórios
de
32.00
estampadeira da posiçao 84.45
De na t ampa de Lr-a. do item sz.ci
.
Dl
Qualquer out r c ......................•• , .
99
Partes, peças separadas e" acessórios de
33.00
máquina da subposiçãa 84.45.53.00 •.•.•.•.
Partes," peças separadas 8 acessórios de
34.00
máquina da subpasição 84.45.54.00 ••••....
Partes, peças separadas" e acessórios "ds
·35.00
máquina da subposiçâo 84.45.55.00
De máquinas da item 55.01···
.
Dl
Qualquer outro
_....•....••... ~ •...
99

5

5

5

5

24.00

5
5
5

5
5

5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5

5

5
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·z
36.00

Partes, peças separadas e acessórios de
trefi1adaira da subposição 84.45.56.00
De trefi1adeira do. item 56.01; ..••........•.
Ilua Lqua r- outro·············· ••• · ..•.......
Partes, peças separadas e acessórios de
·máquinas de extrusão da posição 84.45

5
5

Dl
99

De máquinas do' i tem 57.01.· .........••.....
üuat quee .outro·····.·· •......•..........•.

5
5

38.00

Partes, peças separadas e acessórios de
máquiQa da subpasição 84.45.58.00
De máquina.do item 58.0;1.
.
Qualquer out ec
"
,...•.

Dl
99
37.00

Dl
99
39.00

01

99
40.00

Dl
99
41.00
42.00

43.00

45.00

46.00

47.00
48.00

49.,00

01

99
50.00

P"lrtes, peças separadas e· acessóriorde I
máquinas da subposição 84.45.59.00
De máquina do item 59.01
.
Qualquer outro
·
.
Partes, peças separadas e acessórios
de
máquinas da subposição 84.45.60.00
De máquinas do item 60. Dl .••••.•.......•.•
Qualquer outro······:········ ..•.. · .'~ .....
Partes, peças separadas e acessórios de
máquinas da subposição 84.45.61.00 ...••...
Partes J peças separadas ~_acessórios de o~
tras' maquinas da subposiçao 84.45.99.00 ..•
Partes, peças separadas e acessórios de
máquinas da posição 84.46 ..............•••
Partes', peças separadas e acees êr.í oe
de
máquira da subposição 84.47.01.00 ......••.
Partes, peças separadas e acessórios _de
serras ou cortadeiras da
subposiçao
84.47.02.00 .....................•...•....••
Partes, peças separadas e acessórios de
máquina da subposição 84.47.03.00 ....•..•.
Partes, peças separadas e acessórios de
máquinas da eubpcs Lçiic 84.47.04,.00 ......••
Partes, peças separadas e acessórios de
plainas. das subposições ~4.47.05.00
e
84.47.0.6.00' .,
,
' .•..... '
,
.
Partes, poçassepara23s e acessórios
de
plainas das subposiçoes 84.47.07.00
e
84.47.08.00
De plainas dos itens 07.01 e 03.01 .....••.
Qualquer outro .............••....•.....•..
Partes, peças sepa~adas e acessórios
de
tupias da euopoe çac 84.47.09.00 .. ; .••....
í

5
5

5
5

5
5
5
5

5
5

5
,5

5

5

5

.5
5

51.00

Partes, peças separagas e acessórios 'de
máquinas da subposiçao 84.47.10.00 ...•...

5

52.00

Partes, peças separadas e acessórios de
máquinas para copiar da subposição
84.47.18.00 ............................•.

5

I

9~
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,-
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E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUbTA

e

%

53.00
01

99

Partes, peças separada~ e acessóric~
furadeiras da s ubpc a Lç an 84.47.11.00

de
I

Da furadeira do item 11.01

5

Qualquer outro............................

5

01

Partes, peças separadas e acessórios de
tornos da posição 84.47
D~ torno tipicamente copiador da
subposl

99

ça o 84.47.13.01 ..... _......................
Qualquer outro ..

54.00

55.00

0.'

•••••••••••••••••••••

Partes, peças separada~ e acessórios

0'0.

')
5

de

lixadeiras da subposiçao 84.47.14.00
01

99
56.00
01

99
57.00
01

99
58.00

Partes, peças separadas e acessórios
lixadeiras de subposição 84.47.15.00

de

De lixadeira do i.tem 15.01
Qualquer outro .......................•...
Partes, peças separadas e acessórios
lixadeiras da subposição 84.47.16.00

de

De lixadeira do item 16.01 .....•......•..
Qualquer outro
_...............
Partes, peças sopaEadas e acessórios
prensa da subposiçao 84.47.17.00

5
5

5
5
~

5
5

de

De prensa do item 17.01 ....•..............
Qualquer outro............................

5

59.00

P~rtes, peças separagas e acessórios
das
maquinas da s ubpc sLç an 84.47.18.00 .....••.

5

60.00

Partos, peças sepaEadas e acessórios
moinho da subposiçao 84.47.19.00

5

61.00

Partes, peças separadas e acessórios
de
máquinas da subposição 84.47.20.00 .. •..••..

62.00

Partes, peças separadas e acessórios
das
máquinas da zubposiçBO 84.47.21.00
Outros ....•..................•.........••.

58 •.01

99

99.00

84.49

De lixadeira do item 14.01
Qualquer outro •••.•............••••....••

00.00

01.00

5

de

5
5
5

FERRAMENTAS E M~QUINAS_FERRAMENTAS~ PNEUM~TICAS OU COM MOT'JR HICflRPORADD NAO ELETRICO, DE USO ~lANUHl
Pneumáticas

Dl
99

Pistola de ar c amp r-Lm.i.dn para lubrificação.
Qualquer outra ........................•..•

8
8

02.00

Com motor incorporado
Serra e máquina para cortar
,......
Vibradores para compactação de concreto •..
Qualquer outra .........................•.•

8
8
8

01
02

99
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%

99

Partes e peças separadas
De Ferramentas ou máquinas-ferr8m~ntas pne
máticas
Qualquer outra

8
8

00.00

f~.1QUmAS E APARELHOS A GI\S PARA. SOLDAR, PA_
RA CORTAR E PARA TlMPERA SUPERFICIAL

01.00

5

01
99

Maçarico~ para soldar ou cortar, inclusive
com um s c jogo de 'bicos e ace s sor-Lcs
Aparelhos manuais ou pistolas para têmpera
superficial
'..................
Máquinas para soldar ou cortar
Pesando at5 500 kg
Qualquer outra ...............•............

04.00

Máquinas para têmpera superficial.........

5

05.00

Bicos e acessórios
Bicos para maçaricos
cvat que r outro...........................

02.00
03.00

01
99
90 .. 00

01

99
99 .. 00

5

5

5

5
5

Partes e peças separadas
Para maqu~nas ou aparelhos das subposições
02.00 e 04.00, e do item 03 ..99............
Qualquer outra............................
Outros...................................

5
5
5

00 .. 00

MAQUINAS DE ESCREVER SEM DISPOSITIVO TOT~
lIZADOR; MAQUINAS DE AUTENTICAR CHEQUES

Ol.OO

náou í.nee de escrever, manuais
Portátil..................................
Qualquer outra··.........................

18
18

t-táquinas de escrever, para estenotipia
s eme Ihant e

18

Dl
99
02 .. 00

c

03.00
04.00
)/'.52

C

e

01

84.51

B

r"",
90.00

84.50

AL!.

M

UBPOSIÇlo

•

•

e

••••••••••••••••••••••••••••••

Máquinas de escrever, elétricas
Máquinas de autenticar cheques

18
18

118

99.00

Outros

00.00

~lMU

INAS DE CALCULAR; MAQUINAS DE ESCREVER
PARA CONTABILIDADE, CAIXAS REGISTRADORAS,!
MAQUINAS DE FRANQUIAR, DE EMITIR BILHETES
E MAQUINAS SEMELHANTES, COM DISPOSITIVO TO
TALIZADOR
-

0l.00

M.áquinas de somar

Dl
02
99
02.00
01
02
99

Nanua I •........•••••......•••.....•.•.....
Elétrica
.
qualquer outra .. ·····
.
Máquinas de calcular

18
18
18

~~2~~~;~~::::::::::::::::::::::::::::::::
:

18
18
18

Qualquer outra

.
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l

rolIÇÃO

UBl'OSIÇAO

E

c

o

R

I

A,

e

lTE!!

03.00

Com teclado alfabético .•.••......... · .....

18

99

Qualquer outro .......•....••••• · • · · · · · · · · ·

18

.05.00

Caixas registradoras .......••.............
Máquinas de franquiar o..

18
18

99.00

Outros.. •...• . . ..•••. .

18

04.00

84.53

Máquinas de contabilidade

Dl

00.00

M~QUINAS AUTOM~TICAS

...•.••... .••

DE TRATAMENTO DA IN-

FORMAÇ~O E SUAS UNIDADES; LEITORAS MAGN~
TICAS OU ÓTICAS, M~QUINAS DE REGISTRAR IN
FORMAÇÕES EM SUPORTE, SOB fORMA CODIFICA~

DA, E MJl:QUINAS DE TRATA1~ENTO DESSAS INfDR
MAÇÕES, NÃO ESPECIfICADAS NEMCOMPREENDJ~

DAS EM OUTRAS POSIÇÕES

01.00

OI
99
02.00
03.00

99.00 '

r~áquinas automáticas de tratamento da

in
formação e suas unidades
Unidade central de: processamento (UCP) ....
Qualquer outra ..... ··· .........•.•........

la
la

Leitores magnéticos ou óticos, n~o com ~
preendidos na subposição 01.00 ..........•.

18

Máquinas de registrar informações em suporte, sob forma Eodificada, não compree~
didos na 5ubposiçao 01.00
.
Outros
.

18
18

00.00

OUTRAS M~qUINAS E APARELHOS DE lSCRIT~RIO
(DUPLICADORES HECTOGR~fICOS OU DE ESTtN
CIL, M~QUINAS DE IMPRIMIR ENDEREÇOS, M~
QUINAS DE SEPARAR OU CLASSIfICAR, CONTAR
E EMPACOTAR MOEDAS, APARELHOS DE APONTAR
L~PIS, APARELHOS DE PERfURAR E DE
GRAr~
PEAR,ETC.)

0l.00

Duplicadores hectográficos
Hanua í.e .....,..............................
Qualquer outro
'...

18
18

Mimeógrafos
Manuais...................................
Qualquer outro............................

18
18

OI
99

02.00
OI
99
03.00
Dl

99

Máquinas de imprimir endereços
Máquinas para estampar ou gravar chapas
de endereços..............................
Qualquer outra............................

04.00

Máquinas de classificar e contar moeda metálica ...•..•............................

05.00

~áquinas d~ contar pap21-~o8da D semelhan-

tes ..... .'
06.00

Grampeadores

18
1B

18

'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

.'..........................

18

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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ITEM

84.55

07.00
08.00
99.00

Aparelhos municiadores de papel gomado
~áquinas de apontar lápis
~
Outros .. ·
'..............

00.00

PEÇAS SEPARADAS E ACESSÓRIOS ( COM EXCEÇ~O
DOS ESTOJOS, CAPAS E SEMELHANTES) QUE
SE
POSSAM RECONHECER COMO EXCLUSIVA OU PRINCI
rALMENTE DESTINADOS ~S M~QUINAS E APARE -LHOS DAS POSIÇÕES 84.51 A 84.54

01.00

Para máquinas de escrever da subposição
84.51. ni , 00
Para máquinas do item 01.01
Qualquer outra
-......
Para máquinas de escrever da subposiçio
84.51.02.00
Para máquinas de escrever das subposições
84.51.03.00 e. 84.51.99.00
Para máquinas de autenticar cheques
da
subposição 84.51.04.00
Para máquinas da somar da eubcos Içác
84.52. Dl. DO
Para máquina do item 01.0~
Para máquina do item 01.02 ..•............
Qualquer outra
Para máquinas de calcular da subposição
84.52.02.00
Para máquina do item 02.01
Para máquina do item 02.02
üue i que r outra
Para máquinas do contabilidade da subposi
ção 84.52.03.00
-

Dl
99
02.00

03.00
04.00

05.00

Dl
02
99
06.00
Dl

02
99
07.00
01
99
08.00
09.00
10.00
11.00

Dl
99
12.00

Dl
99
13.00

14.DO

Para máquina do item 03.01
Qualquer outra

_

Para caixas registradoras da sub posição
84.52.04.00
Para mDquinas de franquiar da subposição
84.52.05.00
Para outras máquinas da posição [3(1.52
Para máquinas da posição 84.53
Parte ou peça, estampada
Qualquer outro
_..
Para duplicadores e mimeógrafos das subposições 84.54.01.00 e 84.54.02.00
Para duplicadores e mimeógrafos, eanoaã.a . .
Qualquer oUtLJ
Para máq~inas de imprimir endereços da
subposiçao 84.54.03.00
Para máquinas de classificar e contar moe
das da sub posição 84.54.04.00
:-..

18
18
18

18
18
18
18
18

13

18
18

18
18
18

18
18
18
18
18
18
18

18
18
18
18
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POSIÇXO

AL.!.

~UBPOSIÇÃO

e

1_
15.00

84.56

MERCADORIA

00.00

,

QUOTA

Para. maquinas de contar papel-mosda e same
lhantes da subposição 84.54.05.00
~

18

Para grampeadores da subposição 84.54.06.00

18

Outros

18

.......•.•..- ...•••.....•....•..•••••

M~QUINAS

E APARELHOS PARA SEPARAR, PENEI -

RAR, LAVAR, BRITAR,TRITURAR, MISTURAR TEli

RAS, PEDRAS, MIN~RIOS E OUTRAS

MAT~RIAS

MINERAIS SÓLIDAS; tt6;QUINAS E APARELHOS PA-

RA AGLOMERAR, DAR FORMA OU MOLDAR COMBUSrf

VEIS mNERo,IS SÓLIDOS, PASTAS tERAmcAs,cI
MENTO, GESSO E OUTRAS !'lAT~RIAS MINERA 15 EM
PÓ OU EM PASTA; M.6:QUINAS PARA FAZER MOLDES

DE AREIA PARA FUNDIÇÃO
Dl.OO

02.00

Dl
02
99
03.00

Dl
99
04.00

Dl
99
05. UO

Dl
99
06.00

Dl
99
07.00

Dl
99
08.00

Dl
99
09.00
10.00

Dl
02
99

H.DO

Peneiras ou classificadores, rotativos .....
Outras peneiras ou classificadores, mecânl
cos
,
Pesando ate 1.000 kg •..•.••••••.•.•.•...•.
Pesando mais de 1.000 kg até 5.000 kg .•...
Qualquer outro
.
8ritadores ou trituradores,de mandíbula
Pesando até S.OOO kg
.
Qualque r out ro
'
, ..
Britadores ou trituradores cônicos
Pesando até 5.000 kg
,
.
Qualquer outro ..,
..
Britadores ou tritura dores d8 cilindros
Pesando até 5.000 kg ...................•..
Qualquer outro
'
'.
Trituradores ou moinhos de martelos
Pesando até 5.000 kg
.
Qualquer outro
.
Trituradores ou moinhos de tipo de bolas
e semelhantes
Pesando até s.ooo kg
.
Qualquer outro
.
Trituradores ou moinhos de outros tipos
Pesando até 5.000 kg
.
Qualquer outro
.
Betoneiras e misturadeiras de argamassa,
para indústria de construção civil
.
Outras máquinas e aparelhos para lavar e
misturar
Pesando atá l~OOO kg ••••••• ; ••••••••••••••
Pesando mais de 1.000, kg ate 5.000 kg .....
Qualquer outro •...........•.•.•..•.....•..
Máquinas vibratórias para fabricação de e
lementos pre-moldados de cimento ou con ~
ereto ............•......•....•......••...•

5
5

5
5
5

5
5

5
5
5
5

5

5
5
5

5

5
5
5

5

!
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90.00

01

99
99.00

B4.57

R

C

A ':~' D

AL!
'1)

R

I,

A

i QUO!

.i
Luvas, mandfbulas a martelos, para trituradar, britador ou moLnh o' .....•.........-..
Qualquer outra............................
Outros. . . .
. ..
..
....•. .

01.00

Máquinas para moldagam de frasco, garrafa
ou qualquer outra artigo do vidro

90.00
99.00
00.00

%

Partes e peças separadas

M~QUINAS E APARELHOS PARA A fABRICAÇAO E O
TRABALHO A QUENTE DO VIDRO E DAS OBRAS DE
VIDRO; ~'~QUINAS PARA A I~ONTAGE~l DE LAMPA _
DAS, TUBOS E V~LVULAS EL~TRICOS, ELETRONICOS E SEMELHANTES

03.00

84.59

R

00.00

02.00

84.58

li

Máqu~nas para moldagem de lâmpadas, válvulas a semelhantes......... ..•..............
Máq~inas para,montagem de l§mpadas, tubos
e valvulas oletricos, eletronicos e semelhantes ..................................•.
Paites l3 peças separadas
Outros....................................

5

5
5

5
5

5
5

5

APARELHOS AU!OMATICOS DE VENDA, CUJO fUN _
CIoNAMENTO NAO DEPENDA DA DESTREZA-OU
DA
SORTE, TAIS CO!1o DISTRIB-UIDORES AUTOMÁTI
COS DE SELOS, CIGARROS, CHOCOLATE, COMESTf
VEIS, ETC.
-

ol.GD

Aparelhos automáticos .•.. ~................

18.

90.00

Partes e peças separadas..................

'18

00.00

M~QUINAS, APARELHOS E INSTRUf1ENTOS MECANICOS, NAO ESPECIfICADOS NEM COMPREENDIDOS
EM OUTRAS POSIÇÕES 00 PRESENTE cAPíTULO

01.00

Máquinas e aparelhos de emprego geral
Prensas sem aplicação especIfica..........
Máquinas e aparelhos para colocar ilhoses
ou· rebites tubulares . ..
....
Misturadores de pó, pastas, líquidos, e t c ,
Qualquer outro............................
Máquinas e aparelhos para extração mecânica ou química de oleo ou gordu~a animal ou
vegetal
Pesando atê 5.000 kg
Qualquer outro;........................
MáquinaG e aparelhos para refinação de óleo ou gQrdura animal ou vegetal..........

01

02
03

99
02.00

01

99
03.00

04.00

01

99
05.00

Máquinas e aparelhos para as indústrias de
matérias plásticas artificiais, de borra cha e materias semelhantes
Pesando até 10.000 kg
Q'ualqr.ier outro
.-......................
Máquinas;para fabricação de cabos ou cond~
t.o re e eletricos

8
8
8
8

8
8
8

8
8
8
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7-

06.00 .

Máquinas e aparelhos para castaria, tranç~
ria e semelhantes
.

07.00

Máquinas e aparelhos para fabricar pincéis,
brochas e escovas ••• ·."··.·.· ••••• · ••••. · ••

08.00

'01
02
03

04

Máquinas e aparelhos para obras públicas,
construção civil e trabalhos semelhantes
Vassoura mecânica rebocável
;
Betoneira e misturadeira pavimentadora
Pavimentadora rebocável
Pavimentadora motorizada
·

.
.
.
.

05

Usina de asfalto, fixa .......•............

06
07

Usina de asfalto, móvel
.
Distribuidora e acabadora de asfalto, moto
rizada ou rabocával .. :-:
Qualquer outro··;· .. ·.··
.
Máquinas e aparelhos para o tratamento de

99
09.00

me.t a Ls

01

02
03
98
99.
10.00
11.00

01
99
12 .. 00

15.00
16.•00

17.00

1B.00
19.qO
20.00

90.00
99.00

Prensa para moldagem de metais em pó, por
frita"gem" pesando até lO.ooo.kg ~._ ..~
.
Prensa para moldagem de meta~s em po, por
fritagem, pesando ,mais de 10.000 kg
.
pr en s a para enfardar e comprimir sucata
.
Outras máquinas e aparelhos pesando até
10.000 kg
.
.
üu aj que r outro ...................•........
Máquinas e aparelhos para o tratamento de
madeira e matár í.as semelhantes
.
Máquinas a aparelhos para a indústria do
fumo
Para fabricar cigarros, charutos e.semelh~r
tes ............•. ~ ........•....... ~
~,
Qualquer out r o
,
' ...•...'
.
Máquinas para fabricação de cordas e cabos
(com fios têxteis ou fios' metálicos) " .••.
Umidificadoras a desumidificadoras de ar ,',
Máquinas a. aparelhos para fabricar fósf.oros.···
,
, ..' ..•.......•
r·láquinas de leme para embarcações
.
Comandos higráulicos para· máquinas de leme
de emoa ccaç cec ., ..... ' .... , - ..... .:.....•. ,

8
8

8
8
8
8
8
8
8
8

e
8
8
8
8
8

8

8
8
8

8
8
8
8

Limpado~es ds'para_brisas, não elétriCOS,

para . ve~cu los ... ~ .... ' ••.......••.••.......
Reatores nucleares •.•......••.... ~ .. ,
.
Máqui~as para-montar e desmOntar pneus
.
Caixas 'de descarga de aparelho sanitário,
com mecanismo, de qualquer matéria, exceto as de .cerâmica ....•......•.............
Partes e peças separadas ...•...•......•...•
Outros

8
8

8

8
8

8

I

Aros DO PODER ExEcUTIVO

909

CÓDIGO
POSIÇÃO

84.60

e
ITE!<

D

A

o

R

I

A

AL!
QUOT

00.00

CAIXAS DE fUNDIÇÃO, MOLDES E COQUILHAS DQSI
TIPOS UTILIZADOS PARA METAIS (COM EXCEÇAO
[""lA.S LINGOTEIRAS), PARA CARBONETOS r-iETALI -,
COS, VIDRO, l'1ATt:RIAS IUNERAIS (PASTAS ,CER~
MICAS 1: CONCRETO, CH1ENTo, ETC.), BORRACHA
E MATlRIAS PL~STICAS ARTIfICISIS

OLOO

Caixas de fundição
.
Coquilhas e moldes dos tipos utilizados pa
ra metais

8

Coquilhas ....................•...........
üo l ds s de tipografia
.
Qualquer outro
_
.

8
8
8

Moldes pa ra vidro
_
.
Moldes para borracha e matérias plásticas
artificiais
.
Outros
.

8

01
02
99
03.00
04.00
99.00
'00.00

TOR~EIIlAS, REGISTROS, VÁLVULAS E SEMELHANTE:S (INC:LUSIVE AS Vf\LVULAS REDUTORAS
DE
PRESS~O E AS VÁLVULAS TERMosrf\TICAS), PARA
T'JBULAÇÕES, CALO:::: IRAS, RESERVAT~RIOS,CUB.Cl.S
E OUTROS RECIPIEfl:TES SE1'lElHANTES

01.00

Torneiras
De ferro ou aço

01
02
03

99

De cob~e e su~s ~igas
De materia p La s t Lca

-......
Qualquer outra ...... ,......................

02.00

Registros

01
02

De ferro
De cob:.;e.
De mat e r
Qualquer
Válvulas

8
8

12
12
12
12

ou aço............... •..••........
e su~s ligas ... '... . ... .•.••... ...
a p Las t Lc a .........•.........•..
outro............................

12
12
12
12

De farra ou aço...........................

De cobre e suas ligas.....................
Qualquer outra
_ '.......
Partes e peças separadas
.-...

12
12
12
12

99.0(,

Outros

12

00.00

ROLAMENTOS DI:.. QUALQUER TIPO (DE ESFERAS,DE
AGULHAS OU DE ROLüS üE QUALQUER fORMA)

01.00

Rolamentos de esferas.....................
Rolamentos de rolos cilíndricos ..,.........

12
12

03.00

Rolamentos de rolos cônicos ............•.

12

G4.0Q

Rolamentos de au ul.ha s " ..... '" ... .....•••.

12

03

99
03.00
01
02
99
90.00

84.62

c

%

02.00

84.61

R

1IBPOSIÇÃO

02.00

í

,. ......• '..............
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90~OO

Dl
02
03
04

84.63

...2

R

C

A

D

O

R

I

A

QUo.IA
%

Partes e peças separadas
Esferas de aço calibradas.................
Rolos .cilindricos.........................
Rolos

cônicos.............................

A'gulhas '
~nel,

"

banda, carcaça ou presilha

05
99
99.00

Qualquer outra

00.00

ÁRVORES DE ,TRANSMISSÃO, EIXOS DE MANIVELAS

0'0

•••••••••

Outros ••...•••..•..•.

',................

0,0...................

12
12
12
12

12
12
12

SUPORTES DE MANCAl E MANCAIS DIFERENTES
':>05 RüLANENToS, ENGRENAGENS E
RODAS
DE

FRICCAO, REDUTORES, MULTIPLICADORES E VA RIADORES DE VELOCIDADE, VOLANTES, POLIAS E
ROLDANAS (INCLUSIVE OS BLOCOS DE POLIAS PA
RA CADERNAIS OU !t'OnÕES), Et'oBREAGENS, ÓR::GAOS DE ACOPLAr'oENTO (LUVAS, ACüPLA!'1ENTOS
FLEXíVEIS. ETC.) E JUNTAS DE
ARTICULAÇ~O
(DE "CARDAN", DE "DLDHAM", ETC.)
01.00
SIlo 63

\

I

~rvores de manivelas (virabrequins), para
motores a explosão ou de combustão interna

02.00

~rvorBs de comando de válvulas, para moto_

()3.00

Veios flexfveis de transmissão de movimento
_- . - ..
..
..
...•

04.00

Outras árvores de transmissão de movimento.
Manivelas e contramanivelas
Bronzinas para motores a explosão ou da
combustão inte rna
Mancais de metal antifricção (bronze, metal patente ou outro), inclusive suportes..
Mancais e suportes de matéria plástica ....

05.00
06.00

07.00
08.00

ras a explos~o ou de combustão interna ....

12
12

1:<:
12
12
12
12
12

09.00

!"lancais montados com pedra preciosa ou se. I
mi-preciosa, inclusive suportes............ 12

10.00

Suportes ou caixas, com rolamento ....•....
Outros suportes ou caixas para mancais
Engrenagens ou rodas de fricção

12

De matéria plástica.......................
Qualquer outro ................•..........•
Volantes, polias a roldanas (inclusive os
blocos de polias para cadernais ou moitões)

12
12

12

15.00

Embreagens de fricção......................
Embreagens pneumáticas....................

16.00

Embreagens hidráulicas ......•.•...••.•....

12

17.00

Outras. embreagens
;..................
Caixas de engrenagens e aparelhos redutora
ou multiplicad2res de velocidade, da mádul
de multiplicaçao definido ou fixo.........

12

11.00

12.00

Dl
99
13.00

14.00

18.00

12

12
12

12
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ITEM

84.64

84 .•65

peças separadas .•••.••.....•.•••..

,

QUOTA

12

90.00

Partes

99.00

Outros

....................................

12

00.00

JUNTAS METALOPL~StICAS; JOGOS OU SORTIDOS
DE JUNTAS DE COMPOSIÇÃO DIrERENTE PARA r'la:
QUINAS, VEfcULOS E TUBULAÇÕES, APRESENTA~
DOS EM BOLSAS, ENVELOPES OU EMBALAGENS Ss
MELHANTES .................................

12

8

00.00

PARTES E PEÇAS SEPARADAS DE M.4auINAs, DE:.
APARELHOS E DE INSTRUr-1ENTOS
~1EcANICOS,
NÃO ESPECIFICADAS rlEM COI'lPREENDIDAS EM OU
TRAS POSIÇÕES DO PRESENTE CAPíTULO,
QUE
NÃO CONTENHíHl CONEXÕES ELlTRICAS, PARTES
ISOLADAS [U:lRICM1ENTE BOBINAGENS,. CONT~
TOS OU OUTRAS CARACTER STICAS ELlTRICAS

01.00
02.00

Graxeiras (lubrif icadores).•........•.••.••
Hélices para amtiar caç ce e . . . • • . . . . . . . . . . . . . .

03.00

Chassis ou baeo s pa:-3 máquinas. ............

99.00

üct r cc .......................... '.............

1

CAPITULO

la
10

lO
la

85

Máquinas e Aparelhos Eletricos e Objetos
Destinados a Usos Eletrotecnicos
NOTAS:
(85-1)

Estão excluídos deste Capitulo:
a) os cobertores, al~ofadas e artigos semelhantes aquecidos
eletricamente; o vestuário.
calçados.
orelheirés e
outros artigos de uso pessoal aquecidos eletricamente;
b) as obras de vidro da posição 70.11;
c) os móveis aquecidos eletricamente do Capítulo 94.

(85~2) ~ artigos suscetTveis de se classificarem, simultaneame~
't'g, na posição 85.01 e nas posições 85.08. 85.09 ou 85.21,
classificam-se nestastres ultimas posições.

Todavia. os retificadores de vapor de me r-ciir c de cuba m,g
tãlica estão compreendidos na posição 85.01.
í

(85-3)

A posição 85.06 abrange, desde que se trate de aparelhos!
letromecânicos dos tipos comumente utilizados em usos dg
Illist"i cos :

912
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a) os aspiradores de põ. enceradeiras de pisos. t r t turad.Q.
res e misturadores de alimentos, espremedores de frutas
e ventiladores de habitações. de qualquer peso;
b) os demais aparelhos com um peso máximo de 20 kg. com e~
ceção das maquinas de lavar louça ou baixelas (posição
84.19), das maquinas de lavar roupa. etc. (posições 84.11::1
ou 84.40. segundo se "t r a t e ou não de maquinas centrH.!!.

9aS). das maquinas de passar roupa (posições 84.16 ou
84.40. segundo Se trate ou não de calandras), das mãqul
nas de costura (posição 84.41) e dos aparelhos
eletrQ
termicos da posição 85.12.
(85-4)

Consideram-se como "circuitos impressos", no sentido da p.Q.
s t çâo 85.19. os c r cu t tos obtidos dispondo-se sobre um s.!,!
í

(incru~

porte isolante. por qualquer processo de impressão

deposito e te t-c t t ttco, gravação. principalmente) ou
pela tecnologia dos circuitos chamados "de camada". eleme!!,
tos condutores. contatos ou outros componentes impressos
(indutâncias. resi$tencias. condensadores. principalmente)
sós ou combinados entre si, segundo um esquema prê·estab~
l e c i do , com exclusã-o de qualquer elemento que possa prod.!!
z t r , retificar. modular ou amplificar um sinal elétrico (!
lemento~ semi condutores , por exemplo).
t e çâo ,

A expressão "circuito impresso" riio abrange os circuitos
combinados com elementos diferentes dos obtidos no decurso
do processo da impressão. Todavia. os circuitos impressos
podem estar providos de elementos de conexão mo impressos.
Os circuitos de camada (delgada ou espessa) que possuam e
lementospassivos e ativos obtidos no d~curso do mesmo pr~
cesso tecnológico. classificam-se na posição 85.21.
(85-5)

Para a aplicação da posição 85.21. consideram-se como:
A) "DTodos. transistores e dispositivos semi cOndutores s!
me l han t es ", os dispositivos deste tipo cujo tun c t onamejj
to se baseie na variação da resistividade sob a infl.!!
ência de um campo elétrico;
B) "Microestruturas eletrônicas":
a) os microconjuntos dos tipos feixes ("fagot
blocos
moldados. micromõdulos e semelhantes. formados por
componentes discretos. ativos ou ativos e passivos.
miniaturizados. reunidos e conectados entre si.
U

)

.
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b) os circuitos integrados monolíticos em que ~ eleme~
tos do circuito (díodos, transistores, resistências,
condensadores, interconexões, etc.) são criados na
massa (essencialmente) e na superfície de um materi.
al. semi condutor (s~licio impurificado, por exemplo1
formando um todo indissociavel;
c) os circuitos integrados híbridos que reunam, de modo
praticamente indissociãvel, sobre um meS~O substrato
isolante (vidro. cerâmica. etc.), elementos passivos e
ativos. obtidos. uns pela tecnologia dos circuitos de c~
ma da delgada ou espessa (resistências. condensadores, i!
terconexões, e t c , } .e outros pela dos semi condutores (dI
odos , t r-ans t s to r es , c t rcui tos integrados
mon ol f t t c os ,
etc.). Estes circuitos podem igualmente incluir c ompg
nentes discretos miniaturizados.
Para os artigos definidos na presente Nota. a posição 85.21
tem prioridade sobre qualquer outra posição da Nomenclatu
ra susceptível de compreendê-los em razão de sua função.
principalmente.
C ÓD I GO

ALI

UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO

E

R

c

A

D

o

R

I

A

e

ITEM
85.01

00.00

GERADORES, MOTORES E CONVERSORES ROTATIVOS;
TRANSfORMADORES E CONVERSORES ESTATICoS (RE
TrrICADORES, ~TC.); BOBINAS DE REATANCIA I
DE AUTO_ INDUÇ1W

01.00

Garadores de corrente contínua
Pesando at~ 3.000kg
.
Qualquer outro
··················
Geradores de corrente alternada

Dl
99
02.00

Dl
,
99
03.00

Dl
99
04.00

Dl
99

,

QUOTA

5

5

Pesando at~ 3.000kg
.
Qualquer outro
.
Grupos geradores, co~ motor diesel,for~ando
corpo ou montados sobre a mesma base ou sQ
porte

5
5

Pesando at~ 3.000ko
Qualquer outro
:

.5
5

···.·················
····

Grupos geradores,com motor a explosão,fonn_~
do corpo ou montados sobre a mesma base ou
suporte
Pesando ati 3.000kg
7 ••••••..••••••
Qualquer outro
·

5
5
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C

A
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O

R

I

,

A

QUOTA

e

ITEM
Ob.OO

Grupos geradores, com outros motores de acia
namento, formando corpo ou montados sobra
mesma base ou suporte

a

Dl

Pesando atá 3.000kg........................

5

99

Qualquer outro •••.••••.••....•.•..•••.•.

5

06.00

Dl
99
07.00

Dl
99
DS.OO

Dl
99
09.00
10.00

Dl
02
99
11.00

Dl
99
12.00

Dl

Grupos geradores para excitação de

0_"

gerado_

res (excit~trizes)
Pesando atá 3.000kg •••.•.•..•....•..•••.•.•
Qualquer outro.............................

5

Motores de corrente continua

Pesando at~ 3.000kg......... .........•.....
Qualquer outro ••••••.•.•..••......••.•.....

5

Motores monofásicos

Fracionários(com potência menor que 1 HP ou
CU) •• ••• . •• • ••••• • ••••• •. . • •• • •• ••.••. ••• • •

5

Qualquer outro.............................

5

Motores universais(de corrente contínua
corrente alternada monofásica)

e
.

Matares trifásicos, com rotor da gaiola
Fracionários(com potência menor que 1 HP ou
'....
.•....••. ..
..
CV)
Com potência igualou maior que 1 HP ou CV,
pesando até 3.000kg
.
Qualquer outra
.

5

Motores trifásicos, co~ rotor de anéis
Pesando atá 3.000kg........................
Qualquer outro.............................

5
5

Motores síncronos
Pesando atá 3.000kg .•......... .•....•.....
Qualquer outro.............................
Motores diferentes dos classificados
nas
subposições anteriores

5
5

Pesando até 3.000kg ....,.... '................
Qualquer outro...................... .••....

5
5

14.00
15.0[J

Conversores rotativos de frequência ••.....

5

Dl
99

Pesando atá 3.DOOkg........................
Qualquer outro.............................

5

16.00

Transformadores de medida ..•....•.........

5

17.00

Transformadores e bobinas de indução para
baixa frequêhcia de volt~g8m, inclusive os
r equ Lador ee automáticos

99
13.00

Dl
99

Dl
02
99

Conversores ou gruco~ conversores rotativos

Pesando atá lDkg...........................
Pesando mais de 10kg até lDD.OODkg .•.'......
Pesando mais de lOO.OOGkg..................

~

5
5
5
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18.00

Dl
02

para

8ob~nas de FI' (~orn e v Ideo }, de foco, de dE.
t.ecec , de relaçao 8 dEI linearidade
20
Bobinas de de flexão ("yokes")
20

99

Qualquer outro..............................

19.00

Retificadores (c~nve~sores estáticos) do ti
po vapor da mer-cur-Lc •.. · ... ·................
Retificadores (conversores estáticos) do ti
po f.letálico

20.00

Dl
99

21.00
.22.00

De selênio..................................
qualquer outro..............................
R;t~ficador8s (conversores estáticos)eletrQ
11.tJ.coS.....................................
C8.rrogadoresestáticos de bateria..........

5
5

5
5
5
5

Conversores estáticos de- corrente para bon
de, estrada de ferro eletrificada e seme=
lhante..... ..••..•..•.... .•.••.•. .••.
Conversores estáticos diferentes dos classi
ficados nas subposições anteriores ••....•. ~

5

25.00

80binas de reatância e de auto-indução ••.•

5

90.00

09

Partes,e peças separadas
De geradores ••.••••••••••••.•..••••••••••.•
·De motores •••.••.••••••••.••• '..... •.•••••••.
De conversores rotativos............... ......
De transformadores a de bobinas ae induçao.
Discos a placas de germânia.................
Discos e placas de selênio.................
Discos e placas de óxido de cobre ••••••••.
Outras partes e peças de conversores esta~
ticos ....••. /-...............................
Núcleos de P,? ferromagnetico •....•.•••••. '.'

5
la

99~OO

outros....... ••••••..••••••••.••••••••••••.

5

23.00

24.00

01
02
03
04
05
06

07
08

85.02

Transformadores e bobinas de indução,
r ao í.of requsncia

00.00

ELETROtM~S; tM~S PERMANENTES, MAGNETIZADOS
OU N~Oj PLACAS, MANDRIS E OUTROS DISPOSITl
VOS MAGNrTICOS OU ELETROMAGN~TICOS SEMElHAN
TES DE FIXAÇ1tO; ·ACOPLAl'-lENTOS, Er~8REAGErJS, VK
RIADORES DE VELOCIDADE ~ FREIOS ELETROMAGN~
TICOS; CABEÇAS DE EL~VAÇ~O ELETROMAGN~TICAS

01.00

Eletroímãs .••••.••. ','" ••••••••••••.•••• : •••.

02.00

Imãs permanentes
Para telefonia ou eletrêniêa •••.•••••• ~ ••••
Qualquer oubrc •••••• :
~ ••••
Placas, mandris e outros pis positivos sem~
lhantes de fixação, rha·gnáticos ·ou eletro_
magnéticos

Dl
99
03.00

5

5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
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Placas magnéticas ....•..
qualquer outro .•........•....•............. "

10
10

05.00

Acoplamentos, embreagens e variadores de v~
Loc Lda da , ~let'I'omagnético5 •.••••••••••••••
Freios eletromagnéticos ..•..........••.....

10

06.00
90.00

Cabeças de elevação eletromagnéticas

.

10

Partes e. peças s ep ara o ae .•.•...............

10

01

99
04.00

85.03

,

10

PILHAS EL~TRICAS

0l.00

Pilhas secas (de em~lsão ou suspensão).....

10

02.00
03.00
90.00
99.00

Pilhas especiais pa r-a a pa r-e Lho s de surdez .•

,la

Pilhas especiais para marca-passo card{aco.
Part8s e peças separadas ••••••••..•••.•••..
Outros ••••••••.•••••••••.•••••••.•.•••• _. '"

10
10
10

00.00

ACUMULADORES EL~TRICOS

01.00

I\cidos
Pasando até 20 k q ••••••. ) •••.•••.•.•••••••.
Pesando mais de 20 kg ate 1.000 kg ••••••.•.
Qualquer outro •.••••••••.•••••••••••' ••••••.
Alcalinos
Pesando até 2.500 kg •••••••••••••••••••••••
Qualquer outro ••••••••••••••••••.•••••••• ·•
Partes 8 peças separadas
Placa de chumbo ou liga de chumbo,mesmo 'com
parte de outra matéria •..•••••••••••..• ,. "
Placa para acumulador alcalino •..•••••••••.
Separador ou e n t r e p Lac a ••••• ".••••
Qualquer outra ••..•••••••••••••••••••••• _"

99
02.00
01

99
90.00
01
02
03

99
99.00

v

o" • • • • •

o

•••

Outros

.

00.00

FERRAMENTAS E MI\QUINA5-FERRAMENTAS ELETR~~
CANICAS, CO!'l r10TDR INCDRPORADO,OE USO MANUHL

01.00
01
02

Pesando até 15 kg
Para cortar tecido •••••.••••••.•.•.•••"••
Para cortar madeira ••• ·• •.• ·•• •• ·······'···
Furadeira .•
Para gravar •••.• ,••••••.••••.•••.•••••••. o'
Qualquer outra•..•..•.•••• -••••••' •••••••. "•••
Partes e peças separadas •...•...•..••• "._ ..•
Outros, ••.•.•• , •.•••...•••..••••••••••• , ••

03
04

99
90.00
99.00
650.06

••••••••••••••••

00.00

01
02

85.05

0'0

o

o

••••••••••••••••••••.••••••••

•

••

00.00

APARELHOS ELETROMECANICOS,COM MOTOR INCORpr
RADO, DE USO DOM~STICO
,.~

oi..oo

Batedeiras e semelhantes •••••••••• •· ~ •• '•••
As pi radares de pé •••••••••••••••••••••••••
Enceradeiras ••••••••••••••••••••••••••••••

02.00
03.00

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10

8
8
8
8
8
8
8

20
20
20
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QUOTA

e

7.

ITEM

04.00
05.00

Dl

02
03
04
99
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
90.00
99.00

85.07

20

De mesa
Do coluna
Do te~o ou de parede

20

.
.
.

g~a~~~g~l~~t;~::::: :: :::: :::: ::: :: :: ::: ::.:

20

I

.
.
.
.
.
.

1.0
20

Outros .. "

.

20

,

;

M~QUINAS DE BARBEAR E DE CORTAR
CABELO, IN
ClUSIVE TOSQUIADORAS, EL~TRICAS, C011 l-lOTOR
INCORPDRAD,O

01-.00
02.00
03.00

Barbeadores

90.00

Partes e peças separadas

02
03

:..........

20
20
20

20

20

Máquinas de cortar cabelo·

20

~láquina~ de tosquiar.......................

20

Para barbeadores...........................
Para máquinas de cortar cabelo
Para máquinas de tosquiar

00.00

APARELHOS E DISPOSITIVOS El~TRICOS DE IGNI
çÃO E OE ARRANQUE PARA MOTORES DE EXPLOSÃO
OU DE CmmUSTÃO INTERNA (MAGNETOS, DíNAMOS
MAGNEToS, BOBINAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNI
ç~O E DE AQUECIMENTO, MOTORES DE
ARRANQUE~
ETC.); GERADORES (D1NAMDS E ALTERNADORES) E
CONJUNTDRES-OISJUNTORES UTILIZADOS cor., ESTES
MOTORES

01.00
02.00

!'tagnetos ...•:.....••.... ,

03.00

Velas de ignição...........................
Dispositivos de partida para motores de a
viio •••.•••.................. :
~

04.00

20
20
20

Trituradores de rostes do alimentos
Espremedores de frutas cítricas
noedoree de carne
uo r-t aoo r-es de frios
Exaustores
Partes e peças separadas

00.00

Dl

8S.0a

Lí qu.i d.i f .í ce do ces •••••.••.••••••••••••.••••
Ventilacoros

Bobinas de ignição

'.
'

,...

20
20
20

10
10
10
10

05.00

Distribuidores .•.. " ........•.... '"

10
10

06. DO

f~otores

07.00

Velas de aquecimento ........•.. '............

10

08.00

10

90.00

Geradores ••..•. '.' •..•.. , ...•..•.•. ... •. .•.
Caixa de reguladores de voltagem (conjuntQ
res_disjuntores) .•...•.....•..........••...
Partes e peças separadas .•.••..•.......••.

99.00

Outros •.•••••.••••••.••..••.••••••.••..• ~,"

10

09.00

de arranque........................

10
10

I,

I
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1_
00.00

7.

APARELHOS ELrTRICDS DE ILUMINAÇ~O E DE SINA
LIZAÇ~Ot LIMPADORES DE PARA_BRISAS, DISPOS!
nvos ELHRrCOS CONTRA GEADA E CONTRA NEI:OEI

RD, PARA VELüC!PEDES OU MOTOCIClOS E AUTOM]

VEIS

85.10

01.00

Dfnamo s para bicicleta ......•.••....,

'12

02.00

Faróis selados..............................

12

03 •.00

04.00

Buzinas •.••••••••••.....••.......••. '" . . ..
Limpadores de pa r a-b r Ls as , para veículo. ,"."

12
12

90.00
99.00

Partes e peças separadas ~""""""'"
Out~os •••••••••••••••• o • • • • -,"• • • • • • • • " • • • • •

12

00.00

01.00
90.00
99.00

85.11

12

,I.

LANTERNAS ELrTRICAS PORTArEIS DESTINADAS

A

FUNCIONAR POR MEIO DE SUA PROPRrA FONTE DE
ENERGIA (DE PILHAS, DE ACUMULADORES, E~ETRQ
~lAGN.e:TICAS. ETC.) cml EXCLus1W DoS
APARELHOS DA POSIÇ~O 85.09

Lanternas de pilhas .•••••.....••.....•..... -,
Partes e peças separadas •...•.......••.....
Outros ....•••••...•••......••......•.. '. ..•.

12
12

1.2

00.00

FORNOS ELrTRICOS INDUSTRIAIS OU DE LA80RATO
RIDL INCLUSIVE OS APARELHOS PARA O TRATAMEN
TO I (RMICO DE f'lA Tt!:RIAS POR IrJOUç1íO OU poli
PERDAS DIEl.e:TRICAS; M~QUINAS E APARELHOS E
LrTRICOS DE SOLDAR OU CORTAR
-

01.00

Fornas do laboratório •.......•......•......

8

02.00

Fornos industriais, de resistênCia

8

03. Df)

Fornos industrieis, de aquecimento direto
por resistência .••••••••••••• , ..•.....•.....
Fornos industriais, de banho •...••••••....
Fornos industriais, de arco .•..•.••.• '• .....
Fornos industriais, de raios infravermelhos
Fo~no: industriais de indução, de baixa fr~
quenc~a •••..•••••••••••••.•...••.••• , •.....
FpEno: industriais d~ indução, de alta fre_
quenc~a .,.••.•.....••....••.••......••_•. , •..•
Fornos industriais, de aquecimento por perdas dielétricas •.....•••••..•..•.. _....•••••.
r1águ~r:las -~ aparelhos de s c.Ldar- e. cortar'-;

04.00
05.0',,0
06.00

07 ~OO
08.00

cs.co
10.OQ

I

.

1

8
8

·8

8
8

8
8

919

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO

AL!

MERCADORIA

UBPOSIÇÃO
POsIÇÃO
e

QUOTA

Z

ITE>!

Dl

02
99

.90.00

AE~relhos para tratamento término por induçao ou por perdas dielétríc~s •••.••• ~ •.••..
Partes e peças separadas ••.•.•••••.. -••••..•.

99.00

Outr.os ••••••••••••••.•••.•••••••.•••.•••..•'.

00.00

AQUECEDORES EL~TRICOS DE ~GUAJCOMPREENDENDO
OS DE IMERSÃO; APARELHOS ELLTRICOS PARA, f.\QUr::CIt1ENTO oz M1BIENTE E OUTROS USOS SE'11E.LHANT~S; APARELHOS ELETROTLRMICOS PARA AR RANJaS DE CABELO (SECADORES DE.CABELO, ,'FRISADORES, AQUECEDORES DE FERRO DE
FRISAR,
ETC.); FERROS ELLTRICOS DE PASSAR ROUPA;APA
RELHOS ELETROTLRMICOS PARA USO DOMLSTICO;RE
SISTtNCIAS,AQÚECEODB~S, COM EXCEÇÃO DAS CoE
PREENDIDAS NA POSIÇAO 85.24

11.00

85.12

Máquina elétrica da saldar' por meio de re-'
sistência com transforrrcdo,r" exceto a de pe
dal·ou manual sem operação pneumática, e ~~
que utiliza frequência acima de 60 .hertz '"
Soldadores 'manuais
,. ••.....••••••.
Qualquer outro •..••••••..••.••.•.••••••...

'(:11.00

ê

oueceqcre s elétricos de égua ••••• '

'02.00

Aparelhos.elétricos para aquecimen~o da amientes e .outros usos semelhantes •• : .,

. Ó3. 00

parelhos ~18trotérmicos para arranjos' de

e

8
8

8
8
·8

20
'20

abe Lo

01
02
03.03

99
04~00

ocador de cabalo de uso doméstico .•••••.•. 20
20
ecador de cabalo do u~o profiGsional
"Bob" elétrico··············
. 20
Qualquer outro···························· .'. 20
20
forro da engomar·····:·····················

Aparelhos eletrotérmicos para usO doméstico
Secador de prato .:
.
Torradeira de pão' .,.•••.. : ••........•.. :
.
Aparelho para "waffles"········ .,•••...• ,
.
Aquecedor
para
leito,
mão
e
pé
;
.......•
",'
04
05 Fogão •.•.••••. ~ •••••...•........••..........
06 Chuveiro ••. · •• ·· •••••..••••.....•.••........
07 Torneira •••. ~ ..•••.............. I • • ~ • • ' • • • • •
08. Cafeteira automática .•.•..•••••••..••.••••.
09 sanduãche í.ca ••••••••••••••••••••••••••• , •••
10 Chwrrasqueira • " .......••••••••••.........•.
99 Qualquer outro •••• •••·····•·••·•· .'
.
Resistências aquecedoras
06 .. 00
Dl Para aparelhos da presente posição •. ~., .•.
99 Qualquer outra .•....•.•.•...•..••.•.•••••••••

.05.00

01
02
03

90.00. Partes e peças separadas
Dl Para resistênc'ia aquecedora do item 06.01 ••
02 Para resistência aquecedora do item 06 ..99·••
03 Para aparelho da subposiçâo 03.00 e do item
05.04•.•.••.•••.•.•••••••.•• '.~ ..•.' .•.•......
QualquB+ outra ••••.•.•. ,•••...•••• -:•••.•••....

20·
20
20
20

la
20
20
20
20

20
20

10
10
10
10

10
10
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ATOS DO PODER ExECUTIVO

CÓDIGO

POSIÇXO

85.13

AL.!.

M E

UBPOsrçIo

R

C

A

D

O

R

I

A

,

QUOTA

e
ITEM

00.00

APARELHOS ELrTRICOS PARATELEFON!A

E TELE

GRAFIA COM FIOS. INCLUSIVE OS APARELHO~
TELECQMUNICAÇHO POR CORRENTE PORTADORA

DE

O~.OO

Aparelhos de telefonia
Aparelho telefônico público, de cobrança di
reta
,..• :,.
'.' -. .
Centro telefohico automático ...•...........
Aparelho telefônico de mesa ou parede
Interfone .........................•..•.....
üua Lquec outro ••.••• ••·•••·••• ., ••..••••.•••
Aparelhosde telegrafia .....•...•....•......

03.00

Aparelhos de tole-impressão,tele-fac_simile

01.00
01

0,0

02
03
04
99

•••••••••••

e semelhantes ...•... '. ..............•.......

10

Aparelhos de telecomunicação por corrente
portadora .....•...............•............

10

05.00'

Fones de ouvido .............••..•..........

10

90.DO

Partes e peças separadas para a~arelhos de
tolefonia
Bastidor e armação para centro aubomáb co.v .
Caixa e ar~ário COm blocos ter~inais para
mont ac em ao ar livro ou sub t e r r ânea ... " . ..
Registro, s e Lat o r ou qu aj que r
outra peça
deanont ada o ar-a centro automático...........
Cápsula recoptiva 8 trans~issora e magnate
para aparelho telefônico
Qualquer outra •..•••..•..•••..••••..•.••••.

01
02
03
04
·99

98.00
00.00

í

Outras par t e s e peças separadas

01.00

·....

10
10
1::<
10
10
10·

MICROFONES E SEUS SUPORTES, ALTO_FALANTES E
AMPLIFICADORES EL~TRICOS DE BAIXA FREQUtN

CIA

I

10

04.00
:

8.5.14

10
10
10
10
10

-

~1icrofonese seus suportes ..•............• \

02.00
01
99

Alto~falantes

03.00
90.00
01
99

Amplificadores elétricos do baixa r cequênc.ía
Partes e peças separadas
Caixa acústica para alto-falante ..... '. ....
Qualquer outra ••••••••.•••••••••.•...• ;.; ••

99.00

Outros. '" ..•••••.•......•••......••... " .. ,

Instalado em caixa acústica .....•.........
Qualquer outro ••.••••...•....•••• '••.•.•••..

10
10

10
10

10
10

10

ATOS DO PODER

c

EXECUTIVO

f41

ÓD I GO

:POSIÇÃO

85.15

UBPOSIÇÃO

ALf
E

R

c

A

D

o

TI

I

A

QUOT

e
ITEM

00.00

x
APARELHOS TRANSMISSORES E RECEPTORES OE RA
DIOTELEFONIA E RADIOTELEGRAFIA;
APARELHO~
EMISSORES ~-RECEPTORES DE RADIODIFUS~O E TE
lEVIS~O (INCLUSIVE OS RECEPTORES COMBINADOS
COM UM APARELHO DE REGISTRO OU REPRODUÇ~O DO
SOM) E OS APARELHOS DE TOMADA DE VISTAS PA
RA TElEVIS~O (C~MARAS DE TElEVI5~D);
APARE
LHOS DE RADIODIREÇ~O. RADIDDETECÇ~O. RADIOK
SONDAGEM E RADIDTElECDMANDO
televisão combin~
dos ou não· com aparelho de registro ou r..§.
produç~o do som ou rádio

01.00 . Aparelhos raceptores de
Dl
01.02
03.

99
02.00

Dl
02
03

04
05

Dl
02
03

04

99
04.00

és.no
06.00
07.00

Apar-e Lhu receptor de televisão .•....• · ••• •·

20

Aparelho receptor da talevisão.portátil,com
fonte própria da energia...................
Aparelho receptor de televisão, para ve!cQ
los .•..........•......••....••.....•.•.. '...
Qualquer outro ....'.........................
Aparelhos receptores de radiodifusão, comb~
nados ou não com aparelho de registro ou rg
produção do som

20
20

Aparelho receptor de radio~ifusão,portátil,
com fonte própria de energ~a
~
Aparelho receptor de radiodifusão, para V8À

20

cu Lo s •••••••••••••••••••••••••••••• "

20

••••• -,

Aparelho receptor de radiodifusão
combin~
do com. toca-fitas
'
Aparelho receptor de radiodifusao combinado
com gravador
·.........
Aparelho receptor de radiodifusao combinado
com toca_discos............................
qualquer Dutra ....•................ ~
Aparelhos transmissores e receptores de r~
diotelefonia e radiotolegrafia

2'0

20
20
20

20

Aparelho portátil, receptor e transmissor
("l!Jalkie-talkie", "haridie-talkie" e
serae.,

Ã~:~;~~~·racePtôr·dà·r~diõtâiêfãniá.ê.ràdiQ

20

telegrafia .........•.....•...•...•.•..... ,...
Aparelho receptor, transmissor ou transmi~
sor_receptor, para ve!culos,aviões e navios
Aparelhos da tele-impressão,tele-fac-simile
e semelhante ••...••••...••••..••••••.. ~ •..•
Qualquer outro •••••.••. ..•...•• •..•..•...••.

20

Aparelhos transmissore~ de radiodifusão e
de televisão .......•.•.•....••_..••...•. ~ ••••

20

20
20

20

Aparelhos de radiodireção, radiodetecção,r~
diossondagem e radiotelecomando ••.... "• .• o,., : 2'0
Aparelho de toriada de vistas para televisão
(câmara de televisão)......................
20
Mesa de controle, inclusive de áudio e de
deo •••••..••••••••••••• , ••••••••••••••••••••2.1)

vi
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ATOS DO PODER

ExECUTIVO

CÓDIGO

POSIÇÃO

ALI
QUOTA

e

7.

1_
08. Da
09.00
90.00

Dl
02
03
04
05

99
99.00

85.16

MERCADORIA

UBPOSrçÃü

~:~~::~~ .~~.~~~~~.~.~~.~~~~~~~~~~

. :.::::::': I~~

Partes e peças separadas
f~ostrador para receptor de rádio ••••..•.. ,.

20

Blocos de bobinas de Rf •••••••••••• '•••••• ,.
Sintonizador de RF•••.....••••......•. ~ •.•.
filtro seletivo de' faixa passante mecanico
L
ou a cristal, para rad~ocomunicaçao ......•
Gabinetes para os apare~hos desta posição ..
qualquer outra.................... •.•..•.•.

20
20

Outros .....••.• ~ ••• , ••••••••••.•••.••••. '"

.20

OO·9D APARELHOS ELnRICOS DE· SHJALIZAÇ1W (C0i1 EX
CEÇ~O DOS DESTINADOS A TRANSMITIR
MENSA
GENS), DE SEGURANÇA, DE CONTROLE E DE COMAN
DO PARA VIAS rrRREAS·E OUTRAS VIAS DE COMU
N~GAÇ~o. INCLUSIVE OS PORTOS E AEROPORTOS 01.00. Aparelho de telecomando e de tele_sinalizª
çâo ,
para sinalização luminosa ••....•.....
90.00 Partes e peças secaccoes ..••••••.........•

99.00
85 • .1.7

20
20
20

00.00

Outros ....•.............•........•........

APARELHOS ELrTRICOS DE SINALIZAÇnq

AC~STI_

CA OU VISUAL (CAl'iPAINHAS

QUADROS

SIRENAS,:

la
la
la

INDICADORES, APARELHOS o t ALARMA ~ARA PRorE
ç~O CONTRA ROUBO OU INCtNDIO~ ETC.},COM
CEÇHO DOS COMPREENDIDOS NAS POSrçnES 85.09

EX

E 85.16

01.00

85.18

02.00

Gongo elétrico •••••••••••••• 0,0 •••••••. '0...
Sinaleiro pisca-pisca par~ saída de
gara_
gens ••••••••••••••••••••••••••• ,;...........

12

03.00

Apa r-e Lho da alarma •••• ~....................

12

90.00
99.00

Partes e peças separadas, •..•...

00.00

CONDENSADORES ElrTRICOS,FIXoS,VARIAVEIS
AJUSTAVEIS

01.00

fixo,

02.00
03.00
04.00

Fixo, de p ap e I, •.•••••••••••••••••• ~ •••••... 10

05.00
90.00
~9.0D

Outros •••••••••••••.•.••••••• "

,0..........

' ••••• ,","

12

12

'"

12

OU

de cerâmica ..........•••............. 10

r í.xc , de mica •••.••.••••••••••••••••••••• _. 10
~ixot eletrolttico •..•....•.•..•.........•. 10

'1

Ajustável ou va r áve j
Partes e peças separadas •.•••••••.•••••• ~.~

10

Outros •••••• , ••••• ,.••••.• , •••••••••••.'.....

10

ã

'0

ATOS DO PODER EXECUTIVO

923

CÓDIGO

ALI

tIBPOSIçlo

M E

e

R C

A D O R

I

A

QUOTA
%

nE>!

85.19

00.00

PARA INTERRUPÇ1l:0,. SECCIONAMENTO,
PROTEÇ1l:0, DERIVAÇ1{O OU CONEX1{O DE CIRCUITOS
ElrTRICOS (INTERRUPTORES,COMUTADORES,RElrS,
CORTA_CIRCUITOS,PARA_RAIDS, ELIMINADORES DE
ONDA, TOMADAS DE CORRENTE, SUPORTES DE lAM_
PADAS, CAIXAS DE JUNÇ1l:D,ETC.); RESISTtNCIAS
N1{O AQUECEDORAS, POTENCIOMETROS.E "REOSTA_
TOS; CIRCUITOS IMPRESSOSj QUADROS DÉ COMAN_
DO OU DE DISTRIBUIÇ1l:0

01.CO

AEarelhos para interrupção e seccionamento.1
nao automáticos
Chave de faca .........• ,; •....•.•..••........
Interruptor de,e~butir ou sobrepor, rotati~
vo ou -de alavanca .•...•...•.......•.........
Chave comutadora ou selatora .....•.........
Qualquer outro .....•...•........•..........
Aparelhos para interrupção e ssccionamento
automáticos, secos
Ralé para máquina da estatística ........•...
Ralé para telefonia e para aparelho
semelhante ...•................. ~ ••....•........
Chave de ignição para veículos ...........•.
Qualquer outro .........••.........•....••.••
Aparelhos para interrupção a seccionamento
automáticos, de rutura em óleo,líquido,gás,
ou ar comprimido
Posando at~ 2.000 kg
,
.
Qualquor outro
.- .............•.
Aparelhos para proteção de circuitos
pár<.;-raio· de linha
-. ..

Dl

02
03
99

02.00
Dl
02
03
99

03.00
Dl
99

04.00
Dl
02
03
·99
05.00

Dl
05.02
03
04

05
06
99
06.0.0

APARElHAGEr~

Fue Ive L •••••••••••.•••••.••..••.••••.•..•••

Disjuntor ...•...'.........•••... '............•
Qualquer ou t r-o- •••••• ·•••••• '•••• '" ••••••••••
Aparelhos .ce derivação e conexão
Suport~ para lâmpada, base e pino para toma
da o semelhante
·
.
Suporte para váÍvula radioelétrica
.
Tomada para equipamento de tração e de ele
vação (cabeça de trole, pant6grafo e
sem;
Lhan t e )
~ .. ,..........
.
Tomada polarizada e tomada bÜ~d~d~::::::_::
Acessório elétrico para condutor e isolador
de linha de transmissão, rede de distribui
ção e rede de-contato para tração .•...... ~
Ro dap é e Le t r í.Pd cado ..•..... :...............
Qualquer outro ........••.................'.
Mesa, cabine, painel ou quadro de comando,
controle,distrlbuição, regulação, medida,
verificação ou semelhante, com instrumento
ou ·distribuit::;;j"o elétrica......•..•.......•...

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

10
10

la
la
la
la
la

10

'
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AL!

c 6 DI GO
UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO

ME.RCADO::?IA

e
ITEM:

7.

07.00

Dl
02
03
99

DS.OO
09.ÓO
Dl

02
03
99
90.00

Dl

Resistências fixas ou ajustáveis, exceto
aquecedoras
Potenciâmetro de carvão
Potenciômetro de fio .•.
Reostato ••

0,0

••••••

~

0'0

a~

10

••••••••••••••••••

••••••••••••••••

Qualquer outro
Circuitb,s impressos ....•.......

0'0

',

••••••••

•••••

,",

•••

10
10

10
10

Resistências não. lineares seou conduto ras
Termistores .................•...•.......... lO
Varistores
,
o •• ,
o , o o o
10
Lumí.ebc r ea •• o . o . o o o o . o o o o . o
o, •• " , • • • • • •
10
.,0

,

,

Qualquer outro ...•...
la
Partes e.peças separadas
Pino, contato, pastilha, ter~inal, perfi~,
etc., para aparelha de interrupção e secc1Q
namento .
la
Qualquer outro .•
la
o ••••• o o. o

o o o. o o o o •

99

85.20

QUOTA

.; • •

o o

o. o

o o', o

,.

,

o

,

•

o. o,

o o o o. o o

o o o . , o,

o'

o. o o . , ·

o o o o o o o,.
o o: o

O"

0.0.

'OO.DO

LAMPADAS E TUBOS ELrTRICOS DE
INCANDEsctN
CIA OU DE DESCARGA PARA ILUMINAÇ~O OU PARA
RAIOS ULTRAVIOLETAS OU INFRAVERMELHOS;LAMPA
DAS DE ARCOj LAMPADAS ELrTRICAS UTILIZADASEM FOTOGRAFIA PARA PRODUZIR A lUZ RElAMPAGO

'01.00

Micro-lâmpada para aparelho oftálmico s' s~
malhante~ inclusive para endoscopia
10

02.00

De arco voltáico .•...•.....•............... 10

03.00

De filamento ~ncandescent8, com enchi~ento
de gás crlptôn~o e semelhante (lâmpada esp~
eial para m,tneir o) •.
10
De filamento incandescente, de base reduz~
da, em qualquer voltagem, não espe cã r.í c ada , 10
Para iluminação e projeção, de temperatura
de t::or sUperior a 3.000 Q Kelvin, ext::lusivQ
mente para cinematografia, cinema e atividQ
des semelhantes, em qualquervoltagem,wattQ
gem e base.
10
De filamento incandesc8nte, de vida reduz~
da, exclusivamente para uso fotográfiCO, em
qualquer voltagem 8 ma't t aqem •
10
De filamento incandescente, para iluminaçã~
em geral iluminação púolica, tração ou de
coração tbase não reduzida),. de qualquervoI
tagem e. wat.t.eqem
10
De filamento incandescente, para raio infr~
vermelho, para aquecimento e. s ec aqern •
10
De filarnentoincandascente, para iluminaçã®'
de veícul.o, de qualquer voltagem e, base "ro§.
ca'' ou "baãone ta", até 32' wat t s ou seu eqlJi,.
valente em lICPl1 (lIcandlepowe~'I)
; 10.
o

04.00
05.00

o. o

o o o . o o o, • • o o o

06.00

•

o o o o o o o. o o

o o

o. o.

o • • • • o o ••

0.0

o

o. o

o ••

07.00

o o

OS.OO
09.00

o o

o

O'

o o o o

o

o o o o ',0 o . . .

o o o. o o ••• o o ••• o

o ••• o o.

o. o..
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06DIGO
POSIÇÃO

U B

UBPOSIçIo

R

C A D

O R

I

A

AL!
QUOTA

e

%

Im!

10.00

11.00
.12.00

Dl
02

99
13.00
14.00
15.00

16.00

I
I

17.00
Dl

99
90.00

Dl
02
03·
04
05
06

99
99.00
85.21

00..00

De filament o incandescente, par-a ilúrõlinação
de veículo, de' qualquer vo I t'aqem, b aa a "toR
pedo" ou "prEi_focus" ;.....................
De queima instantânea (vpbc t or eeb").•••.•..
De vapor de mercur~o
Para iluminação .........................•...
Para ii12quina da .tirar eôp f cs heliográficas
por pção fotoquímica dos raios ultraviol~
tas sobre papel copiador imp~egnado de sol~
ção à base' da diazo ......•••.•.........•..•....
Qualquer outra ••••••.•••. ,; ••••.•...... ,
Fluorescente, para iluminação. ,. •••••..• .,., ..
Da vapor de sódio, para iluminação •••....•.
Especiais para âcvcr e de natal••.••••.•....•
âmpadas de cát9do oco, para espectrofotoe t r La ..............•...•..••..••.••.•...•.

10
10

í

10

10
10
10
10
10

Lâmp8da ou farol selado
lâmpada refletora, de filamento incandescen
te, de 24 volts ou mais, para iluminação com
luz fria e concentrada,dest~nada.a integrar
Larnpedár a o' de cirurgia
,•.........
QU81quer outro ... .', .....•.......•...•....... '
Partes e peças separadas
Ampola de gás,d~ descarga para lâmpadàs de
vapor da ns r cur i.o...•........ "
,
Ampola e tubo de substância fluorescente ou
r~v8stidos (interna ou exter~amente)d8 sub~
tancia fluorescente •.......................
De 18111p<l()a da arco: suporte, dispositivo da
regulação ou ou aã qo s e outro
;,...:
1
Base de metal comum' para montagem de lamp&
das ou tubos el6tricos
.
Filamentos de tungstênio espiralados ou não,
cortados em tamanho próprio para montagem ..
Oualquer. outra peça de ffietalcomum para mon
tagem da lâmpadas ou tubos elétricos .•.. , ..

10

lO
10

la
lO

10

ia
la
10

~~~~~~~~.~~~~~:::::::::::::::~::::::::::~,:::~ la
la

LAMPADAS 1. TUBOS E VAlVUlAS ElETRONICOS(DE C~
TODO QU~NTf,DE
CATODO FRrO OU DE FDTOCATOD~
cml EXCEÇ1W DOS COMPREErJDIDü5 ,N.l\'· POSIÇítD
85.20), TAIS COMO LAMPADAS,TU80S'E V~lVULAS
DE VACUO, DE VAPOR DU DE GAS (JNClUSIVE TQ
BOS'RETIFICADDRE5 DE VAPOR DE MERCÚRIO), !Q
80S CATODICOS, TUBOS E vAlVULAS PARA APARE
LHOS O.::: TOJ'o}AOA DE VISTAS DE TElEVISJ\O (cP;11A
RA5 DE TELEVIsno), ETC.; crlUlAs,FOTo':::L~TRI
CAS; CRISTAIS PIEZOEl(TRICOS MONTADOS; DI~
DOS, TRANSISTORES E DISPOSITIVOS SEMICONDU_
TORES S~MElHANTES; nICRO~STRUTURA5 ELETRONI
CAS

I
i

i
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ExECUTIVO

c 6 D I GO

AL!

M B

SUBPOsrçÃO
POSIÇÃO
e

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA
%

ITEM

I
85.21

01.00
02.00

01
99

I

03.00
DlI.OO

~

U b O analisador de imagem .•.••.•••••..•....

10

uba catódico para televisão (cinescópio)

P<Jr8 recepção a cores

.

.Qu81quer outro .....•....•••••••....•...•.•••

10
lO

ITubo catódico para outro fim ....•...•.......

10

ubo elat râmet.ro f'o t occnbndo r •...... -• •.......

lO

05.00

Válvulas eletrônicas exclusivamente
transliliSsol"es ("power_tubes") •.••

06.00
07.00

Válvulas eletrônicas receptoras ••••...••••

0

Válvula reguladora de tensão ou de

para

••••••••

10
10

intensi
10

08.0p

dada···· •..................•..••••...•......
Válvula retificadora de meio gasoso

09.00
10.00

Célula foto elétrica •.•..........•.••...••.
Transistores •....•••....•••............•••

10

11.00

Tiristores ••......•.•......•••..•...• ,
.
Díodos de germânia, de óxido de cobre, de sp
lênio ou material semelhante .... ,.•••......
Villvula retificadora para r-a.Loac X •.....•..

lO

12.00
13.00

14.00

91·°9
92.00
01

02

99
93.00

94.00
95.00

96.00
-~8.

00

99.00

Microestruturas eletrônicas ...•.••.... " ...
Armaç;3'o., base ou qualquer ou~ra peça de me-,
tal comum para montagem de lampada,tubo ou
válvula eletrônica .......•................
Canhão eletrônico (ve Lecb r-cn çun") para cine~cópio de televisor
Montado, para cinescópio de televisor domê~
tico ...•......•. '.•.•. '...•..•.•.......... ~ ..
Partes e peças separadas de canhão eletroni
co do item 92.01 .....•..... , .. ,
~ ..
Qual quer outro .......•......••............
Ampola e tubo de substância fluorescente ou
revestidos (interna e externamente) de sub 2
tância fluoresc"ente ....•..•..••••..........
Partes e peçaa separadas de transistor ...••
Partes e peças separadas de díodo do
item
12.00 ..••••.........••......•.......•.•......
Partes e peças .eecaeadee de células ·foto~lé
tricas .•••••..••...••...•..•.......••....•..
Outras partes e peças separadas ..•••...•. ,.
Outros

.......................................

io
10

10
10
10

10

10
10
10

10
10
10
10
10
10

1
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EXECUTIVO

C ÓD I GO
f\'

UllPOSIÇlo
POSIÇÃO
e

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

7.

ITEM

85.22

00.00

ALI

QUOTA

r·1A:QuINAS E APARELHOS EL!:TRICOS N;qO ESPEClf~
CADDS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇDE.
DO-PRESENTE CAPtTULO

Dl ~ 00· Acamradores de partículas nucleares(betatron
02.00

03.00

04.00
90.00

Dl
99
99.00
85.23

ciclotron, sincrotron, etc.) •••...•..•..•.
Aparelhos eletrolíticos para polimento de~
pécimes para. exame microscópico. ou metalogr~
fico.
Limpadores de parabrisas e semelhantes,para
aeronaves, veículos ferroviários e
outros
veículos, exceto os classificados na posiç;o 85.09
-.............•....
Geradores de baixa e alta frequência (osciladores) .....,..................... ..... .•.•.
Partes e peças separadas
Par-a aparelhos da subposição 01.00 ~ ....•••
Qualquer outra ..•............ ~............
Outros. " .. ,
,
. . . .•.

00.00

FIOS, TRANÇAS, CABOS (INCLUSIVE OS
CABO;
COAXIAIS), ·TIRAS, BARRAS E SEr-1ELHANTES_,_!~
LADOS PARA USOS EL!:TRICOS (MESMO ESMALT~
OU OXIDADOS ANODICAr-lHHE), CO!'l OU 501 PEÇ'íli
DE CONEX~O
.

·01.00

Cabo condutor, isolado eletricamente,co~ r~
vestiroEnto ou armadura metálica
Cabo coaxial para transmissão telefônica i

Dl
02

99
02.00
03.00
04.00

99.00
00.00

10
10

10
10
10
10
10

t~rurbana
10
Cabo especial de distribuição de energia e
lét;ica, sub~errâneo, operando sob prsssã
de oleo ou gas
;
".... 10
Qualquer outro
, 10
Cabo condutor, isolado. a Let r Lcame nt e ç s àm .~ ,
madu r-a met áLí.ca de proteção
~.
1.0
fios, isolados eletricamente.............. ],0
Cabo, fio e qualquer outro condutor com co
nexâo , contato, pega ou terminal.......... 10
Outros
'"
'.' 10

PEÇAS E OBJETOS DE CARV~O OU D~ GRAfITA~CO
OU SEM METAL PARA USOS ELrTRICOS OU EL~TR
TrCNICOS, TAis· COMO ESCOVAS PARA rMqUINAS
LnRICAS CARVtlES PARA LI~r'\PADAS PILHAS O
MICROfON[S~ ELETRODOS PARA fORN~S,APARELHO
DE SOLDAR uU PARA INSTALAÇüES DE ELETROLI
SE, ETC
A

ATOS DO PODER

CÓDIGO

POSIÇÃO

ExECUTIVO

!

blIBl'OSIÇIO !

M E

e.

~

C

A

D

O

R

I

AL!
QUOTA

~

Im!

%

OLOO

02.00
03.00
04.00

'.' ..
.

99.00

00.00

ISOLADORES DE QUALQUER MATrRIA

01.00

Isoladores de sus pensão

01
02

85.26

Escovas para máquinas elétricas
Carvão para pilhas
'

Resistências aquecedoras .. · .....•..........
Outros
.

05.00

85.\25

Eletrodo de grafita ou de carvão
.
BeabEo pera lâmpada elétrica .........•.....

g:

~~~~~i'c'a'::::::::::::::::::::::::::::::::

lO
la
lO
10
10
10

10
10

02.00

Buchas para transformadores,
d Ls jurrt c r e s ,
subestações e se~elhantes, inclusive buchas
condensivas

10

99.00

Outros

10

00.00

"

'

.

PEÇAS ISOlANTEStCONSTITUtDAS INTEIRAMENTE DE
OU QUE POSSUAf-'l SH',PLE.SlJE

['\AHRI!'IS ISDlMJ ES

85.27
85.28

00.00

00.00

ÇAS flETtlLICAS DE U~lI1\O (SUPORTES PARA Lft;f-l~~
DAS cnn "PASSO DE ROSCA", PO,~ EXEf'1PlO)INCO,B.
PORADAS NA MASSA, PARA MtlQUINAS; APARELHOS
E INSTALAÇOES ELnRICAS, COI·\ EXCLUs1W DOS 1..
SOLADQRES DA POSIÇ1\O 85.25 •. ··· ••••. ·· ..••.

10

TUBOS ISOlf\OORES E SUAS PEç.'i.S' DE LIGAÇ1W,DE
FiETAIS C'Jí':U~!S, ISOLADOS HJERIORt·1ENTE:.:....

10

PARTES E PEÇAS SEPARADAS,EU::TRICAS,OE
['lAS E APARELHOS,

rmO

!·l~QU..!.

ESPECIfICADAS NEI-j

em,

PREEr.JDIDAS Et'1 OUTRAS POSIÇtiES DO
PRESENTE
CAPITUlO ••••••••••••••••••••'., •• ; . . . . . . . . . .

10

x V 11
MATERIAL DE TRANSPORTE
NOT AS:

(XVII-l)

A presente Seção não compreende os artigos mencionados
nas posições 97.01. 97.03 e 97.08. bem como os trenõs.P!
ra esportes ("1 uges". "bobsleighs" e-s eme l hantes ) (posi
ção 97:06).

(XVII-2)

Ainda que sejam reconheciveis como destinados a materlal
de transpOrte. não se consideram incluidos nas posições
da p~esent~ .Seçâo corr-es ponden tas ãs partes ~ peças sep!
radas e acessórios, os artigos seguintes:

ATOS DO PODER EXECUTIVO

a) as juntas, arruelas e semelhantes de qualquer matéria
(seguem o regime da matéria constitutiva ou se class!
ficam na posição 84.64);
b) as partes e acessórios de uso geral, no sentido da. NE.
ta(XV-2) da Seção xv, de metais comuns (Seção XV)
e
os artigos semelhantes de materias plãsticas artific!
ais (que se classificam geralmente na posição ·39.07);
c) os artigos do Capitulo 82 (ferramentas);
d) os artigos da posição 83.11;
e) as mãquinas e aparelhos classificados nas posições
84.01 a 84.59. bem como suas partes e peças s eper-edes ,
os artigos citados nas posições 84.61, 84.62 e, desdeque constituam peças intrinsecas de motores, os art!
gos da ~osição 84.63;
f) as mâqut nas e aparelhos elétricos, bem como a aparelh.!
gem e acessórios eletricos (Capitulo 85);
g) os instrumentos e aparelhos do Capitulo 90;
h) os artigos de relojoaria (Capitulo 91);
i) as armas (Capitulo 93);
j) 's escov,s que coostitu,m elemeotos de ve,culos d, p~

sição 96.02.
(XVII~3)

(XVII-4)

No sentido dos t ap'i tu l os 86 a 88, a expressão "partes,
peças separadas e acessórios" não abrange as partes. pe
ças e acessórios que não sejam exclusiva ou principalme~.
te destinados aos veiculas ou artigos da presente Seção.
Quando uma parte, peça separada ou acessório seja s us ce tj
ve l de corresponder, simultaneamente, às especificações de
duas ou mais posições desta Seção, deve classificar-se
na posição Que corresponda a seu uso principal.
Os aviões especialmente construidos para serem utiliz!.
dos simultaneamente na navegação aérea e como veiculos
terrestres consideram-se como aviões.
Os automêve t s especialmente construidos para' serem utíl.:!..
zados simultaneamente como veiculos terrestres e como e~_
barcações (veiculos anfibios) consideram-se omD veiculas
automóveis.
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(XVII-S)

Os veiculas de colchão de
culos de maior semelhança:

ar classificam-se como

a) no Capitulo 86. se foram concebidos para

sobre

u~a

se

~

ver

deslocar

via de direção (aerotrens);

b) no Capitulo 87, se foram concebidos para se deslocar
sobre a terra firme ou, indiferentemente, sobre a ter
ra firme e sobre a água;
c) no Capitulo 89, se foram concebidos para se deslocar
sobre a agua. mesmo que possam pousar em praias ou d~
sembarcadouro5 ou deslocar-se igualmente sobre supe!
t Lc t e s de gelo.

As partes, peças separadas e acessõrios

dos veiculas de

colchão de ar, classificam-se nas mesmas condições que as

partes. peças separadas e acessõrios dos veicules da p~
s çác em que são t ncl uf dos os veiculas de colchão de ar
por aplicação das disposições precedentes.
í

O material fixo para vias de aerotrens deve considerarse como material fixo de vias ferreas, e os aparelhos de
sinalização, de s equ r a nç a, de controle e de comando para
vias de aerotrens'como aparelhos de sinalização, de seg~
rança. de controle e de comando para vias ferreas.
CAPITULO

86

Veiculos e Material para Vias Ferreas;
de Sinalização .. não Eletri
cos para Vias de Comunicação

Apa~elhos

NOTAS,
(86-1)

O presente Capitulo não compreende:

a) os dormentes de madeira ou de concreto para vias ferreas
e os elementos de concreto para vias de aerotrens (posi
ções 44.07 ou 68.11);
b) o material para viasferreas classificado

na

posição

73.16 ;

{86-2)

c) os aparelhos eletricos de sinalizacão da posição 85.16.
Os eixos. rodas. rodas montadas nos eixos
(trens de rodas
ou rodeiros). dros. discos. centros e outras partes de r~
das. os uchassis u• Uboggies h • ubissels" e outros
ntrucks u
semelhantes. as caixas de' lubrificação' (de graxa e de 'õleo),
os dispositivos de freio de todos os tipos.
os tampões de
choque. os ganchos e sistemas de engates. os foles de inte~
circulação e a\tigos de carroçaria se classificam na
posi
cão 86.09.

ATOS DO PODER

-(86-3)

EXECUTIVO

931

Salvo o disposto na Nota- (86-1) precedente, classificam-se
especialmente na posição 86.10 (material fixo): as vt as mqp
tadai (portâteis ou não), as placas e pontes girat5rias, os
para-choques de linha e gabaritos.
Igualmente,
classif~
cam-se na posição 86'.10 os discos e placas m5veis, e os
S!
mãforos, os dispositivos de comando para passagem de nível,
os aparelhos de manobra de agulha. os postos de manobra
a
distância e outros aparelhos mecânicos não elétricos de s~
nalização, ~e segurança, de controle e de comando para t~
dos os tipos de vias de comunicação, mesmo que providos de
dispositivos acess5rios para iluminação elétrica.

NOTA ·COMPlMENTAR (NC):

NC '(86-1)

O IPlin'cide sobre os produtos da posição 86.07. some!!
quando ~estinados ao transporte de mercadorias
em
minas. este l e t r-cs , estabelecimentos fabris.
armazéns
~e

ou entr-epos t os .

c 6DI GO

ALI

M

.

/SUBI'OSIÇlo
. POSIÇÃO
e

E

R

C

A

D

o

R

I

A

QUOTA
.%

ITEM

~/T'

86.01

00.00

LOCOMOTIVAS E LOCOTRATORE5 A VAPORjTrNDERES

86.02

00.00

LOCDr-l0TIVAS E lOCOTRATDRES ELnRICOS (DE A
CW1ULADOR(S OU DE ENERGI'; EXTEH),jA) .. , .....-: ':'/T

86.03

00.00

OUTRAS LOCOMOTIVAS E LOCOTRATORES

01.00

02.00

DieseL
'
üs eeet e.i êt r coe

99.00

Outros

00.00

AUTOMoTRIZES (MESMO PARA AUTOCARRIS) E
OS
VEICULaS A MOTOR PARA INSPEç~a E
CONSERVA
çÃO DE lINHA~ rrRREAS

01.00

86.04

86.05

c

"

í

.
.

li/r

.

N/T

N/r

Automotrizes d Lea e Lc.a Lé t r Lc a s
" ..
Carro motorizado para inspeção de linhas
.

N/T

02.00
03.00
04.00

Carris 8 bondes
.
Automotrizes sobra .co Lchâo de ar(aerotrens)

Nlr
Nlr

99.00

Outros

N/T

00.00

CARROS DE PASSAGEIROS,FURGOES PA RA 8AGAGEN~
VIATURAS_CORREIOS, VIATURAS SANIT~RIAS, VI~
TURAS CElULARES~ VIATURAS DE ENSAIOS E
OQ
TRAS VIATURAS ESPECIAIS~ PARA VIAS FrRREAS

01.00

Carros

~.;

N/T

99.qO

Outros ...•............•.•...••..•••••........•..

N/T

,

.ce

, .. ,"' .......•...........

aço "pul1man"

".......•...

N/r
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C6DIGO
AL!

POSIÇÃO

UBFOSIÇIO
e
lTE1l
00.00'

QUOTA

x
VAGUES-OFICINAS, VAGUES_GRUAS E OUTROS VA
GOES DE SERVIÇO PARA VIAS FrRREAS; VE!CULOS

SEM

MOTOR PARA

INSPEÇ~O

E

CONSERVAÇ~O

LINHAS FrRREAS .•••••••••••.•
86.07

'"0.

0"0

DE

•••••••••••

N/T

00.00

VAGUES E VAGONETAS PARA O TRÂNSPDRTE DE MER

01.0Q

CADDRIAS SOBRE TRILHOS
De borda baixa ou basculante

02.00

De descarga a·utomática, .••••.•...........•..

5

03.00

Isotérmicos ou f'rigor!f'icos
De plataf'orma e prancha
Tanques ou reser~atórios.:

5

04.00
05~00

06."00

-

_

.
'.
.

Viatura para uso alternado em' ferrovia
rodovia
'
0.0

.',

• • • -.

5

o."

_,

',""

••

5

5

ou

":',........

5

99.00

Outros •..• '..................................

5

86.08

9°·00

"CADRES" E nCDNTAINERS"(INCLUSIVE OS CONTEN
TORES_CISTERNAS E CONTENTORES_DEPOSITOS)UTI
LIZADOS -E~1. QUALQUER ·MEIO· DE TRANSPORTE .: •• .:-:

5

86.09

.00.00

PARTES E PEÇAS SEPARADAS' DE VEICULOS PARA
VIAS n::RREAS
Aparelhos de- engate ..,."
'
.
Cabine, estribo, corpo, cilindro B qualquer
outra. parte de cobertura ,da locomotiva
.

'01.00

02.00

8
8

03.00
04.00

Caixa de 'ar-e La , .
-.,.
Mancais para eixós de.veIculos ferroviários

8

Dl

Caixa de graxa provida 'de rolamentos
.
Cartucho com rolament os
',' ','
',' , ,
_.
Qualquer outro."
:._
"'" .. "
.
Caixa de vagã!J .. '
,
".,
" ~ .. '.
Chassis. , .......•....................•... ,,_. :
Eixo usinado ou trabalhado ,para
material
ferroviário, montado ou não, r~to.ou não ....
Para-choque ....• , . , • ,
, , •,
~ •." .. , .' ..

8

02
9.
DS.OO

06.00
07.00
08.00
09.00

Dl

•••

10.00
11.00

12.00
13.00
'14.00

Peças e ~ispositivos de freio
Sapatas para' f,reios
_.,
'
Qualquer 01.:'tra;,
,
;

_.._

'
_.. ;

,
.

Peça_para a modificação 'da \/elocidade e. in
versao. de marcha
"
, ..•.......... , .. '.
Peça para t~a~smissão de mo\/imento
.
,Roda e aro. pa~a, roda, de ferro fundido .•.. , ,
Roda e aro para roda, fo~J~dos.,·; ... " . ' ....
~ITruckl'.,., .'
~, ..•. ; ......•• : ...•.•...•.

99.00: Outros

, .._" ...•.....•..••.'.....•...•..

8

8

8
8
B

8
8
8
8
8
8
8
8

8

I

ATOS

c

<5
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D I GO

AL!

"

UBPOSIÇÃO ;

e

POSIÇÃO

'

ITEM

86.10

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7-

00.00

APARELHOS
~lATERIAL FIXO PARA VIAS .n:RREAS;
DE
MECANIC OS N~O EL~TRICOS DE SINALIZAÇ~o,
COMANDO
PARA
SEGURANÇA, DE CONTROLE E DE
QUALQUER VIA DE COMUNICAÇ1tO; SUAS PARTES E
PEÇAS' SEPARADAS

01.00

Hat ar aj, fixo para :vias -férreas •• ; ••.••••••

8

0;2.00

Aparelhos mecânicos não elétricos •••••••. ;.

8

90.00

Partes

peças eepaceoee ...................

8

í

8

CAPITULO

87

Veicu·los Au t onêvc t s , Tratores, Ho t oc t c l os
(Motoci cl etas, Motonetas e Seme 1han tes),
Velocípedes (Bicicletas, Triciclos e Sem!
lhantes) e outros vef cul os Terrestres
NOTAS:
(87-1) Entendem-se por tratores, no s~nti~o do presente Cap{tulo,
os velculos motores essencialmente concebidos para puxar
ou empurrar instrumentos, veiculas ou cargas, mesmo que ~
pre~entem certos dispositivos acessórios
que permitam o
transporte de ferramentas. sementes, adub os, etc., rej ac g
nados com seu uso princ)pal.
í

da~

(87-2)

Os chassis de velculos automóveis, com motor e cabina,
sificam-se na posição 87~02 e não n~ 87.04.

(87-3)

A .posiçã.o 87. JO não' compreende os velocípedes para cria~
ças que, não sejam construidos' ã manet r-e dos modelos usuais

para adultos, nem os que .nãc tenham rolamentos de e s f er-as;
estes 'artigos classificam-se na posição 97.01.
NOTAS COMP~EMENTARES

~c (87-1)

(NC):

Para efeito unicamente de classificação dos
veiculos
de fabricação nacional nas s ubpos t ç ães
87.02.01.00 e
87.02.02.00, considera-se o resp~ctivo peso f Fqut co m~
dt o -comprovado pelo 'fabricante- assim entendido o do
veiculo com exclusão de ãgua. c~mbustivel. 'lubrifica~
tes (do motor. da transmissão e do,' diferencial). ferr,!
mentas, roda sobressalente. com ou sem pneumãtíco e dos
seavtntes acessêrios e equt paneritcs a televisão.rãdi9.
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ATOS DO PODER

ExEcUTIVO

direção hidraulica, transmissão automática,
aparelho>
de ar condicionado e s tsteme de ventilação ou
aqueci
menta, cintos de segurança e seus suportes e reforços,
trava de segurança e equipamento para lavagem de parabrisas, quando acoplados ao ve Icul c , -bem como de qual
quer pr o teç ão .an tf fe r r-uq t nos a ou anti-ruldo ã base de
bo rj-e cha e' d'e asfalto.
NC (87-2) Fica reduzi.da para 5% a a l Iquo ta do IPI incidente sobre os produtos das .s ubpo s i çêes 87.05.05.00,87.06.01.00'
a 87.06.19.00, 87.06.21.00 a 87.06.99.00, quando estes
produt6s se destinem aos veiculas ~as pasiçõ~s 87.ITl ~
87.03, e dás subposições 87.02.03.00 a 87.02.99.00.
NC (87-3)

Os veTtulos autom6veis, de carga, de carroçaria
tipo"furgão"-, da posição 87.02, para fins de incid~ncia do

IPI,

classificam-s~:

a) no item 87.02.03.02, quando de capacidade superi ar'
a 2.000 kg de carga util, ou de peso bruto igualou.
superior,a 4.200 kg;
b) no item 87.02.03.',03, quando,·embora montado
sobre
chassis de caminhão. tiverem capacidade de
carga
ütil de até 2.000 kg e peso bruto ate 4.200 kg.

c

ÓD I GO

POSIçlo
87.01

~UBl'OSIÇÃO

-. AL!
M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

t

QUOTA'

e
ITEM

7-

TRATORES, INCLUSIVE OS TRATORES_GUINCHOS
Tratores para semi-reboques (ca~inhões-tra
to r-e s }
Cl Ca;i1inil~G_ttat':)r; de c on s t z-u çÊo especial pa ra
serviço pesado, destinado a trabalhos vinc~
lados d.í r-et arnen t c ao transporte de mí.né r os,
pedras, terras_com pedras e materiais sem~
lhantes, que nao se identifique como caminhão-trator do tipo cO~ercial ou comum edaQ
tado ou reforçado
!
_
'Qualqu3r nu tr-o
~
.
02.00 Microtratores de rodas, (4 rodas),para hort~
cultura 8 _agricultura
.
03.00 Tratores de-.2 rodas (cuj t Lvado r s e mo t o r z a
do s }, para hort,icultura e agricultura
-:
94.00 Tratores' agrícolas da 4 r-odae
.
05.00 Tratores rodoviários de 2 rodas
.
06.00 Tratores rodoviários de 4 rodas
,.,
.
07.00 Tratores florestais de 4 rodas
,
.
08.00 Tratores d~ esteiras
.
09.9 0 Unidades trataras de rodas para ,tratores e~
cavo~carr8gadores
,
,
~~.OQ
nut roe
,',.,
,',
·.····:.·~·

,

00 -,00
01.00

í

"

,

5

5

í

S
5

5

5
5

t

1

5
5

L

935,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓDI_GO
POSIÇÃO

UDPOSIÇÃO

e

E

R

c

A

o

D

AL!
R

I

A

QUOTA

ITEM

87.02

'00.00

VE!CULOS AUTOMOVEIS COM MOTOR DE
QUALQUER
TIPO, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS OU
DE
(-lERCAOORIAS (INCLUSIVE OS AUTot'10VEI,S DE' CO.!!
RIDA E ONIBUS ELrTRICOS)

0l.00

Automóveis de. passageiros, inclusiva os de
esporte
Pesando ati800 kg
.
Pesando acima ·de soa' kg et
L 000 kg
.
Pesando acima de 1.000 kg até 1.100 kg
.
Pesando acima de 1.100 kg até 1.600 kg
.
Pesando acima de 1.600 kg
.
Especiais para corrida
···
···
·.··

01
02
03
04
05
06
02.00

Dl
87.02

%

02.02
03
03.00
01
02
03

04
05

99
04.00

OI
02

é

Camionetas de passageiros, cam t cn e t as de u-'
so ~isto tipos ~edan, utilit5rio, veranei~,
furgão 8 outras camionetas de uso misto
Pesando até 800 kg .. '
..
Pesando acima -de 800 kg até 1.100 kg
Pesando mais de 1.100 kg ,
VeIculas de carg~

.10

Onibus, inclusive e'létricos: com 'c-apacida .
~e acima de 20 passageiros
~ .. '
'.:-.

un~bus espe~ial para transporte- de passa~
ge~ros ..em p~stas da. aeroportos
_•..

~~~~~~~~i~:: ..':..::::.: :,':::::.::':::: .: .: :

09

lO
99

20

Caminhão, pesando até 4.000 kg
.
Caminhão, pesando acima de 4.000 kg
.
Camionetas, furgões, "·pick.'::upS''' e s eme Lhah
tes
:
:
""':
Especial para transporta de lixo,mesmo co
disposi tivos da carga, empilhamento; etc.
Transportador motorizado tipo.nDumps~, de
construção e sp ac.LaL para serviço pesado' ,
destinado ao transporte de minerios, pepedras, terras com pedras e materiais semelh~ntes, .que não se identifique como CA
minhao basculante do ti~~ comercial ou co
mum adaptada 'ou reforçado (caniinhão .. fora":"
de-estrada), , ,
',
" .. "
.
Qualquer outro
:
.
VeIculos cOletivos,_ veIculas especiais. e
outros 'veIculos automóveis

04
05
08

12·

20
20

Micr?-onibus. com c ap ac Ldada. de 15 a

07

30

.
.

03

06

24
24
28
28

zü pes

Carro-funerário
'.. "
;-......•. ~ .
Carro-celular
,
~ .'. '
.
Automóveis com três rodas .. ' '
::
.
Jip~s cam tração em guas rodas~ com 00' sem
po Lã a para transmissao de força'
_ '
Jipes com tração nas quatro rodas
com ou
sem polia para transmissão de força'.... ~ ...
Carro-forte para transporte "d e 'valores.·.- ..
Qualouer outro ....•••.......•.....•. " ....•.

lO
16
.12

10
12

12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
12
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c 6 D I GO
POSIÇÃO

AL!

~lIBroSIÇlo

li

E

C

A

o

D

.R

I

A

QUOTA

e

%

Im<
99.00

87~03

:M

00.00

Outros •••

0"0

• • • • • • • • • • • • • • "0

••••••••••••••

12

··:

VEíCULOS AUTOM6VEIs' PARA USOS. ESPECIAIS
(COM' EXCEÇ1tO DOS DESTINADOS AO TRANSPORTE

PROPRIAMENTE .DITO); TAI,S COMO PRONTO_50 ~

CORROS,'CARROS_OOMBAS"CARROS_ESCADAS;CAR
ROS PARA VARRER; PARA REMOVER NEVE, PARA-

REGAR,. CARROS-GUINDASTES, CARROS_PROJETO_

RES, CARROS-aF.reINAS, CARROS RADIOLÓGICOS
00. ~O·

01.00
.99.00
"87 .. 04

rz

••••••••••••••

12 .

0,' • • • • • • • • • • • • •

OLOO

Para ~rator da po~ição 87.01, exceto: para
caminhões-tratores ....' ... ,.: .... , .. ,..... ,., .
Para transportador motorizado
do códi~

12

87.02.03.05 ••....•••••••...•• :, ..•,•••••.•

12

03.00
)9 ..0C

Para automóveis e camionetas de uso misto.
::h.ltros ..........•.•................•.........

12
12

00.00

CARROÇARIAS PARA OS VEíCULOS AUTDMÓVEIS
CLASSIFICADOS NAS POSIÇÕES 87. Dl A 87.03,
INCLUSIVE A5 CABI~!AS
'

01,00

Carroçarias próprias para veiculo ~ipo ji
pe ,.' ... ,. ......• , ...•.. '.• , .... , ...• , ... , .. ,

go,

Carroça~ias' próprias para automóveis ~ c~,

12

'-

12

03.00

Carroçarias eróprias para ca~inhões, ônibus e mí.c ro-conã bus , •......_..•. , ..,
.

12

O,!.oo

Carroçaria basculante dotada' de sistema hi
dráulica para sua elevação •..., ..'
~ ....

.12

05. ao"

Cabina.....•... ','
,
', ...• , .
Outros.... , .. '., .....•......... , .. '.~", •...,.

99.00

mionetas

de

uso misto."

'

,

,

00.00

P-ARTES, PEÇAS SEPARADAS E' ACESSORIOS '005
VEIcULOS, AUTOMÓVEIS CLASSIFICADOS NAS PO....
SIÇÕES 87.01 A 87.03
.

01.00

Para-lama.."" .•... , .........• ,
Capota" .•'•....... , .•.. , .,
Grade protetora' d~ radiador··
Para-br.isá.
'.• , .' ~"'" ., '"
Protetor para janela, portá 'ou
Port~ ...•.• , .',.,.; •••. ,',

02.,00

03.00
04.00
05~OO

.I

••••

CHASSIS COM MOTOR, DOS VEíCULOS AUTOMÓVEIS
CLASSIfICAODS NAS POSIçõES 87'.01 A 87.03

02.00

'87.06

0'0.0"0

00.00

D2.0q

87.05

E SEMELHANTES
·Betoneiras .•..•••••
Outros ....••... ,. ~., •. '.•••.

06.00

_.. ~ • ó', • • •
, .". '-" ;-..
"
'.
."
' .
vista·· .-.. - .,......•..

12
12

li
12
12
12
12

"
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C6DIGO
1:IBPOSIÇ1í.O
e

""'"

07~OO

08.00·

O?OO
10.00
11.00
12.00
13"00

14.00

'.5.00

16.00
17.00'

18.00
19.00

oi
99
20.00
21.00

22.00
23.00
24.00

25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00

31.00
32.00·
33 .. 0 0

AL!

Y

E

R

C A D

O R

I

A

QUOTA

%

Alavanca .de mudança de velocidade' ou
de
freio ••...........•.•...••...•......... ; ...
'nmo cc ecec cxee ••••.•.••••••••• : .,••..••••.• :
Aro e cubo 'para roda •....•.........•.... ·...
Eixo de transmissão (eix~ cardan) ....•....
Sarr.a de direção ..............•.............
Caixa de direção .........•..............•..
Caixa de marcha ou de mudança, ~e multi.pliçação ou .de redução
, .. ..
Coroa e pinhão
'.'
'..
F;;;eià hidráulicS?, a- ar, a vácuo; r·relo de
roao ou de emergencia,de sapata-s semelhan
te
' ~_
'..'
'
·
7.
Diferencial
,
- - - . ..
Discos depressão da.embreagem ..........•.
Semi-eixo e bengala
Embreagem'

-

,.• ;

Mecânicas ..;
o • • '0' ••••• o
Qualquer outra."" .....•..... ,
lagarta .•..•... " .• -.. .-,

"

',~"""

,...........•
,

.

Painel ou .quedr c para Lne t aumenboe . . .. ·.-.·
Pedal .....•.... '"
.
·Quadro de chaasi, 10ngerina, travesse,can
toneira, braçadeira e peÇa seme1hante
7~
Peça de extensão de chassi
'..
Radiador ..'. < • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • • •_ • • • • • • • • •
Roda •••.. ",' ••••...•'~. ; .. ,'., ..• _•..••...• ',.,.

Volante ou guidão
,
Eixo dianteiro •.. ·.···
·· .. '
Capa do diferencial e eixo trazeiro
Cabo e capa .do weLoc Íme t r-c ,
'
Setor e rosca-aem fim, de direção
Roleta de apeiQ da lagarta de trator

'

.
.
.
.
.
.

Sl9.00

12
12 .
12
12
1L

12
12
12

12
12
5

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12

Friso, aro ornamontal para roda, calota,
extensão de tubo de descarga (rabo-de-pei
xe). enfeite para capô, moldura para li
cença e qualquer outra peça ornamental ...
Tampas para gargalo do tanque de combust{
val ou do radiador, com ou sem fachadura~

12

Outros.. , -" ... ,

12

=

34.00

i2

12

• • ' . ; • • • • , o '• • • • •

-

12
12

o o o •• o o o •••••••••••••••••••

12
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C6DIGO

POSIÇÃO

ALI

llBl'OSIÇlo

LlE.RCADORIA

QUOTA

e

%

ITEM

B7.07

00.00

VEIcULOS AUTOMÕVEIS DOS TIPOS UTILIZADOS
EM FABRICAS, ARMAZ~NS, PORTOS, AEROPORTOS
PARA O TRANSPORTE A CURTAS DISTÂNCIAS OU
PARA MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS (CARRE_.
GADEIRAS, EMPILHADEIRAS, "CHARRIDTS_CAVA_
LIER;;", POR EXEMPLO),

VEíCULOS DE TRAÇA0

DOS TIPOS UTILIZADOS NAS PLATAFORMAS
Dl
ESTAÇÕES fERROVI~RIAS;
SUAS PARTES E PE-

ÇAS ·SEPARADAS

01.00

Veículos de tração do tipo utilizado

02.00
90.00

árias, instalações fabris, eeroportos,po~
tos 8 semelhantes,
,-,
, 0_' • • • • • ". • •
Empilhadeiras
_.......................
Partes e peças eocaeadae.

em

armazéns, plataformas de estações fe=rovi

01
99
99.00

Das empilhadeiras da subpos Içjio 02 ..00.
üuet quee outra···· .. ;
'.'
Outros.,.
.. .. . . .. . . . . . . . . . . • . . .

'-"'1

00.00

87.09

QO~OO

MOTOCICLOS (MOTOCICLETAS, MOTONETAS E SE_
MELHANTES) E VELOcípEDES (BICICLETAS, TRI'
CICLOS E SEMELHANTES) COM MOTOR AUXILIAR7
COM OU SEM CARRO LATERAL; CARROS LAT[R~
PARA MOTOCICLOS E PARA VELOcípEDES, APRESENTADOS ISOLADAMENT~

01.00

Motocicleta, mesmo com carro lateral
Motociclo, inclusive bicicleta. com motor"
auxiliar
Ciclomotores com motor de até 50 cm3 de

01
02. Dl
99
03.00
04.00
99.00
87.10

00.00

Ol.OO

12

12

12

87.08

02.00

12
12

CARROS E AUTOMÓVEIS -BLINDADOS DE COMBATE,
COM OU SEM ARMAMENTO; SUAS PARTES E PE _
ÇAS SEPARADAS
'.'
...
. . ..

i~ /1'

24

cilindrada
'...
Qualquer outro...........................
Motoneta, mesmo, com carro lateral........
Carro lateral {"side-car").........

24

Outros...........

24-

15
24
24

VELOcípEDES (BICICLETAS, TRICICLOS E SEME
LHANTES) SEM MOTOR, COMPREENDENDO OS TRI=
CICLOS DE CARGA SEMELHANTES
Bicicleta, mesmo com carro lateral (ve í.de

:-:

1~

02.00

Triciclo de carga.........................

15

99 ..00

Outros ................................••..

15

cee")

:
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c 6 D I GO
~~ !"UBPOSIÇÃO
roszçzo
e

~

AL!

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

ITEM
87.11

87.12

00.00

00.00

%

CADEIRAS DE RODAS E VEíCULOS SEMELHANTES
COM MECANISMO DE PROPULSA0 IMESMO COM MO_
TOR), ESPECIALMENTE CONSTRU DOS PARA SEREM UTILIZADOS POR INVALID.OS..............

·l~ /T

PARTES, PEÇAS SEPARADAS E ACESSORIOS DOS
VEíCULOS ClASSIFICADOS NAS POSIÇÕES ,87.09
A 87.11

01.00

Dl
9'
02..00

Dl
02
03

9.
87.13

I 87.l~

Para veIculos da posição 87.0~9
\ Garfo_ Eej.eecôpã.cc
,
'
.
1 Qualquer outro
.
Para ve!culos da posição 87.10
Roda livre
,
'
'
.
Cubo contrapedal
'
-..
Niple
'
~.
Qu~lqu9.I: outro
' _.. ~ ....•.

12
12

li
12
12
12

03.00··

Para ve!culosda posição 87.11

00.00

VEíCULOS SEM MECANISMO DE PROPULSÃO
O TRANSPORTE OE CRIANÇAS E OOENTESj
PARTES E ~EÇAS SEPARADAS

01.00

Para c transporte de crianças

,-.

i5

02.00

Para o transporte de enfermos ou inválidos

15

90.00

Part~s e peças separadas

15

.00.00

-

.

PARA
SUAS

.

OUTROS VEICUlOS NAO AUTOM6vEIS E REBOQUES
PARA VEíCULOS DE QUALQUER TIPOj SUAS PAB.
TES E PEÇAS S~PARADAS

01.00

VeIculo de tração. animal... . ..

02.00

Reboque':'hospital
Reboque_oficina .-.........................

03.00
04.00
05.00

Dl
02
03

9.
06.00

Dl
02

99
90.00
99.00

12

..

Reboque_casa
" . . . . ..
.
Carrinhos detração manual
a r a o transporte de carga
"
e ferro, para cons-truçao
. . .. . . .
Para feira, super-mercado e semelhantes..
Qualquer. outro ...-..... '...................
Transportadores rebocáveis

6

12
12
12
12

12
12
12
1~

Sem1~reboque do t1Po plataforma
Vaga0 de construçao especial para serviço
pesado. destinado ao transporte de mina_
rias, pedras" terras com padr-aa . e materiais semelhantes. que nãó se identifique
como reboque. ou semi-reboque do tipo comercial "ou comum adaptado ou reforçado.·.
Qualquer cut r-o
:....................

12
12

Partes e peças separadas
Outros
"

12

_ '. . .. . . . . .
'. .. . . .. . . .. . ..

1~

12
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CAPITULO

Navegaç30

88
Aerea

CÓDIGO

ALI

POSIÇAOO iUBPOSIÇA.O
e
ITEM

J,!

B

R

C

D

À

O

R

I

A

QUOTA

x

r8l

fãã:õil

00.00

IAERÓSTATOS ....................•...•..•......

88.02

OO.qo

AERONAVES (AUIUES, HIDRDAVIOES, PAPAG-AIOS
PLANADORES, AUTOGIRoS, HELICCPTEROS,9RNITO~
EROS, ETC.); PAP.A_QUEDAS GIRAT~RIOS

01.00
02.00

Aviões a hélice.............................

5

Aviões a turbo-hélice
'.....
Aviões a turbo-jato.........................

5
5

Helicópteros
',"
s
Planadores..................................

10
lO

Para-quedas giratórios
Outros

"..
. . . ..

10
10

00.00

PARTES E PEÇAS SEPARADAS,DOS APARELHOS COll
PREENDIDOS NAS POSrçtlES 88.01 E 88.02.......

10

86.04

00.00

PARA_QUEDAS E SUAS PARTES, PEÇAS SEPARADAS
E ACESSORIQS
,
··. ~'.'
. . ..

8

88.0~

00.00

CATAPULTAS E OUTROS ENGENHOS DE LANÇAMENTO
SE~lELHANTES; APARELHOS DE TREINA!'1EN TO DE vno
EM TERRA; SUAS PARTES E PEÇAS SEPARADAS

01.00

Catapultas e outros engenhos de lançamento
semelhantes. . . . . .. . . .. . . . .. .. . . ..
..

02.00

Aparelhos de treinamento de vêo

1Ít:1 torr~...

8

90.00

Partes e peças separadas....................

8

03.00
04.00
05.00
06.00
99.00
88.03

v

C/\/"llULÚ

,. . . .

,

8

89

Navegação Maritima e

fluvial

~:

(89-1)

As embarcações incompletas ou não acabadas e os cascos de
embarcações mesmo desmontados ou por montar, belll como as
embarcações completas d.esmontadas ou por mon t ar. classifi
caro-se, em caso de dúvida sobre a natureza das embarcações
a que dizem respeito, na posição 89.01.

NOTA COMPLEMENTAR (NC),
!te (89-1)

As partes (e xcete os cascos'). peças e acessõrios de e~
barcações e de estruturas flutuantes, apresentados ;s~
t adanen te , quer sejam ou não .reccnhec'[veí s como tais.
se exc l uem do presente capitulo e sequee , em qualquer
~aso, o seu regime próprio.

ATOS
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~

R

94i

C6D I GO
POSIÇÃO

ALI

M

~UDPOSIÇÃO

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

e

ITEM
89.01

7.

00.00

ENBARCAÇOES N~O COMPREENDIDAS EM OUTRAS
SIÇOES DE5TE CAPITULO

m, 00
02.00

Emba r c açjie s -de que r r-a, de qua Lque r tipo....
[ri1barcação comu~ de grande celado{navio).de
maie de 5.000 t brutas ou 2.000 t de r8gi~
tro
Cargueiro, para Carga líquida ou sólica
a
granel
'.' . "
..
Cargueiro, para gás liquefeito ou não......
Qualquer outro cargueiro...................
Mista (passageiro e carga) a motor diesel,
semi-diesel ou semelhante..................
Mista (passageiro e c~rga), a vapor, com ca~
deira ou turbina
~ ,..........
Qualquer outra, mista (passageiro e carga)..
Para passageiro, a motor diesel,semi-diesel
ou semelhante
, . '" . . . . . . . . . .. . . .
Para passageiro, a vapor, com caldeira
ou
turbina
_......
Qualquer outra para passageiro
,..
Embarcação comum de calado médio, para uso
costeiro ou do cabotagem fluvial ou lacustre
atá 5.000 t brutas ou 2.000 t de registro
Cargueiro, para Carga l!qui90 ou sólida
a
granel
"
' . .. . . . . . . . .
Cargueiro, para gás liquefeito ou não......
Qualquer outro cargueiro
~. ',"
Hí s t o , a motor diesel, semi-diesel ou sem.,ê.
lh8nte,.........
nrs t a, a vapor, com caldeira ou turbina....
Qualquer outra, raí.s t a
,....
Pa:ca passageiro, a motor dieBel,semi-diesel
ou s eme Lhan t a
~ ...•Para passageiro, a vapor,com caldeira ou tu~
bina
, .. ,
~
Qualquer outra paro passageiro.............
E~barcação comum, de pequano calado,de mais
de 200 t 8 menos de 2.000 t de registro
Exclusivamente para passageiro
,....
lHsta, inclusive "forry_boat"...............
Para carga líquida ou gasosa liquefeita,com
c ac ac Ldad e de até 20.000 litros............

01

02
03
04
05
06
07
08
09
03.00

01
02
03
04
05
06
07
08
09
04.00
01
02
03
04.G4

05

Para carga ltquid~ ou g8sosa liquefeita, com
capacidade de mais de 20.000 litros
até
100.000 litros
Para carga liquida ou gasosa liquefeita,com
cap ac daõo de ea í,s de 100.000 litros.......
Po:co carga só1irl<:i (a1varengz, chotn,pu"t80)
ou se~elhante
aualquc~ outrQ
Emba r-caç Eo c omumjde pequeno ca Lad o par-a uso
axc Lus Lvaraent s local. até 200 t de r-ec í.s t r o
ã

06
99
05.00

PQ

j

12

12
12
12

12
12
12
12
12
12

12

12
12
12
12
12
1,ê

12
12

12

12
12

12

12
12

12
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C6DIGO
~IÇAo

e

r"",
Dl
02
03

E

R

c.

A

D

o

R

r

ALi
QUOTA

A

,

Mista (passa~8iro e car~a)
.
Para carga Lí qu i da ou. solida a granel •.....

04

Para gás liquefeito ou não
.
P~~a carga Gó~ida (alvarenga, chata ou sem~

05
99

Lhun t e ) ...................•..•..........•...
Para passageiro (Lancne.oc semelhante)
'
.
Qualquer outra
,', ........• ,_
.

06.00

Dl
02
03
07.00

Navio_auxiliar oficina e de socorro
Até 2.000 t brutas
Da mais de 2.000 t até 5.000 t brutas
De mais de 5.000 t brutas
~
Navio p8squeirCl

.
.

.

Dl

Com câmara frigorífica e máquina para produ

02
99

ção de frio
'
CO(;l câ(;lar-a de gelo
,
".,
qualquer outra.........................

'08.00
Dl
02
03
99

09.00
99.00

Dl
02
03
99

B9.02

"

U:SPOsrçÃo

00.00

, . :-:
.
.
.

12
\2

12
12
12
12
12
11
12

12
12

12

Er.1barcação para recreio ou esporte
ParêAcompetiç~o esportiva, s~{isfazpn~o ~~
e xLqe nc i a s e aspa cificações do Conselho N.,ê.
~ional d~ Desportos ... ;,...... ,
,., , .. ,
.
~r.1~arcaçao sobre cnlchao de ar
,
.
Iates "" .. , .. ,
,.,
",
,,
,.
Qualquer outra
> ••••••••••
[(;lbarcação sobre colchão de ar, exceto para
recreio ou esporte
,
.

20

20
20
20

12

Out r os

At5 200 t de re9istr~
.
De,200 t até 2.000 t de rogistro
'..
De (;lais de 2.000 t até 5.000 t de registro ..
âua Lqu e r outro ..... , .. ,··,.········

~

.... ,. ','

12
12
12
12

GIBARCAÇOES ESPECIAU1ENTE CONCEBIDAS PARA RE
(RE80CADDRES)OU EMPURRAR OUTRAS EMBAR
-

BOC~R

CAÇOES

89.03

01.00

Para uso local.,

99.00

Outros, . '"

00.00

BARCOS_FAROIS, BARCOS_BOMBAS, DRAGAS DE TQ
DOS OS TIPOS, CASREAS E GUINDASTES FLUTUAN_
TES E OUTRAS H18ARCAÇOES EH qUE A NAVEGAÇ1W
r ACESSORIA DA FUNÇ~O PRINCIPAL; DOCAS E DI
QUES FLUTUANTES'
-

01.00

Dragas .....•....... '"
,
.
Cábreas e guindastes flutuantes .•..........

02.00
Q3.00

.

8

••... ,_o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '.' ••• ,

8

8

8

Docas e diques flutuantes,
'.'
.
Usina flutuante, elétrica ou termoelétrica.

8

04.00
99.00

OU t r 9 S

8

00.00

n18ARCAçOES CONDENADAS POR INAVEGAVEIS. '-' ..

, ....•. " ......•. '"

......•... ,

8

NI'J:

ATOS

,
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cóDIGO

AL!
11

)rlIBP('e"srQ:Xo

E

E

C

O

D

'A

E

I

A

QUOT

POSIçAO

%

'TE!<
00.00

COMol

ESTRUTURAS FLUTUANTES DIVERSAS, TAIS
RESERVATORIOS, CAIXDES,BCIAS DE AMARRAÇnO ,

I

. BelAS DE

BALIZA~lENTO

S E ç A

o

E 5W.ELHANTES ..••.••••

x VI

I I

INSTRUMENTOS E APARELHOS DE CTICA. DE FOTOGRAFIA
E DE CINEMATOGRAFIA. DE MEDIDA. DE VERIFICAÇ~O.
DE PRECIS~O; INSTRUMENTOS E APARELHOS MtOICO-C!
RORGICOS; RELOJOARIA; INSTRUMENTOS OC MUSICAi APA
RELHOS DE REGISTRO E DE REPRODUÇJl:O DO

RA

o REGISTRO E A REPRODUÇ~O EM
PROCESSO

ou

SO~l

PA

POR
MAGNtTICO. DAS IMAGENS E 00 SOM
TELEVIS~O,

CAPITULO 90

Instrumentos e Aparelhos de Otica. de

Fot~

grafia e de Cinematografia. de Medida. de
Verificação. de Precisão; Instrumentos e A

parelhos Médico-Cirúrgicos

NOTAS:
(90~lJ

O·presente Capitulo não compreende:

a) os artigos para usos tecnicos, de borracha vulcanizada
não endurecida (posição 40.14), de couro natural, arti
ficial.ou te cons t t t uf do (posição 42.04),de matérias têx
leis (posição 59.17);
. b.) os produtos refratãrios da pos r çao 69.03; os artigos pa
r-a usos qufmt cos e outros usos tê cnt cosv de posição 69.09;

c) os espelhos de vidro não trabalhados ot t cemen te , da p~
sição 70.09 e os espelhos de metais comuns ou de metais
preciosos, que não tenham o carãter de elementos de õtl
ta (posição 83.12 ou Capitulo 71, segundo o caso);
d) os arti90s de vidro das posições 70.07, 70.11. 70.14 •••
70.15. 70.17 e 70.18;

8

I
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ExEcUTIVO

e) as partes e acessarias de uso geral. no sentido da Nota
(XV-2) da Seção xv, de metais com~ns (Seção XV) e os a~
tigos semelhantes de matérias plãsticas er ef rf cte ts (que
se classificam geralmente na posição 39.07);
f) as bombas distribuidoras com dispositivo medidor. da

'~

sição 84.10; as bãsculas e balanças ~ verificação e co~
tagem de peças fabricadas, bem como os pesos que ~ apr~
sentem isoladamente (posição 84.20); os aparelhos de e
Jevação e d2 movimentação (posição 84.22); os disposit!
vos especiais para ajustamento da peça a trabalhar ~ da
ferramenta nas mãquinas-ferramentas, mesmo munidos de
dispositivos aticos de leitura {por exemplo. os divis~
r-e , chamados "Et t cos"}; da posição 84.48 (com exceção
dos dispositivos puramente aticos: lunetas de centrag~
de alinhamento. etc.); vá Ivut as , torneiras e outros ar.
tigos semelhantes (posição 84.61).
9) os projetores de iluminação para automaveis (posição
85.09) e os aparelhos de radiodireção,de r-adfcde te cçâc ,
de radiossondagem e de r-e dt ote l e ccmandc (posição 85.l5);
b) os aparelhos cinematograficos de reglstro ou de reprod~
ção do som que utilizem unicamente pr-cces s os magnéticos.
bem como os aparelhos para a reprodução em s r t e , 'perprocessos exclusivamente magnéticos, de supórtes de som
obtidos por estes mesmos processos (posição 92.11); as
leitoras magn~ticas de som (posição 92.13);
é

i) os artigos do çap I tu l c 97;
~s

medidas de capacidade que se classificam como obra$
da matéria co~stitutiva;
1.) as bobinas e suportes s eae Ihan tes
(classifi.:ação segu!!.
do a matêria constitutiva: posição 39.07. se çec x.v,etc:.) ..
{90-2) Salvo o disposto na Nota (90-1) precedente:
.) as partes, pe ç as separadas 'C aces sdrí os pa re máquinas.!.
parelhos. instrumentos ou artigos do presente Capitulo.
que consistem em artigos mencionados como tais em qual
"quer das posições do presente Cap'ltulo ou' dos Capitulos
84.85 ou 91 (com exceção das posições 84.65 e 85:28).
classificam-se na posição considerada.
j)

b) as outras partes. peças separadas e acessario$, reconhe
clveis com~ exclusiva ou principalmente destinados às
mãquinas, aparelhos ou instrumentos do presente Capit~
10. classificam-se com estes ou na posição 90.29,
qua~
do for n caso.

945
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(90-3)

A posição 90.05 não abrange as lunetas astronômicas
(p~
sição (90.06) nem as lunetas de mlra para armas, os perlscô
pios para submarinos ou carros de combate e as lunetas p~
ra mãquinas, aparelhos e instrumentos do presente CapItulo
(posição 90.13).

(90-4)

As mãquinas, aparelhos ou instrumentos Sticos de medida.
de verificação e de controle, suscetIveis de se classificarem. simultaneamente,na posição 90.13 e na posição 90.16.
classificam-se nesta ültima posição.

(90-5)

A posição 90.28 compreende unicamente:
a) os instrumentos e aparelhos para medir grandezas eletri
cas ;
bl os instrumentos. aparelhos e mãauinas da natureza dos
deScritos nas posiçôes 90.14. 90.15. 90.16, 90.22, 90.2~
90.24. 90.25 e 90.27 (com exclusão dos estrobos~oplos»
mas cujo modo de operar se baseia num fenômeno elétrico
variável com o fator procurado;
c) os apare1~os e ·instrumentos para a detecção ou
medida
das radiações alfa, beta. gama ou dos raios-X, cosmicos
e semelhantes;

{90-6)

c

d) os reguladores automãticos de grandezas eletricas, bem
como os reguladores automãticos de outras grandezas ,cujo
modo de operar se baseia num fenômeno elétrico variãvel
com o fator a regular.
Os estojos, escrfnios ou receptâculos semelhantes,. que se
apresentem COM os artigos deste Capítulo a que são dest~
nados e com os quais são normalmente vendidos, classifica~
se co~ os referidos artigos.
Apresentados
isoladamente,
seguem o seu prõprio regime.
ÓD I GO

ALI

"

sUBPOsrçÃO
POSIÇÃO
e

ITEM

90.01

Z

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

7-

00.00

LENTES, PRI5!'lAS, ESPELHOS E OUfROS ELEÍ'i::~
TOS DE 6TICA DE QUALQUER MAT~RIA,NAO MO~TADOS, COl'l EXCLUSÃO DOS ARTIGOS DESTE TIPO, DE VIDRO, f!AO TRA8ALHMOS OTIClH·:E~;T:: j
MAT~RIAS POLARIZANTES EM FOLHAS OU EM PL~

01.00

Espelhos óticos, e s pe Lha dca na p:ti;siras.!:!
perf!cia .•.•...•.•.••.•....'.••..•.... ",;,.,
Espelhos .par-a ràios-X
'.,
rÜtros polaróides, cortados ou por cortar .............•....•••.•..•••..-•.......•..

CAS

02.00
03.00

04.00

..................

L.entes para óculos

15
15
15
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c ó DI GO
POSIÇÃO

AL.!.

UBPOSrçÃO
e

M:E1RC'AIlORIA

QUOTA

z

ITEM

oi
02
99

das de um só lado ..•..•.••••.•..•...•..• :-.
qualquer outra

o-o.............

15
15'

Dl

lentes, exceto para óculos.
Lentas de contato ....................•.. ~.

15

99
06.00

Qualquer outra
:
Redes de difração. ,-,. .•.•..•••.•••...•••• _.

15-

99.00

Outros

00.00

LE NTES,

DL DO

Dl
02
03
99
02.00

03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
99.00
90.03

00.00

01.00

Dl
02
03
04

99
D2.00

Dl

,

j

99

I

I

I

90.04

I

das ou acabadas de um só lado
Lentes multi focais , não acabadas

05.00

90~O2

lentes bifocais ~u ~rifoc~is, nao acaba -

00.00

ou

0,-:..........

0'00.0......
PRIS~lAS,

lS
15

ES PE:LHOS E OUTROS ELEr'1E!i

TOS DE 6TICA DE QUALQUER MAT~RIA, MONTADOS, PARA HJSTRUr·1ENTOS E APARELHOS,
Cm·1
EXCLUSAO DOS DESTE TIPO, DE VIDRO,
NAO'
TRABALHADOS OTICA~~NTE
Objetivas e oculares
Objetivas para câmaras cinematográficas ou
fotográficas'e para projetoras
:.
Objetivas para microscópios
Oculares micrométricas para microscópios ..
Qualquer outra .. "..........................
Condensadores, inclusiva para microscá pios .... -.......................•.........•.
Espelhos óticos...........................
Filtros rolaróidas
~
Qualquar outro filtro da luz,inclusive p~
ra fotografia
~ . . .. . .. .
Prismas. . . .
. ..........•...•
Redes de difração
'.. . . . . ..
..
Lentes....................................
Outros. . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . ... . .. .. ... ....
ARMAÇÕES PARA ÓCULOS, LUNETAS, LORNHÕES,
"PHiCE-~EZ" E ARTIGOS SEt1ELHMJTES E PARTES DE ARf-1AÇÕES
Armações
Do âmbar, madrepérola, marfim ou tar~ar~
ga . .. . . . .
.. . . .. . . .
. . .. .
De matéria plástica com ou sem metal comum,mesmo douradc, prate3co ou folheado
de metal precioso
"....
De metal comum, mesmo dourado, prateado
ou folheado de metal precioso .........•.•.
Oe metal precioso, no todo ou em parte.•••
Qualquer Dutra............................
Partes de armaçoes
Oobradiça ou charneira para óculos
"..
Qualquer outra
' .......•.
ÓCULOS (PARACORREÇAO, PRoTEÇ~b OU oUTRCS
FINS), loRNHTIES, "PINCE-NEZ" E
A,[HIGOS

SEr-"IE:LHMTES

15

acaba

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
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c 6 D I GO
POSIÇXO

UJ3POSIÇÃO

02.00

90.07

A

D

O R

r

A

03.00

Corretores, de âmbar, madrepérola, marfim ou b ar-t ar-uqa •....•..........•. " ... ,....

D4.00
90.00

Corretores, de matéria plástica .•.....•...'.
Lentes. -da . matérias diferentes do vidro ..

99.00

Outros .............•......................

00.00

AL!

QUOTA

szn

99.9 0

Outros

OO~OO

INSiRUM[NTOS DE AST~ONOMIA ~ DE COSMOGRA
FIA, TAIS Cor'IO 'TELESC6PIOS, LUNETAS AS::

00.00

T~ON~MICAS, MERIDIANAS, EQUATORIAIS, ETC.
E SUAS ,ARMAÇÕ:::S, CQtol EXCLUSÃO DOS APARE _
LHOS o::: RADIOASTRONOMIA
•

01.00
90.00

Ine t r-umenbo e. •....••..•••
Partes, peças separadas a acessórios ••..•.

00.00

APAFlELHOS FOTOGRAncos; APAReLHOS ou DISPOSITIVOS PARA A PRODUÇÃO DE LUZ-RELAM~A_
GO EM'FOTOGRAFIA

Dl.OO

Aparelhos fotográfiCOS

04

05
06

07
99
02.00

Dl
02
99
90.00
00.00

15
15
15
15
15

PRIS~'IAS

Binóculos.;

02
03

15

BIf~ÓCULOS E ÓCULOS DE LONGO ALCANCE, COM

01.00

Dl

90.0~

C

Protetores, de uso profissional
,
.
Corretores, de metal prec~oso no todo ou
em parte
·
.

OU

90.0ó

R

z

01.00

90.05

M E

e
ITEM

,

-..............
".

·0......................

.18
18

15

15

Da foco fixo ou lente menisco e obturador

para instantâneo ou instantâneo e pose
("box~ e semelhante)
De espelho, para ~parelh~s da raios-X
Para profissionais 8 semelhantes, para n~
gativos de 5 x? em, 13 x l8cra ou maior,
tipo"atelier"
:
~. .. . . . ..
Para reportagens, tipos "GraFlex",fl8ush",
"Ltnhcr r", "Technica" a semelhantes.......
Para asroFotografias
". . . .. . . . . . .. .. ..
Para pericias, policia-técnica e semelhan
tes
~
Para microfotografias
"~'
qualquer outro
:'...
Aparelhos ou dispositivos-para a. produção
de luz relâmpago em fotografia
"Flash." de bateria........................
"Flash" eletrônico
~
i.'-"
Qualquer outro
~ .. "...............
Partes e peças separadas
_.....
APA:iELH05 CWG1ATOGR~FICOS (APARELHOS DE
Tot·tADA···DE: V!STAS"(C~I'lARA5 CI~~'::f'lATOGRAfI· ..
CAS) E REGISTRADORES DE SOM, MESMO COMBI_
NADOS ._APARELHOS De: PROJEÇ~O C0l-1 OU
S(11
REPROQUÇÃO DO SOM)

18
18
18
18

18
18
18
18

18
18

18
18
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CÓDIGO

POSIÇÃO

ALI
, QUOTA

UBl'OSIçIO

•

e

I_
01.00

filmadoras manuais ou da corda, para filmes de 8 mm a 16mm de largura, mudos ou 5,2

noros
02.00

'....

18

Filmadores manuais ou de corda, para filmes de 35mm de largura ou de largura maior,

mudos ou sonoros .......•••••.••.••..•..•••
03.00

04.00

Filmadores elétricos, para filmes de Smrn
a 16 mm de largura, mudos ou sonoros ••....
Filmado~es a18tricos, para filmes "de 35mm
de largura, ou· da largura maior, mudos ou
sonoros

05.00
06.00
07.00

01
99
08.00
90 ..DO·

99 ..00
90.0.9

00.00

APARELHOS DE PROJEÇÃO FIXA; APARELHOS
AMPLIAÇÃO OU DE REDUÇÃO FOTOGR~FICA5

01.00

árnpLi ado re s para fotografia..............
Aparelhos para leitura de microfilmes....
Projetores de radiografias...............
Projetores de diapositivos
_....
Ep Ld.ía s ccp Lua •......•.. _
'....
Partes e peças separadas
,.,.,.........
Dut r àa ............•.................. ,...

02.00

03.00
04.00

05.00
"90.00
99.00

90.10

, ',"...... . .••.

Projetores cinematográficos, para filmes
de 8mm de Lar-q ur-a ," mudos ou s ono ro s , . •.•..•
Projetores cinematográficos, para filmes
de l6mm de largura, mudos ou sonoros ....•.
Projetores cinematográficos, para filmes
de 35mm de largura, ou de largura maior ,
mudos ou sonoros
Para a projeção si.multâr.ea de imagens, iguais, em sentidos diferentes, sobre duas
ou mais telas s e pa r ada s
Q'ualquer outro
;...............
Aparelhos cinomatográficos registradores
de som
'................
Partes e peças separadas
Outros

00.00

18
18

18
18
18

18
18

18
18
18

DE

18
18
18
18
18
18
18

APARELHOS E !·tATERIAL DOS TIPOS UTILIZADOS
NOS LA8DRATÓRIDS FOTOGRAFICDS OU CINEMATO
GRAFICOS, NÃO ESPECIFICADOS llal CDr-1PREEN::
OIDOS ;:n oUTRA3 POSIÇÕES DO PRESE~jTE: CAPf

TULD; APAi'lELHOS oz fOTOCÓPIA POR SISTErviA
ÓTICO OU POR CONTATO E APA8ELHOS DE TERMO
CÓPIA; T~LAS PA~A PROJEÇÕES
-

OLOO
liL.UO

03.00

Apare lhos editores para filrron
Aparelhos sincronizadores de som e imagsm~
MáqUinas e aparelhon para mediç~a, conta_O
gem d~ quadros, enroladeiras ou rebobina_
OO~3S, coladeiras, titulGdoras e semelhan

t .. s . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . , ........•...:.~.

18
18

1'8
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CÓDIGO
Kt

POSI'r',O

M E

SlJBl'OSIçIO

e

""""

Q'UOTA

%

04.00
05.00

06.00
07.00
OS.OO

D9.!JD
10.00
i

ALI

n a A D o n I A

r.no

12.00
13.00
14.00
lS~OO

16.00
17.00
18.0,0
19.00
20.00

Dl
99
90.00
99.00
00.00

Máquinas copiadoras ou multiplicadoras de
imagem e som ..•.. ; .... :: ......••....••• ~'"
náquinas para processamento fotográfico :
fixação, revelação e operação complsmen _
tal'
' '
.
Secadeiras para-filmes cinematográficc~ .
Aparelhos para cortar ou emendar negati _
vos ••.•..... ,
.
Banheiras, tanques ou cubas da revelação,
de qualquer matéria
.
Chassis ("maoazines") para chapas J "f ilmpac k" ou pellcu1as
,. .
Copiadoras de alimentaçno ~utomática
GU
manual,
_ .
Eama Lt ade Lr a s ou s ec ade í.r-as
,
,
.
t-'iaZ'gin::J.dores .. ,
"
,
"
-pe qado r e s para filmes
"
_
,
.
pcen ees para cópias fotográficas
.
Guilhctinas
'
.
Copiadoras heliográficas
.
Aparelhos par-a fotocópia por contato
.
Aparelhes para fotocópia por sistema ótico ,
,
.
Aparelhos da' Eer mccdp La .. '
,
-.
Telas de'projeção
De matérias plásticas .
üua Lqua r outra
;
,
.
Partes, peças separadas 8 acessórios
,'
out~os
,
,
,
,
.

I

18

18
18
18
18

18
18

la
18
18
18
18
13
18
18
18
18
18

18
18

nrcnoscúcros

E DIFRAT6GRAfOS ELETR01'lICOS
P::iOTi'Ji',IC03
t-ií.c r o s cóp Los.: 8 di.fratógrafos.,
' ..
Partes, peças separadas e acessórios
,.

t:

01.00
90.00
. 90.12

00.00

mC,:;OSCÓPIOS õr rccs , INCLUSIVE OS APARE: _
LHOS PARA MICROfOTOGBAFIA, MICROCINEMATOGRAfIA E MICROPROJEÇAO

n.oo

(-licroscópios
Ótico, simples (com luneta monocular)) de
platina fixa e simples espelho, sem adapta~ão, para quaj que e apar':lhG9:m
,..

Dl

02
03
04
05
99

D2.00

ccmp o s t o ,

15
15

I
15

p La t Lna F Lxa .....•.• ;.

1.)

ótico) COTP?sto, de platina móvel
"
Estereoscoplqo
~
_
Especial de comparaçao
Qualquer outro ..... ,.......................
Con.iunto para micro fotografia •....•••..• ,..

15
15
15
15
lS

6tlcO,

de
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S

C A D

O R

I

A

QUOTA

%

Partes, peças s~paradas e aCGssários

15
15
15

Acessórios para contraste de fase
: ..,..
Acessórios, para microfotosraFia.,
.
Acessórios para polarizaçao ......•........
Disco e lâmina com gravação micrométri~a,
para microscopia
- :
',"
Espelho 8 prisma para projetar ou des2nh~
Estativo para microscópio de dizsecaçao
.
Hematímetro {he mac t ômeb r-o )
.
Platina porta-objeto .. .
Qualquer outro
··.-·

·'5

15
15
15
15
15

í

Outros

,

15

.

AP,ll,RElHOS OU H:~STRUr-1Er-JTOS DE 6TICA,
·rJ~O
ESPECIFICADOS r'!Ui CmlP,'1:EENDlPOS El·l OUTRAS
POSIÇÕES DO PR::SEr.:TE CAPfTULO(INÇLUSIVE OS
PROJETORES DE lUZ)
)5

Conta-fio .•.•.....•................ · .•• · -• .
Lup<:,-

.

Espelhos trabalhados eticamente e monta _
dos
_
,"
Projetores
ES~13reoscópios

_.. ,

Outros

;

15

15
.
.

15
15

.

15

If:snUi';ErJTOJ E APA,"!;: LHOS O:::: :;EOD~SI,'l" TO-

POGRAFIA, AG~IMEN5URA,' NIVELAÇ~O FOTO_
GRAMET~IA E HIDROGRAF!A, ~AVEGAÇ*O (M~Rf
THFl, rLUV!AL OU AtiEAt, nU'::C:10LOGI.Ii,HI
DRDLOGIA, GEOffSICA; JUSSDLAS, TELf~E
TRDS

01.00

~

Al~dade
ri

e,instrumento s13melhanto, com l~
a ..a ou p i nu La
-,

d:

15

02.00

Altfmetro
precisão, pa~a aeron3utica
ou .. opcqr-at La

15

03.00

Anemômetro t com dispositivo gráFico
de
registro
,................
(',:l13mômetro 8 eeme hao te , simples,portátil.

15
15

04

000

05 0 0 0

07..00

08.00
09.00

lO. DO

í

Anemô~etro para instalação fixa,paracont-ª.
to eletrico, com alarma...................
Aparelhos para sondagem geológica, basea_
da em geo-F{sica
;......
Barquinho de metal comum para navio, com
ou sem odômetro
_
_..
Timoneiros' automáticos 8 pilotos aoto mát I
cos
~.
Bcsimetro, de fio d13 inver ou outro, para
medida de base de triangul~ç8o . . . . . . . . . .. .
Bússola para bitácula de navio ..........•.

15
15
15
15
15
;1.5
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O R

I

AL!

À

ITEM

7.

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00

01

99
99.00
90.15

00.00
DL 00

1

QuOTA

02.00

Bússola pequena, em forma de relógio, .pa..
ra algibeira, ~imples ou com Qeridiano •••.
Cadeia de metal comum, Rara agrimensor •••.
C1inômetro, cli~!metro e ecl!metro ••.•..•.
De cl, inatória ••.••...•..•.•..••..•••••••••••.
Es quadr c de agrimensor ••...•••••.•.••••••.
Fototaqueôm8tro, fototeodolito e semelhan
te ........•..•..••.....•••••••••••••.•• ::.
Gon.i.Ôr.1l3t r-o
'"
Graffm8tra ...•..........•.•••••••••.•••••••.
Grafâ:netro ••.••••...••••...•....•••••••••••
HG1iográfico
.
. Hipsôrn:tro ....•.....••.••....••••••.•.•••.

.................................. .

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

Horizonte artificial ............•.........
Linfgrado, linfmetro, marégrafo, mareógra
fo ou raar edme t r-o .'
7.
f-ôolinete, tubo de "pitot" e aemeLhan t e
.
r~fvel ..•...................•.• , .........•.
Oi tante e s e xt ant;e ...........••.....•. , ...
Cr.1nfr.1etro ...........•.. '" ..•...•.........
Pantômetro ...............•.....•••....•...
pêndulo e sismógrafo sexagesimal e oet'r ou

15

cau I t;" .•••••.•••..•..•••..•...••.••••••. 7.

15

Pluviômetro com dispositivo gráfico
de
registro {pluviógraf0)
.
Rigua-eclImetro de mira ••.•••..•••.•• : ••..
Roc!metro com dispositivo gráfico de re~
gistro (rocfgra~o) .•...•••.••.....•••••••.
RoçImetro de quadrante ..•. ~ •••.• : ••••••••.
Telêmatro .. ,...•...••.•.••••.•••.•..••.•.•••
Teodolito, trânsito americano, taqueôme _
tro e semelhante
.
Com sistema de leitura por meio ae. prisma
ou micrômetro ótico e sensibilidade
de
leitura direta no limbo horizontal igual
ou superior a 1 segundo (limite de loitu_
ra igualou menor que 1 $egundo) ..•.. ~.: ..
Qualquer 'cut ro ••...•.......•.•.•....•...•.
Outros ...................••. ,
.

BALANÇAS s~NsfvEIS A PESOS' IGUAIS OU INFE
RIO:iES A Scq, con OU SEi" PESOS.
Balanças hidrostáticas
Balanças sensiv8is a pesos iguais ou infe
r Lo r-es a

D~2

na .•••••.•••.••••••••••••• ::.

15
15
15

15
15
15

15
15
15

15
15

15

15

15

15
1~
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POSIÇÃO
e
ITEM

M

E

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

Z

90.00

15

9?OO

15

00.00

HJSTliUnENTOS DE DES!õ:NHO, O~ TRAÇADO E m:
C.4LCUlO (p,'HnÓGRAFOS, ESTOJOS DE HSHlU n~~TOS DE CALCüLO J R~GU"S ~ DISCOS
DE

DO.De

CALCULO, ETC.); n~QUIr;AS, AP;dElHOS
E
H!5TRUHE:fHOS Os ('iEDIDA, DE V:::;nrrcAçi:lo E
O[ Cm:T~OLE, rlAO ESP[Clrrc.~DOS m::r·J COi"'p;i[Zr~D!DD3 ,':,'\5 DEM::'.r5 POSIÇÕES DO PRESEN
TE CAPíTULO (i·j~QUIí-!AS DE EOUILI8RAR,PlA=
r·jHiET.'W5, rnCRÔH[TROS, CALI3R ES, PAORÕ::S,
f·iETROS, ETC.); P~OJETO~ES DE PE RfI5

OLOO

AchUriador para comoeeeo •....••..•...•.•.•
Calibre, micrômetro, bloco padrão pri8má
tico,. me.tro_padrão, ou qualquer outro in:§:
trumento semelhante, de precisa0 ........•.
Cimógrafo e pantógrafo .. :
.
Compassos

02.00

03.-00

04.00

Dl
02
03

g:Para~~~~~~~o.::::,::::::::::::.:::::::::::::::
de metal

04
99

Escolar
··
'
.
Qualq4er outro ••.....•........ ~ ..•....••..

05.00.

Dl
02

'of~cio,

15

15
15
15
15

comum •••••••••••.••.

15
15
15

Curvas
Francesa ("pis'tolet u ) ••••••••••••••••••••
Sem.divisão métrica, de madeira, com ou
sem filete de metal
'..
Para ofIcio, d~ metal comum ............•..
Qualquer out ra ...•••........••..... '
.

15

C'urvImatro .........•.....•••....."
Escala de invar
'

.
.

15
15

.

15

Deinvar ............................•.....
Sem divisão métrica, de madeira, com ou
sem fil~t: de metal
.:........•...
Para o r.í c.í o , de metal comum
.
qualquer outro ..........................•.
Integrador, intógrafo, si dó grafo e seme_
lhante
.
PlanImetro
-.••

15

15
15

.12.00

Prancheta e mesa para desenhista apetre_
chadas .............................•......

15

13.00

Régua d~ cálculo e instrumento semelhante, de calculo
.

15

03
99

06.00
07.00
08.00
09.00·

Dl
02
03
99
10.00
11.00

~

Escala de qualquer outra matéria
Esquadros

15
15
15

15
15
15
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CÓDIGO

ALI

POSIÇÃO

SUBPOSIÇÃO
e

MERCADORIA

,

QUOTA

lTEU

14.00

m
02
03
04
99

·15.00
16.00
01
99

17.00
18.00
19.00
20.00
21 .. 00

m
99
22.00

23.00

24.00

Réguas
Divididas, de Lnvar~
Divididas z de qualquer outra materia.~
Sem divisa0 métrica, de madeira, com ou
sem fil~t8 de metal
Para of~cio, de metal comum
Qualquer outra
,

r eco Içcar c

26.00
27.00

28.00
29.00
30.00
90.0S

01
90.02

03
99
.99.00
90.17

00,00

rs
15

.
.

15
15
15

.

15

A

Tê e vê

Sem divisão métrica, da madeira, com ou
.
sem filete de metal .........•.. : .. ~
outro
,
".
Tira-linha
.'
'" ..........• , •..•
Transferidor de invar
,
,.:.
Transferidor de qualquer Dutra matéria ..•.
N!vel de bolha de ar, de precisão .•....•..
Prumo
Qualq~er

De precisão ........•....... , .....•...... ,.•.
Qualquer outro
,
,......•......••.
Máquina para medir comprimento, espessu _

~Z~i:~g~;Oo~~ofi~~~~~~~~.~~~ ... :~~~~~~~:~.

Máquina e aparelho para medição de excen_
tricidade, passo, ângulo de pressão, per_
fil, regularidade do passo ou cIrculo pri
mitivo de engrenagem
~.
C~mparador e indicador, com tolerância mi
xarna de

25.00

.
.

0,01 rem ••...•••.•••..•••. ''': ••••••.

A?arelhagem p~r? trabalho de mediçao, com
s í.e t.ema p nauma t Lcu • ',' •..••••••. " •..•••• ,.
Projetor da Perfilou contorno
'. . '
Dinamômetros
'"
" ..
aui anceaoce oe de rodas para ve Êcuj oa
.
Banco de enaa í.ca ou de provas
.
Mesas do risco e de desempeno
.
Partes, poças separadas 8 acessór~os
Agulha para compasso .....•...."..... '" •..
,"..longador para .comoeec o

Centro de cOr.lpasSO
Ilua Lque r out ro
Outros
_.. '" . "

.
.
, ..• : .
" .• , •.

HI5T,'W1>i.::nTOS E APARELHOS DE r·1EDICWA, CI_
RU::lGIA, OODr!TOLOGIA E VETERH:~RIA, INCLU_
SIVE OS .l\PA~ELHOS·ELETrwr~tDIcOS E os DE DF
TAU10LOGIA
. -

15
15
15

rs
15
15
15

"
·15

15
15

15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
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I

,., ~1IBWSIÇÃO

l'OSI.....,w

e
ITEM

»

'

E

R O A D O R

I

AL!

A

QUOT

%

01.00
Dl

02
03

99
02.00

03.00
04.00
05.00
06.00'
07.00

DS.DO
.09.00
10.00
11.00

12.00
13.00

Agulhas

Agulha gengiva! ..~......................... 15
Agulha para í.n jé çeo '.: .~
:. : •.•.•.• '
15

Agulh3 para sutura 021'u1'g2c3 •...•...••••..

1S

üue Lque r ou c r a ....••

15

15.00

,",

•••••••••••• ".....

Afastador e válvula adbominal, vaginal

e

semelhante ...•..••...•.•.••....••..•.... ,.

15

Afastador para cirurgi~·torácica........•.

15

Algalia, bugia, cânula,.cateter e sonda,
de. borracha ....."..••.......:- .....•• '..... ••

15

Algalia, bugia, cânula, .c a t e t e r- e co nd a. ,

de matéria plástica, metal comum, prata
ou quaLqua r outra matéria ..... ", .. ; ..,;
:.,
Alicate e boticão para dent-ista., .,.~,
A~~gda1ót6mo e polipótomo
gparelho de compressao, da Es~arch e sem~
lhante .. ,
,.. ,.
par-e Lho de diatermia
' ,...........
Aparelho do endoscopia, de visão direta ...
Ap ar-el bo de endoscopia" cora sistema ótico,
e Ló t r Lco e semelhante
,
~p~r~lho e conjunto para transfusão
de
sangue
'
'..
g ca r-eLho 21etroeirúrgico, apare lho eletro
t~rápico, aparelho de ~lta fr8quência~bis
turi,elétrico, 8oorelho de cauterizaçoo,a
parelho do 01etrolise medicinal l aparelho
de farodizoçao, aparelho termogenio e seá

mo Lha n t e

14.00

o •••

15,
15
Í5
15
15
15
15

15

'......................

15

re Lho eletrodentário
'........
Aparelho p8r~ dBter~inação do metabolismo

15

-tpa

.15.00

b as aL •••••• , •••••• ' •••••••••••••••••••.•. :'..

15

16.00

Aparelho' para medida da pressão do líquido
céfalo-zo8Cjuidiano '
" ....•... "
Aparelho para pn~u~otórax artificial ..•.••
Apa:e!ho,para pressão arterial, com ou sem

15
15

c sc Ll ome t ro ••.••.•... ,.' ••.•••• , ,••••.• , ,; . .

1"5

17.00
16.00
19.00

20.00
21.00
2'2.'OD

23.00
Dl
02
~~

8a~i~t~ibo,

c8fa1otr~bo

ou cranigclasto ,
cran~coto;;}O 2u. c&'!falotomo, er.1briotomo,"fo.!
ceps ,furaCranlo o semelhante .•. ", .• ,....
üen que ... ,.:., .••• , ~, •...• , ••. ~ .. ". •.• . . .
Bisturi, escalpelo" lanceta e navalha.....
Blsfarostatci
, ..••••••••••. " " . " , . .
Broca para dontista
í

De c a r bo ne t n de tungstênio.
De aço .vanad Io ..•...........•.•
Qualquer 'lutra •••••••••••••• , ••••••••••• "
I

I

••••
I

'........

•••••

'....

15'

15
15
15
15

1'5
i.~
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tmPOSIÇÃO

e
ITB1l

R

c

o

AL.!.

R

I

A

QUOTA

7-

24.00

Cabo para Lns Er umen t o •....•....•. ',"

25.00
26'.00

Cistótomo ...........•.......... '.•.,
Colchete para hemostasia
,

27.00

êolchete, grampo ou gancho, para sutura

28.00

cc itier ,

.. '"

'.

l'

.

15

.

15

.

15
15

-"'"

alça ou ~9ulha para catarata

15

29.00

Cronaxlmetro ......•...•........•......... '..

30.00

Cur e t,a

31.00

Dent!metro .....................•....... ~ .•..
ue r sát oco , manual ou alet;-ico
.
Dilatador r-e t aj , uretral, ure t e cat , ube r j ;
no o s emó Lharrt e
.
Po~ta monta'da, roda e disco, para cirgur._
gia dentária, de abrasiyo, borracha, cam~E
ça, feltro ou outra materia

32.00
33.00
3t.OO

'.••..••.•..••.......•......

15

15
15
15

Ponta ~ontada de qualquer matéria (em for~
ma de cilindro, de cone, de pera, de' eer e-,
e sémelhante)... ......•.......•...........
Roda e disco de .diam;;lnte........
qualquer outro
;....................

15

üre no ; ••.••••.••..•••..•...•.••••• , • . . . .. . ..

15

E:lctrocardiógra·fo....................... ....
[letroencef~lógrafo .••..•..••••...•.....•.

15

37.00
38.00

z nt e r

39.00.

~scarificador·do mola,

Dl

r-a

02
99
35.00
36' •.00

ó

ecmc.

j ade Lr-a ) .. '

.••....•••••••••••..••••..•.•.••
para ventosa

lS

LS

15
15

($211'_

:

15

40.00

[scarificador de pálpebra •...•.••..... :

15

41. 00
42.00

Escop r o , çc íve 8 semelhante................

15

t emeceocr- ••••••••• , .'. • • • • • • • • •• • • • ••.• •• • ••
t epécui os

15

43.00

Dl
02
99
44.00

Para boca, nariz ou·ger.giva .•...........•..
15
r o tr a-utc r í.nc , ce t e.t , vaginal e semelhante
15
uo aí cue c outro ............••................ I 15
Esp e 1!lo frontal............................
15

45.00

Espelho para dentista ••••••••••.•.•........

15

46.00

Est e siâf:1et:r;o .....•........••••..••••.... _..

15

47.00

Estetoscópio e p1esslmetro.••••.••.•.•.•...

15

48.00

Estilete e porta-mecha.•.•...•. f ••••••••• ~ • . 15
Faca de ~mputação, ressecção e pemelha~te;.
IS

49.00
50.00'

ferro para'cirurgia e odontologi~; afasta_
dor,!. alavanca: para raiz, anel" par-a Lnc r us-,
Eaç ao , articulador, boquilha ..sa I í.vedo ra ,

...

\
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POSIÇÃO

UBPOSIÇÃO
e
ITEM

51.00
52.00
53.00
54.00
55.00
56~00

57.00
58.00
01
58.01
02

03
99

59'.00
60.qO

61.00
62.00
63.00

AL.!.

11

Z

R

s:

C

D

O

R

I

}.

calcador,

brunidor,
clnze1, colher, co t~_
do~ de e.smalte, cúreta, escavador, esp tu_
la t lanceta,. martelo, mur i c, pinça, po t a-,
amalgama, prensa para mUflo, rosca
para
r-a Lz , conde ou qualquer outro ferro •..... '."
Filiforme .......• , ••..••.. __ .....•. ,.... .....
Histerolábio
,., .•. ~.; •..•....... _
Litótomo e' litotritor,., ................• ','"
Na r-t.e Lo para autópsia, c.í r-ur q La ou per cus-,
são
,
.
,.
Me-atátomo
,
' .. "
Moldeira para dentist,a.....................
:............ ....•
pc oo ár Lo e oclusivo
Pinças 8 c Lamps
para, cirurgia cardiovascu _
lar.
.. . ..
..
..
Para cirurgi.a (tal como: c.l amps Lo yen
e
r oo r e ee r ," porta-espo{'ija; pinça intestinal
de Allis; pinça d~ campo aackhaus; pinça
para colocar ou.retirar agrafe; pinça pa_
ra corpo estranho; de Stieglitz; pinça pa
ra dissecção comum EU de dente de rat.o;pIh
ça para esterilizaçao, agulha ou seringa;
pinça uterina, de Schroader) .
...
Pinça hemostática (de Carmalt, Grile;Hals
be ad , Kelly, Kocher, üchaner , peen e. Ro::
chester pe an ]
_
_..
Qualquer outro
;.......... r; , •.•••

QUOTA

x

15
15
15
15
15
15
15
15

~xclusivamcnto

Ponta para 'g8 1.vanocauté.rio
'..
Ponta para instrumanto elétrico de Uso en
doscópico
: .:
;
:-:.
Por.ta.,.agulha de. Mathieu e r"ayo-Hegar ., .. _..
Qualquer outro porta-agulha, porta-cáusti
co,' porta_isótopo radiativo e semelhanhi-:.

15

15
15
15
15

15
15
15

.Rugina {cae pado r- .da osso)......... ...•.•..•.
Seringas

15
15
15

_"66.,00

De borracha ou de vidro.... ....•............
Para anee tae.í a dentária
.:
;.
De' matéria plástica ,descar,tável, com- ou s e rn
agulha
~'
_..... .
üuaLquec outra
_.. .
. .•
Serra e ,trépano, manuais ou elétricos ...
Sonda ou buç í,e , com rosca para .filiforme..

67~OO

Sonda para dentista....... •.... •.•••• ..•• •...

15

68':00
69 ..0'0
70.00
.71.00

Tentacânula ..........•.....••••• , •.•••.••• ~.
Tesoura para .cirurgia ...•.•••••• ~... •...•••

15

Tesoura para .ctent eta ..•.•.•• ~'........ •....•

15

Tira-leite.-........................... .....

1:1

64.00
01
02
03
.99

65.00

í

15
15
15
15

1"5
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EXEcUTrVJ

CÓDIGO

POSIÇÃO

AL!

SUBPOSIÇÃO

3

TI

C

A

TI

O

~

I

A

Ql.iOTA

e
1'1:Z11

z

72~00
73-.00
7.4'~

ao,

75_.00

'tc cnã que te.........•..To r quez cbuec Lz o e semelhante

_o. _ -.

15

'.. ,.....

15

T:roc~ntêÍ', explorador de pa r-ace n te ee s ,
punç80 o seme Lharrte . . . . . . . . . . . . . • _

de
,c

15

Tuoo,para dr~no1 de borracha, de
matéria
plástica ou do out r e mat8r~a .. :...........

15

76.00

gp aref ho

de ene s t e s La .....••••... " .... _,,,

15

77.00

náscara, para 8nestesia....................
Acessórios para anestesia andotraquial a
endobrônquica
'
" . ..

15

78.00
79.00

15

15

80.00

Aparelho o instrumento de oftalmologia, in
c Lus í.ve ap ar-e Lh oa- para testes visuais .. ~-:-.
Aparelhos oé r a castreéão
~......

81.00

Aparelhos de brocar para odontologia......

15

82.00

Ape t r ec hemenboe dentários com base........

15

99.00

O~tros

Dl
99
,90.18

N

DO.DO

Aparolhos elatromódicos
Qualquer 'outro

,.....

15

15
lS

. APARELHOS OE,MECANDTERAPIA E DE MASSAGEM;
APARELHOS DE PSICOTtCNICA, OZONOTERAPIA,O
XIGEfWE:1.O,:::IA, ,:EArJU~AçAO, ,t;EROSSOl TERA, ::
PIA E OUTROS APARELHOS RESPIRATÓRIOS
DE
TODOS os TIPOS (mCLU5IVE 'AS ~lAs'Cl\R!lS CON
'TRA GASES)
-

01.00
02.00
Dl
99
03.00

'Aparelh~s de psicotécnica •••••••••••••: ••'..

04.00

g pa r-a Lhc s de o z ono t e r ap Le •••••••••••••••••

\"5

05.00

Ap ar-e Lhoa de oxí qenc te r-ap í.a •••••.•••••• _....

15

06.00

Aparelhos de roanimaç~o ou ressuscitamen_ \
to (mccânãcc , pneu~ático, etc.2 .••••. '••: .•.• , 15

,07.00'

Ree p Lr adc r-es 'aut omat Icoe (pulmoes de aço) .• ' 15

Aparelhos de, mec ario t er-ap La ••.••...••..•••• ;..

15

Aparelhos de massagem
Aparelho para massagem vibratória •••••••••
Qu'alqu8,r cubr-o ,•••••• ; •• '••• ; .'~"" .•'" ."....

15
1'5
15

08.00

Aparelhos de ae r osuo Lt.e ra p La •••••••••.••• ", 15

09.00
10.00

Máscara contra gases •••••.•••••••••••• ; ••••
Regulador do o:~igênio, inclusive JIledidor.,
o umldificador •..•.•••••••••..••••• ~ .•..••. ;

l~

11.00

-ToLdo ou capota para tenda de oxi,gênio ••••

15

1'2.00

::::8::,~n~:8~;a~"~:s~e~::r~a~:::::~:::::::::::', :::', t J~:

90;00

5'5'.00

outro~ ••• '•••••••..• _................ •.••••••••

15

lS
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ATOS

DO PODER

ExECUTIVO

c 6 D I GO
POSIÇ'o

90.19

M E

UBl'OSIÇÃO
e
ITEM

00,00.

R C A D O R I

AL!

A

QUOTA
%

AP,qR,~LH05 DE OR'TOP:ê:OTA (HJClUSIV:: .rIS CIN_
TAS [ld;~DICO-ClnÚRGIC~;); ARTIGOS':: APAR::: _
LHOS PARA FRATU~AS (TALAS, GOTEIRAS
QUeIRAS E S:::r'ELHArHES)j· ARTIGOS .:: APAH~:'-=

ou ar

Ã~~~E~~o~R~Ã~~Er~~i~~~~;JAO~~~~~AguDg~T;~~

DOS E OUTROS APA~:::LHOS PARA COMPE~SAR UMA-

O[FIClrf!CIA ou unA E:r~FERiUDJ-'\D[,
THJM'l A SLR TRMJSPQRTAQOS À ~lAO
AS P'::SSOAS
~.IISr'iO

ou

OU

SD8RE-

0l.00

Apa re Lho s ortopédicos, articulados ou nao,
para correção ou substituição
.

02.00

Cintas oádico-cirúrgicas
.
Placas para cs t eoeo Irrtese , mesmo c.om
os
cacaruecs
o••••••• 'o.••• '" '"

15

Suspensórios testiculares
Dentes artificiais

15

03.00

04.00
05.00

Dl
02
99
06.00
07.00

'

'

.

15

15

g:Ilu a Lque
~~~~~i~~~.::::::::::::::::~:::~::.:::::::
outro

15
15

Olhos artificiais,

15

r-

'5

o ••• ', ••

o

••••••••••••••••••••••••

Apar~lhos para facilitar a audição dos SU~

dos

90 •.20

qUE SE DES

A SER UlPLAf!T:\OOS r.IO· D."l.GA _

o

•••••••••••• _•••••••••

'"

t-larca-passo c ar-d j ac o {t'p ace -makar u)

99.08

Outros

00.00

APAR~LH03 O~ RAIOS-X,. MESMO DE RADIOFOTO _
GRAFIA, ~ APAr.~LHOS QU~ UTILIZ~M AS nADI~_

'.' '"

15

•••

oS.oo

,

....•....... '"

.

15

,_.

15

ÇÕ~S DE SUS5Tfl.NCr.I\S .'1ADI.1\HVAS, 'INCLUSIV~
OS TUBOS GERADORES OS RAIOS_X, GERADORES
DE T:tJSÃO, i·1ESAS O[ COi'lANOO, TELAS, r.1E:SAs.;
Ci"D(I·RAS E SUPO~TES SEr'iELHMlTES PARA EXA_
f'lE OU TRATP,i·1DJTO
01.00

Dl
01.01

02
99

Aparelhos de r aí cc-x ; para diagnóstico{ra
dioscopia, radiograFia 8 radioFotograFia)

:G~ ~Gsa

radiológica, c8m

cst2nt~-fluoro~

Cópia, com retíficação a selênio, 'pesando
mais de 300 kg até 600 kg ....••••... '.... ~ ..
Com mesa radiológica, sem estantc_fluoros

cópia,

p a s endo m:iis de 300 1<9 até 600 ·kg--:.

qualquer ouer-n..

,

.

02.00

A~arelhos de raios_x, para radiot8rapia

03.00

Apa r-e Lbcu de raios_X, para Uso indUstrial..

04.00

Dl
02
03
99

.

Apar~~hos que utilizam as radiações
de
suost2ncias radiativas, para radioterapia

~pn~elhos de radiocobalto{bbmbas da coba~
"0)
, ..
,
.
_
.

Ap ar e Lho s de rádio (curieterapia)
:'parclhos de cece te caot e:
I üua Luue r outro ..
o

•••

o

•••••

o

••••••••••

o

•••••

8

8
8

a'
8

8.
8
8'

8

,
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

CÓIlIGO
POSIÇÃO
)

AL!

ISUBPOSICAO
e-

MERCADORIA

QuOTA
Z

ITEM
05.00
06.00
07.00
01
$19

08.00
9o.0J
Dl
02

A~arelhos qUe utilizam as radiações
d~
substancias radiativas, diferentes
dos
classificados na s ocoos ãçác OL:..OO
.
~st8nte-fluoroscópiQ e mesa de diagnósti_
co'para aparelho d& raios-X ..... c • • • • • • • • •
Tubos geradores de raios_X e de~ais dispQ.
sitivos geradores de raios-X
Ampo La

8
8

produtora de r a Io s-X

,',
.
'.'
' .
ELemo n t oa aceleradores de cer t'Icut e atôr.rl
ca
; .. ,
:,
'
,
.
Partes, peças separadas e acessórios
Par-a ao e reã hos de raios.:X
'
.
Pa r a aparelhos que utilizam as. r-ecn ecoe s
,.. :'
de c ub cb ánc as radiativas
Outros .. '.' .. ', .. , .. , .. '"
'
,
,'.
INSTRUNENTOS,' APARELHOS c: f'100::l0S CN!CrBIDOS PAR.o. A DEIJ,Of\5T.RAÇ:&"0 (/1:0 ENSmO,NAS EX-

8
8

Ilu a Lque r- ou: ro

8

8·
8

í

. 99.00

90.21

00.00

r-OSIÇÕ[S, ETC.), NÃO
USOS

01. 00
02~00
O~.OO

99.00

90.22

DE OUTROS

L8.'ilina p r cp a r-ad a (preparação microscópica).
M~qUCt8S s ~odelos raduzidos,
, .•..
Modelos'de wnwtomia para 2nsino
.
au t r oc ........••••....•.• , ..•..•.•• '., .. , .. ,

ao.oo

~ir;QUHJA5 E i\PAFlELH03 PARfi E~JSAICS (·i:::cAtn_
CQS' (~NSAIOS DE RESTSTt~~CTA, DU;E:ZA t TRAÇA0, COMPRESSÃO. ~LASTICIDAD:: ETC.)
DE
HATERLU3 (METIII3, f1.4JE:rn.~, Ttxn:IS, ~A._
PEL, M~TtRIAS ~LA5TICAS, ETC.)

Dl.OO

Prensas para ensaio mecânico de resistência à comor eeeêo
, ..•...•..•.•. ' •...• ;..
Outros
,
, .. , •..... , ..•. ,.... .••

99.00
90.23

susc::Tfv~IS

00.00

DENSfMETROS, ABEOMETROS, PESA-LfQUIDOS E
INSTRUH'ErHOS SEr·iEL HMJTE 5, TER1-tO~lETROS, PI
ROME:TROS, BAROMETROS, HIGROMETROS E PSI~
CROMETROS, REGISTRAOpRES OU NÃO,
MESMO
GoH8INADoS ENTRE SI

01.00
02.00

Dens Ime t r os ••••••••• , ••• : •••.•• , •

021·9°
04.00

05.00
01

02

8

t • • • • • • • • • _.

Areômetros •••••• , ••••••••. '..••• ,.,. t , • • , ' , ' .
Alcoômetros ••• , ••• , ••.• , ••••••.•• , .. ,.".,
Peea-Lfqurdce e instrumentos 'semelhantes ••
,Termômetr.os

De máxiril~ oU de m!nima, para exame cl!ni~
co ....•..•...•.. ,
:: ..•..... , ••..•.
Para uso quImico, com escala interna
ou
ex.terna.z, par,; temperatura ,até 620!lC"
com
q r-aduaç an ate O,2ºC ...........•..• 0,' .'• • • • •
Per-a uec cient.!fico~ com 9I'",duacão da 0".l2

15
15
15
15

15
15

I

15
15
15
15

15
1.5

Aros DO ~ODER ExECUl'IVO

960

CÓDIGO

POSIÇÃO

UBPOSIÇÃO
e
ITEM

04

05
99
06.00

Dl
02
03
99
0'7.00

Dl
90.23 . '07.02
03
99

08.0Q
01
02
99
09.00

10.00
Dl

90.24

MSRCADO.RXA

AL!
Q1JOTA

7-

~a~~ ~~~G~t~i~",'~.~~. "e~~'a'l'a' 'i'n't'e'r'n'~' ·O:~ .~;~ '.1

terna; çom graduaçao de lÇC ou ma~s, baste reta ou angular, com ou sem proteçao de:

ü

metal ou madeira.......................... 15'
Para contato, de máxi~a, de m{nima ou d~
máxima e.mfnima "'~,""""""""""'.;"'. 1.5
qualquer outro ••••• 0'0 • • • • • • • • • : • • • 0 . ' . 0 " 0 . . . 15
aar êmeb r oa

;~~f ~).~ :~~ ~:~~;. ::~.f~:~. "d.e. ,r.8 .g.i.s.t.r.o•.(.b.~r.~."7. •

De mercúrio, simples, de parede"
,...
De precisão .•••••• ~ ••••••••.••••••.•. ',... .
-üual.quer- outra •••••' ••••••••••••••. :........
HigrômatI'os

t-!ig::'CG::6~i,o de t:~ntad3, a Lrnp La.s (higrômetro do fi!Jura) •••••.•• ~ ••••.•..•......•.• : ....
Com dispositivo gráfico de.~ºgistro(higr~
grafo) .• : .••••...•.•...•.......•.••.. : •..•.
De precisão, tipo lambrecht................
Qualquer outr"o .... '.' ..........•••...•• ...•.•..
Psicrômetros

Co~ dispositivo gráfico. de registro ("p~icrografo)..................................
De precisão
,
'
'.' .
Qualquer outro .............•.............. ,.
Pirômetros óticos ••..... ,
, .. " .....•.. "
Pirômetros, exceto óticos

15
15
15
1.5

15
15
15
15

15
15

15:

15

99
11.00

Hegis.trador:........................... .....
Qu'alquer outro ......•....•..•.. ,............
Termômetros, barômetros, higrômetros e psi
crômatros, combinados entre si
,
~.

lS

99.00

Outros ..•..••••.••..•••••••.••.••.•......' .. ;

15

00.00

15
1~

APARELHOS E INSTRUI·1ErnOS PA'RA .MED1DA, CON_,
TROL.'.: ou REGULAÇÃO DE fLUIDOS GASOSOS
OU
LíqUIDOS, ou PARA CONTROLE AUTonAnco
DE
TEMPERATURA, TAIS COMO'MANeMETROS~ TERMUS~.
TATOS, INDICADORES DE ~lfVE:L, REGULADORES DE

TIRAGE1'1, m:DIDORES DE VAZP:O, COfUADORES DE
CALOR, con i:XClUSAO DOS APARELHOS E HJSTRU
~lElaOS DA posrç1!:o 90.14
-

01.09

Indicador de n!vel, nao registrador.•••..•.

02.00
03.00
04.00

Indicador de n~ve1, registrador .•.••.•....•.
nanôme tcc pesando até 3 kg •.•• ".: ..•......• ;
Termostatos

01

De imersão con sistema de haste' bi-metáli_
ca sens!vel {invar)
,
: •......
De expansão de fluido, gasosa ou 1!quido,ú
iilizado em refrigeração ou ar condi8iona~
,do, gama de te rnper-at ur a inferior a 50 C., ...

02

i5
15
15'

15
15

ATOS· DO PODER

961'

EXECUTIVO

C6DIGO
I

POSIÇÃO

ALf
~

UBPOsrçÃO

E R C A D O R I

A

QUOTA

e

x

ITE!!

••

05.00
01

'9·

90 ..25

Qualquer outro ...•. o o o o • o o • • • o ' , • • ' o • • • • • o o
r-1edidor.de vazão, redutor de pressao e,re_
gulador de tiragem

15

Instrumento para calibr2r e regular carbure
deres ~ o o o o o . o , , ' . ' o o•• '. o' • • • • o ' • • o o ' • • o ' o • • • • :Qualquer outro o o o o ' o • • o o o o o o ' o o o
o ••• o •• o o

15
15·

0·0

06.00
99.'00

Pressas tatos
Outros o • o '

00.00

INSTRUMENTOS E APARELHOS PARA AN~LISES F!
SICAS ou qUHtTCAS (TAIS CQt-lO POLAR!m:TROS,
REFRATOr-1ETRoS, ESPE CTROnETROS, ANALISA0-º.
RES DE GASES OU DE rU~lAçA.s); INSTRU1-iErHOS
E APARELHOS PARA ENSAIOS DE VISCOSIDADE,~
ROSIDADE, DILATAÇÃO, TENS~O S~PERrICIAL E
SEMELHANTES (TAIS COMO VISCOSIMETROS,PORO
.Sfr·1ETROS, DILATOr'lETROS) E PARA ~lEDIDAS CK
LORUlt:TRICAS,· fOTor'lr:TRICAS OU, ACOSTICAS
(TAIS COMO rOTCMETROS, INCLUSIVE OS INDI·
CADORES DE TEMPO DE EXPOSIÇ~O, E CALORr~
TRDS); r·jJCROTDr-WS

01.00
02.00
03.00

Analisador de gás o o . o • • o o ' . o o o • • o o " o • • o . o . lS
Calori:metro .' o o o o o • • • o o , o • • • , . o . o o o o . o . , o o . · lS
Colori:metro, Fotômetro e espec t ro r cbêneccc.. .15
Espectrômetro, espectroscópio e espectr~
grafo o
o •• o. o o o o ••• o o • , • ' •• o • ' • o o o , ' . ' o . , ,
15

04.00

0·0

o

o o.' o' o

o o o o' o o o

o o o ••• o o o o.

o o o •

o o o o o

o o o.

o o ••

O"

15

o o o

o o • • o o ••• o o

•

15

o

,

O'

90.26

05.00
06.00

F~.toelastic!met.ro

07.00
08.00

Nonoc rcmador-

09.00
10.00

Po'larógrafo o
Refratômetro

11.00
12.00

Viscos!metro .. ' ... o o
r·1icrótomo ..:" o , . o . '

90.00
99.00

Partes, peças separadas e aceSSl;l:tl.OS. o
Outros o o o • • • " o . o o o o'. o o o . , . o o o • • " o • • •

00.00

CONTADORES DE' GASES, DE l!qUIDOS E DE ELf
TRICIDADE, INCLUSIVE OS CONTADORES DE PRQ
DUÇ~O, DE CONTRDLE' E DE AfERIÇA:O

01.00,

Medidores de eletricidade para controle ou
aferição da contadores de eletricidade .....
Contadores ou medã dc r ee de .eletricidade,

02.00

02.00

o

o. o o o o

o o o

'_'"

o o o o. o o,,

O"

Interferômetra e int~rferoscópio ...
o'

o o o

o o o o ••

,

o • o •

Po Lar-Ime t ro e .a ac a r.frneb r-o ,
o o o o o

o ••

•

o o o

o. o o

o o

o o o.

o o '

o o o o o o o o.

o

•

o o o o •

'

ue a

o •

••

'.'

o o o o

o o o

o o

o o o •• o o o ••

o o o ••

o '

o •• o o ' . , .

·ozceto os c Lan e Lf Lc ado s em
ç

o o •

'

'

•

O"

o.o,ooo,

o o , ••

'.

o o

o o o o o. o •• o

•

o ••

,

o •

o o •

O'

._ • • • •

o •

•

o o o

o o .'

.15
15
15
15
15

15
15
15

o

O'

•••

o.

15

o o o o.

15

;.

ouc r ea- subposf,

15
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ATOS

DO· PODER

ExECutIVO

CÓDIGO

POSIÇÃO

~UBPOSIÇXo
e

U E

R C A D O R I

AL!

A

QUOTA

lTE>!

ni.

02
03
99
03.00

%

~~~~i!H~:·s::::-::";.'::::::::::::.: ": :": : : -; :.:"

15
15

15
Ilua Lque r outro •••.••••••••••.•••••••• o" • • 15.
Contadores ou ~edidores de eletricidade,de
funções múltiplas ou de Usos especiais' (de
tarifas ~mÚl.tiPl~.s , de. po:ta,. de mãXimaletcO)I· 15

Cont ado r ou med Ldo r- de' gas ••••••••••••• '...

15'

Hidrômetro ou medidor de consumó de água
ou qualquer outro líquido
Dl
99
99.00
'10.27

00.00

Pesando até 50 -ky .•..•.• '" •. ••••••••••• •.
Qualquer 'outro ••••••••••••..••••.•.•.•••

15
1.',\

Outros .....•.•.....•••.••.•.. ;

15

0.0

.-0

•••••••

0'0.

OUTROS· cornADoRES (CDrHADORES DE VOLTAS,
CDfJTADORES DE PRODUÇÃO, H.~fr'1ETROS, TOTALIZADORES DE CAMINHO PERCORRIDO, PODOME _

'TROS

ETC.), H!DICADORE5 DE VELOCIDADE, E

TAQUIM~T~oS (CO~ EXCEÇ~O,DOS COHp.R~ENDr _
DOS ~.IA POST!iAO 90.14), Ir!CLUSIVE os -TAQU1,

I

METROS MAG~~TICOSj

01.00
02.00
03.00

Dl
99
99.00
90.28

00.00

ESTROBOSCÚPIOS

E~troboscópios .......•.. "" . ... . . . . . . . •.• ..

15

Tnx.lme t.r oa ....••..........• '. . . ••. . ...•• . ..

15

Indicadores de velocidade
taquImetros (tacômetro~)
Para ve Ictn o e
Qualquer outro
Outros. " .... "

(velocI~8tros)e

, .. ,.............
'" . , .. ',' ... . . . . .. . . . .. . ..

01.00
D3.DO

15

~.

15

- ãakanç as eletrô!1ica's ..••••.••••••.••......

15

Indicador de tempo de expcc ãçec

Medidor de radiotividada (Gaigar ou Seme\ lhante) •••.........••..•.•••.•,.•••••.•....

90.28

15

H;ST~Ui'lEflTOS E APARELHOS EL~TRICOS OU ELE
TRONICOS DE nEDIDA, DE VERIFICAÇ~O,DE COM
TROLE:. DE REGULAÇÃO OU DE' Ai~~LISE

02.00

l~

15

04.0q

Máquina e ap'arelho de ensaio de aureza,re
sistência, tração, compressão, elaGticid~
de ou de outra propriedade rIsica análoga
dos materiais (cimento J concreto, madoi ra, têxtil 1 papel, mataria plástica o~ oQ
b r o ) .•••••.••• , •••••••••••••••.••••••••••.

15

05.00

Termômetros ••

1$

06.00

Pirâmetros
Pirômetros óticos .••••..•••.•..•••.
Pirômetros reg~stradores, exceto pirôme _
tros óticos .' ...•
Qualquer cut r c •••••• "•• ," ••••••••••••••••

.01

02

I

I

• •' • • • • "

•• I

•••• I

I

•••• I

o

o o' • • • • • • ,• • • • • ' "

•• ,

•••••

•••••

• • • • ' . ,.

15
15

"
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EXECUTIVO

CóDIGO

ALf
POSIÇXO

UB:POSIÇÃO

07.00
08.00
09.00
10.00

H.oO
12'.00
13.00
14.00
Ú.OO

16.00
99.00
90~'29

MERCADORIA

QUOTA

e
ITEM

00.00

7.

Iermcs tet.o s ........................•..... r 15
Aparelho para det.ecmí neçéo do pH ....' .. '... 15
Color!metro, fotômetI"o 8 espectrofotôme _
tI"O . '.'
'"
15
Espectrâmetro 1 espectroscópio e espeetrógrafo. •.. . . . . ..
..
. . .. . . . . .. . . . 15
Polarlmetro e sacarImetro, inclusive registradores
_. :
"
: . 15.
Contador de chamada e ciclâmetro para een
traI telefônica···
,
7 15
Cunjunto para testar grandezas elétricas
(tlmult"itoster" e semelhantes)
;
15
Aparelhos para medida de gr2ndeza~ el~tri
cas , com função única de indicação
7 15
Aparelhos parE me9ida do Qrandeza~ eletrl
ca~,~com funçag mult~pla (indicaçao
int~
L
graçao, recepçao, registro,regulaçao, to
talização, ~ransmi~sao ou outra)
;.; 15
Banco de ensaio ou -de provas
,.
1'5
Outros................................... 15
PARTES,

PEÇAS SEPARADAS E ACESSÓRIOS

SE POSSAr-1 REcor~HEcER

cano EXCLUSIVA

QUE
OU

PRINCIPAU'1E:rlTE DESTINADOS AOS Ir;STRUI-1E~JT(:S
ou APARELHOS DAS POSIÇÕES 90.23, 90.24

90.26, 90.27 OU 90.28, SUSCETíVEIS DE SEnEn UTILIZADOS -G'l un ou 01 V~RIOS DOS WS
TRUi·1DHOS ou ~PARElHOS DESTE GRUPO DE PO=-

SICÕES
.01.00

01
02
03

99
02.00

01
>9
03.00

01
02
99
04.00

Correspondentes aos instrumentos ou apare
lhas da posição 90.23
' Para termômetros..........................

P~r~ higrôme~ro.simples, de figura (higro

c op a o de fantas~a)........................

Para pirômetro não registrador (exceto ótico)
;
Qualquer outro
,'.:...
Correspondentes aos Lns trume'ntos ou apare
lhos da posição 90.24
par-a termostato de imersão 1 com- sistemade
haste bi-metálica sensfvel (dnvar )
:.
Qualquer outro......................
Correspondentes aos instrumentos ou apare
lhos da posição 90.-26
Para contador ou medidor de eletricidade..
de
a~ua ou qualquer outro l~quido, p8sando a
te 50 klJ ...••.••••.•••. ; •• :••••••••..•.•• :-.
üuat quer- outro
;
.CorresrJondentes aos instrument~s ou apar~
lhos da posicão 90~27
~aro hidrômetro ou ~edid~~ de consumo

15
15
15
15

15
15

15
15'
15.
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EXECUTIVO

o
R

DEPOSIÇÃO
e

a

A

o . li

D

AL.!.

A

I

QUOTA

7.

ITEM
Dl
02

Para estroboscopios
"
.
Para indicadores de velocidade (velo~~me
t ccs ) !3 t.equfrae t cce (tacômetros)" para v2,
{c ul os
Para outros indicadores de ve~oc~dade ou
o',

03
99
05.00

•••

.,• • • • •

:

e

15

••••••• ' ••

~~~~~~~;r~~t;~:::::::"::::::: ::<: :::: :..:.'::

Correspondent~s

aos instrumentos ou apar2,

lhos da posiçao

9002~

15
15

01
02

Para ce d do r. de radiati vi.dade •••• ':..' •••• ".

Para indicador de tempo de exposiçao.,., ..

15
15

03
04

Para balanças eletrônicas
Para termômetros

15

OS

car-a b o r mos t.a t o s ••••.....•••••••....• ;. •• :.

06

Para conjuntos de testar

07
08

í

05.09

10

11
12
99

:

:

.
.

15
15

grandez~selBtr~

cas, com funç30 única de indicaçao
;.
Para aparelhos de medida d~ grandez~s al~
tricos, com função única de indicaçao ... ;.
Po~a o~3~alhos dE ~egid~ de grandezas el~

15

15

La ..••.....•••• , ~
Para contadordehc~ameda e ciclômetro para c en t r a L b e Lef'b n.í.c a •.........•... , .". ,", .
par-a p r Smet r-oá óticos,."
,"" '.' .

15

rometros

15
15
15·

furiçat:':~ul t.Lp

t e c ao , com
í

90.29

15

â

P~ra pirô~8~ros·registradores (exceto p~t oos ). .... , .. ,', ..... , ... ' .. , .
ó

í

Para qualquer- outro pirômctro . , ' , . " . ,

.

Qualquer out r c,

.

CAPITULO

. ....•.. , . , . . . . "

•.. , . , '

15
15

91

Relojoaria
(91-1)

Para a ap11caçio das posições 91.02 e 91.07.consideram-se
,
_
4.:
como 'mecanismos de pequeno volume para -e l êç t osv, os mec~
nismos que tenham por õrgiO regulador um balancim com uma
espiral (cabelo) ou um outro sistema capaz de determinar
intervalos de tempo e cuja espessura, medida com a plat~
na, as pont.es e, quando for o caso, com as platinas supl!.
mentares exteriores, não exceda 12 mm.

(91-Z)

Estão exc1u;dos das posições 91.07 e 91.08 os mecanismos
fabricados para funcionarem sem escape (posição 84.08).

(9'~3)

O pr-cren te Capitulo não compreende os e ce ss ór-tos de vus o g!.
r-al , "10 sentido da Not.e (XV-2) da seção XV, de metais
co
de materias
muns (Seção XV). nem os artigos semelhantes
plas(icas artificiais (que se classificam geralmente na p~
sic~o 3S.07)~ o~ pesos. vidros. correntes e pulseiras de

ATOS DO PODER

965

EXECUTIVO

rel~gio!:, as peças de equipamento el~trico, os rol amentos
de esferas e as esferas para rolamentos. As molas de relE.
joat'ia (inclusive as espirais ou cabelos) classificam-se
na posição 91.11.

(91-4)

Salvo o disposto nas Notas {91-2' e (91-3), os mecariismos
e peças suscetíveis de serem utilizados, simultaneamente J
como mecanismos ou peças de relojoaria e em outros us os ,
espe ct elment e nos instrumentos de medida ou de pr e c t s âo ,
classificam-se no presente Capítulo.

(91-S)

Os estojos, escrínios ou receptãculos semelhantes, que se
apresentem com os artigos do present~ Capítulo a que são
destinados e com os quais são normalmente vendidos. class~
ficam-se com os referidos artigos. Apresentados isoladame.!l,.
te, seguem seu próprio regime.

•

c 6 D I Go
POSIÇÃO

~Ulll'OSIÇÃO

ALI

G

D

o

R

I

À

e

7.

ITE!<

91.01

00.00

RELOCIOS DE BOLSO, RELOGIOS DE PULSO E S~
!'lELHJHJTES (INCLUSIVE OS CONTADORES DE TE!:!.
PO DOS ~lESr10S TIPOS)

01.00

Relógios de balsa
Com caixa, corrente, "c ha't eLa.í n Vjc n La r- ou
semelhante, adornados com pérola,
pedra
preciosa ou sem-ipreciosa,..•...... ,
.
De metal precioso ................•........
De folheado de metal precioso
.
De metal comum, mesmo .dourado, prateado ou
platinado
,
.
Com caixa de matéria- plástica._
: .. _•. _..
Cóm"caixa de fibra de vidro
:
··
Oualquer outro ...•..... -.....•......•..••.•.
Ràlóqios'de pulso

Dl
02
03
04

I

05
06
99

02.00

Dl
02
03
04
05
06
99
03.00

Dl
02
03
04

QUOTA

Com caixa, pul~eira ou outro ac:ssório ~
dornados com perola, pedra 'prec10sa ou semipreciosa ............•...•.••••.•....•...
De metal precioso ..... o • • • • • • o • • • • • • • • • • • •
De folheado de metal precioso .........•. ·.
De metal ~omum~ me5mo dourado. prateado.ou
platinado _....•.....•.. '.' .. o • • o o • • o o • • • • • • •
Com caixa de matéria plástica. o • • • o• • • • • • • '.
Com .ca í.xa de fibra de vidro .. o o • • • • o • • ~ • •;.
Qualquer outro ...•....•.... ,
o •
tontadores de tempo, ~ronô~et~os e cronô grafos, de bolso ou de puls~
Com caixa, pulseira ou outro acessóriQ a dornados com pérola, pedra preciosa ou se~
mipreciosa
....•....•.. o • • • • • • • • • • • • •
De metal precioso
;
'.'
.
De folheado de metal preci090 ........•...
De metal comum, mesmo' dourado, prateado ~u
p Lat Ln adc ••••••••••••••••••.•••.•••

o' • • • • • •

18
18
12

12
12
12

12

18
18

12

18
18
12

.12
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CÓnIGO

POSIÇÃO

AL.!.

UBPOSrçÃü
e
ITEM

05
06
99

99.00

Dl

M2RCADORIA

Com caixa do mat er La plãstica ;".,"

'.'

t .• ;

Com caixa de

fibra de vidro ...•.. ,.......
Qualquer outro...........................

12
'12

12

Outros
Com 'caixa. pulseira ou outro acessório, adornados com pBrola,. pedra p eac Lon a

Ou 'S8-

02

~....

18

De ne t a I precioso ....•• , . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

99.03
04

De folheado dev me t a L precioso •• "'" .•
De metal comum, mecmo dourado, prateado. ou
platinado ..•••.. ;
J ••••••••••••••••••
Com caixa de mataria p La s t.Lc a .. : .. ;'.;'. .•••.

05
06

99
.91.02

,

QUOTA

mipreciosa

0

Com caixa de fibra de vidro

~ualquer outro

••

;..
;

;

00,,00

REL6GIOS DE PAREDE, DE MESA E DESPERTADO _
RES, em! !'lEeANIS!'lD DE PEQUENO VDLU!'1E

OL,OO

02.00

Rológio de guarnição ou de mesa .•••...•. ~.
Relógio de armário ou de pendurar, com ou
sem ca.í xa de múaí ce, . .•..' ...•.. :....... ....

03" 00

~sspertador,

Dl

inclusive elétrico, com
Sem caix~'de música

ou

12
12
12
12
12

2~
24
~

99

Com caixa de metais preciosos ou ornamenta
da com pérolas, pedras preciosas ou semi~
preciosas ou com metais preciosos.... .....•.
Qualquer outro.: ••..•. ·
o• • • • • o . • •

99.00

Outros ..•.....••.•...•............,.........

24

91.03

00.00

REL6GIOS DE PAINEL E SEMELHANTES PARA AUTO
M6vEIS, AERONAVES, EMBARCAÇÕES E OUTROS VEicULOS ........• : •••.. '0...............

18

91.04

00.00

RELCGIOS DE PAREDE, DE MESA E DESP[RTAOO~~
E 'APARELHOS DE RELOJOARIA SEMELHANTES, C0I1
MECArJIS'f'iOS QU;:: NA'O SEJAM DE PEQUENO VO~U!'lE

01.00

Relógio'de ~uarnição ou de mesa .••....,....
Relógio de armário ou de pendurar, com' ou
sem pêndulo, carrilhão, cuco, caixa de' música e semelhante
'.

02.00

2,4

18

18

18

03.00

Despertador, inclusive elétrico, com ou
sem' caixa da música. ~ .. :
; . . . . . •. . . . .

18

04.00

De precisão, cronógrafo, de qualquer tipo.

18

os.no

Para campanário, edif!cj.o', logradouro pú-"
blico a semolhante·........................

18

.06.00

02
03

Relógio elétrico ~onjugado ~m circuito
Auxiliar ..•......••....•.......•.......'...
Central ou mastr's
'.. ...••.
Conjunto comploto ••.........•..•.
••••••••

18
18
18

9~.OO

Outros.•.. '.' •....••.•...•..•..•••. ~.' ....... ••••

18

Dl

h
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CODIGO
POSIÇÃO

91.05

I~

e
ITEM

00.00

EXECUTIVO

MEnCADO

R

967

~fJ
I

C --

_Q~~%T

A

APARELHOS DE CONTROLE E CONTADORES DE TEMPO COM MECA~lSMOS DE RELOJOARIA OU COH MO_

TO~ SíNCRONO (RELÓGIOS DE PONTO,
RELdGIOS
OlnADORES 1 CONTROLADORES DE RONDA, CONTADQ
RES DE

MINUTOS, CONTADORES DE SEGWmOS

ETC. )

cr.no
02.00
03.00
04.00
05.00

91.06

18

18

De controle de tempo da bace ra

Da vigilante..............................
C~lculógrafo (relógio marcador 8 registra_
dor de temRo da conversação telefônic8 gma-

18
18

06.00

~~:·~a~~re~:t~~:~~,'-~~. ~~'r'd'a' ~o'u' ·e·;é·t·r·;~·~·: : :.[ ~:

99.00

Outros ......•.......••. '.................•. _...

00.00

APARELHOS COM MECANISMO DE RELOJOARIA OU
COM MOTOR SíNCRONO QUE PERMITAM ACIONAR UM
MECANISMO NUM TEMPO DETERMINADO (INTERRUPTORES HOR~RIOS, REL6GIOS DE COMUTAÇÃ0 9ETC.)

01.00

Interruptores horários......
üucr ce
~
" .,. . . .

99.00
91.07

~...

De ponto...................................
De registro de tempo em documento,
para
cheque, protocolo e. fim semelhante........

00.00

la

18
. ..

..

!-8

MECANISMOS DE PEQUENO VOLUME PARA RELOGIOS
ACABADOS

IH.OO

Para relógios da posição 91.0~ .-

9:9.00

Outros .........•........................ '_'.'

18

91.08

00.00

OUTROS· MECANISMOS DE RELOJOARIA· 9 ACABADOS.·.

18

~l.O~

1-00.00

91.10

CAIXAS DE· RELÓGIOS DA ·POSIÇA'o 91.01
SUAS PARTES

,

18

E

01.00

De metal comum, masmo dourado. platinado,
prateada. ou folheado de metal pcecã csc.

02.00
03.00

Da ouro. p La't Lna cu prata .. .'
De vidro ou matéria plástiéa

99.00

üut r ce

18

,

24
24
24

00.00

~~5~:~I~ ~E~~k~A~r~~E~ARA AP.ARELijOS DE Rf

01.00

De metal comum, mesmo dourado, platinado,
prateado ou f oLhe a dn de metal precioso....

18

02.00

De ouro, platina ou prata ..••.•••••.

! •••••

24

SJSJ.Oa

Outros. ',' •••• , , ••• ;" ••••••• , ••••• -. ••••••.

24

ATOS

c

DO PODER EXECUTIVO

Ó DI G O

ALI

!sUBPOSIÇ1.0
POSIÇÃO

91.11

e
ITEM

00.00

"

B

R

C

A

D

O .. R

I

A

QUOTA

7-

OUTRAS pARTES E PEÇAS DE RELOJOARIA

..................

01 .• 00

Mola enrolada ou om fita

02.00
!J3.0a

Para relógio da posição 91.01
Pedras industriais dev oe-nenbe
naturais ou sintéticas
:

99.00

Outros

.............
.. ..... : ...........
..... . . . . . . .. . . . .. . . . . .. ......... .. .
í

18
18

trabalhada~

18

18

CAPITULO 9Z
Instrumentos de Husica; Aparelhos para o
Registro e a Reprodução do Som ou para o
Registro e a Reprodução ~ televisão, por
Processo Magnetico, das Imagens e do Som;
Partes e Acessórios destes Instrumento~
e Ap a re l hcs
-~:
{92~1)

O presente Capitulo não compreende:
a) as peliculas sensibilizadas, parcial w totalmente, para
a impressão por processos fotogrãficos ou to toe l ê tr-t ccs ,
e as mesmas películas gravadas, reveladas·ou não (CapI
tu l c 37);
b) as partes e acessórios de uso geral, no sentido da Nota
(XV-2) da Seção XV, de metais comuns (Seção XV) ~ os a~
tigos semelhantes de materfas plásticas artificiais ~ue
se classificam geralmente na posiçâQ 39.07);
c) os microfones, amplificadores, alto-falantes, auscult~
dores, interruptores, estroboscópios e outros instrume~
tos, aparelhos e equipamentos acessórios .utilizados com
os artigos do presente Capitulo. mas n~o incorporados a
eles nem colocados nas mesmas ce i xas' (capf tu l os 85 ou
90); os aparelhos de registro ou de reprodução da som
combinados com um' aparelho receptor de radiodifusão ou
de te t evt s âo (posição 85.15);'
d) as escovas e semelhantes para limpeza
, musica (posição 96.02);

~ ins~umentos

de

e) os instrumentos e aparelhos que tenham O caráter de bri,.tl
quedas (posição 97.03}j

ATOS DO POpEi!. ExEcUTIVO
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f) os instrumentos e aparelhos que tenham o carãter de
jetos de coleção ou de antiguidade (posições 99.05

o.Q.
ou

99.06) ;
~)

(92·2)

as bobinas e suportes semelhantes(classificação ~egundo
a ma tê rt e constitutiva: posição 39.07, Seção XV,' etc .},

Os arcos. baquetas e artigos semelhantes para instrumentos
de musica das posições 92.02 e.92.06, apresentados em num~
ro corresponde~te aos instrumentos a que se destinam, s~
guem o regime dos mesmos.
Os cartões e papeis perfurados da pOSlçao 92.10, bem como
os suportes de som da posição 92.12. seguem .seu próprio r!.
gime. mesmo q~ando s~ apresentem com os instrumentos w ap~
relhos a que se destinam.

(92-3)
~

Ós estojos, escrinios ou receptãculos semelhantes, que se
'apresentem 'com os artigos do presente Capitulo I que são
dest~nados e com os quais são. normalmente vendidos, classi.
ficam-se com os referidos artigos. Apresentados isoladamen
te. seguem seu pr5prio regime.
-

bÓDIGO

POSIçÃO

AL!

tIBPOSIÇÃO
e
ITEJ!
OO~OC'

01.00

"

E

c

A

D

o

R· I

qUO-:;'A
7.

·PIANOS (INCLUSIV-E OS AUTOM~TICOS, COM
OU
SEM TECLADO); CRAVOS E OUTROS INSTRUMENTOS
DE COROAS COM TECLADO; HARPAS (COM EXCEÇÃO
DAS HARPAS EOLIAS)
Pianos

01
02

De' cauda. • . • • . • • • • • . . . • . . . . • • • • • . . . . • . . . . •
De cauda, pára concerto? de mais de 250 cm
de comprimento •.••••..••.....••••..• _.....

12

03
99·

Vertical .•....•...••.••••••••••.......
Qualqúer outro ••••.•....•••• '••••..••••••. '..
Harpas •••••• ~ •••.•••.•••••.•..••-•.•.•••• ~..

12
12
12

Outros.............. ••••••••. •.•••••••••.• .

12

02.00
99.00

'o

••••••

00.00

OUTROS INSTRUMENTOS

01 ..00
02 ..00
03 ..00
04.00

Balalaica ••• ; •••••••••••••• ,•••••••••••• ~'..
Bando1im • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •..• • • • • • • •
Banjo .••••••••••••••••••••••••• ,
'.

MU~ICAIS

12

DE COROAS

J.2
12

12

05.00

Cavaquinho ••.•••••••••• ,•••••••••.•'..... •.•.
C!tara.~ ...••.•••••••.•••.••••••.· .••••..•.

06 ..00
07 .. 00

Contrabaixo a violoncelo •..••••••••••• ',' •.:
Gu.itarra ..•...••.••..•... ,

12

oa.oo

Lira.. . . •. .• .••• •• •••.•••••••••• . •••. • ••• .

1'2

12
12
12

970

ATOS

i

00
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CÓDIGO

IPOSIÇAo

I

tIBPOSlçIO
e

H E

R C A D O R I

AL!

A

QUOTA

ITEM

I
92

09~OO

403

7.

Viola .•.•••. ~ •••••••••••••••••••••••••••••

10.00

Violão

ll: ..00
99 ..00

Violino

00 ..00

,

.
0.0

..

Outros

=

01.00

Harmônios

02.00

Ór gão5 de tubos

99.00

Outros......... . . •. .

lJD..GO

ACORDEÕES E

0l.00
02.00

99.00

Acordeão
Bandônio
menos 'de
Gaita ou
Outros

00.00

OUTROS INSTRUHENTOS I-1USICAIS DE SOPRO

01 ..00

Ba'ritono cu' bombardino ...•••••••••••••••••.

12

02.00
03.00

Clarim a pistão .•••...••...•••••••••.•••••

12

Clarineta
.
Contrabaixo .•...•••••••.•••••••••.••• , ••.•
Corneta ......•.•....••••••••••••••••••,••••

12-

03.00

92.05

04.00
05.00
06.00

92.06

12

12
12

ÓRGAOS DE TUBOS; HARMÔNIOS E OUTROS INSTRU
MENTDS SEMELHANTES DE TECLADO E DE PALHE
TAS LIVRES METALlCAS

92 ..04

12

0"0...

.

, •. " "."

12'

..

12

•...

CONCE~TINAS;

12

HARMONICA De BOCA

a piano ..•.•••.•••••••.••••••••••
("band2neonl:) ou concartina, de ,
24 batoas •..••••. : ..•.•••••.•••• ~
harmônica da boca ••••••••••••••••

....................................

12
12
12

12

12

12
12

07.00

Fagote " .........••••.•••••••••••••••••••..
Flauta ...........•••••...••••••••••••••••••

08 ..00

Flautim, . flajolate e pifara ~"""'" ......

'. rz

09.00

oboé ....•...•.••..••..••••••••.•••••••..••

10.00

ncac í.ne '.••••••••••••••• ,"

12
12

H.OO

12.00

Oficlide
Saxofone

•••••••••••••• '.'

...................................
............

,

.

12

12

12
12
12

13.00

Trombone

99.00

Dut r oe •.....•.•••.•••.••...•..••••••.•••••

00.00

INSTRUI1ENTOS MUSICAIS DE PERCUSSÃO (TAMBO
RETES, ·80H80S, XILOrDrJES, METALOrONES,PR!
TOS', CASTANHOLAS~ ,ETC.)

01.00

Bateria...................................

12

02.00

Bambo.....................................
Caixa de guerra, rufo, tambor e semelhantes, com ou sem baqueta'...................

12

03 ..00

12
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SUBPOSIÇÃO

AL!
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:8

R

C

1.

D

O ,R

I

A

QUOTA

e

POSIÇÃO

%

lTEJI

I

04.00

05.00
06.00

07.00
Otl.OO
09.00
99.00

92.07

92.08

92.09

Castanhola
"
, .• '" ."'." •• , .• ,
. Marimb,a e xilofone ...• o o • • • • • • , , • , • • • , • • • •

·12

Pandeiro .• , ••.• , •... ' •• ' •." ••••••••. ~......
Prato ou c!mbalo, simples ou com pedal •••.
rImbalo ., •• , •••
Triângulo" .• " .••••. ,." •••••••••••. ,.....
outros ...••. ,., •• ,., ,.' ...••• o • • • • • •, • • • • , .

12
12
12
12
12

0'0 • • • • • • • • • • •

o.' ...,oo.....

li

00.00

INSTRUMENTOS MUSICAIS ELETRO~mGN~TICOS7 E
LETROSTATICOS, ELETRONICOS E SEMELHANTES
(PIANOS, .ÓRGÃOS, ACORDEiks, ETC.)

01.00

6rgão , , •• , . ~ ~ • , , •••••••• , ••••••• t • • • • • , • • •
Marimba e xilofone .~ •.•••••••• ,; ....••••• :

12

02 •.00
99.00

outros" , •••• '" ..• ,", •••••••••• ,' ••• ,., ••

12

00.00

INSTRU11ENTOS MUSICAIS NÃO COMPREENDIDOS
EM NENHUMA OUTRA POSIÇÃO DO PRESENTE éAP!TUlO (REALEJOS, CAIXAS DE MaSICA, pAsSARaS CANTANTES, SERRAS MUSICAIS, ETC.);
CHAMARIZES SONOROS DE TODOS OS TIPOS
E
INSTRUMENTOS DE BOCA PARA CHAMADA E SINA
LIZAÇÃO (CORNETAS DE SINAIS, APITOS,ETC~)

01.00

Caixa de música.", •• ,',.................

12

. 99.00

Outros., .' ••.••• '.' •.' ••.•••. " . , •• , .•••.•• '

12

12

00 ..00

CORDAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS

01 ..00

De mot a I •..••..••. ,·" .. ,',., •• ",." .....
De tripa,." ..... , •..... , .• o • • • , " , • • • • , ·

12

02.00
03 ..00

Do seda." .• , ••• ,.".,

12

04.00
99.00

' .. , .• ' •.. ',.,.,

De monofilamentos de matérias·têxteis sintéticas,.",.,", •• '.,., .. , " ' . , ' .. ,., o" •. ,
outros .•... " . ' .• '.' ,
,
~
,,',.

12

12
12

OO.OQ

PARTES, PEÇAS SEPARADAS E ACESs6RIOS
DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS (COM EXCEÇÃO· DAS COR
DAS PAR~ INSTRUMENTOS MUSICAIS), INClUSIVr
OS CARTOES, CARTOLINAS E PAPUS PERFURADOS
PARA APARELHOS .AUToMA:ncos, BEl" coao OS r-'E
CANIS MOS PARA CAIXAS DE MÚSICA; ~~rRONOMO~
.E DIAPASÕES DE rODOS OS TIPOS

01.00

Diapasão

02.00

Metrônomo, e Lap Lee ou elétrico.,.,. o•• o.,..
Parte, peÇas separadas
acessórios para
piano, harmônio e órgão das posições 92.01
e 92.03
Cilindro pa r-a piano automático, ~ o.,
',. ~

12

Quala.uar. aut.ra.

12.

03.00

,

'"

, .. , ..• , •. ,., ••• ,'"

12

e

o- o- o • • • o- • • • • ,

~

, '.' •

12
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A

QUOTA

•

I!E!!
04.00

Partes~

peças

~eparadas

e aCGssórios

para

acordeao, bandonio, concertina e gaita ·da
boca ••

05.00

0.0.

','

•••••••••.•••••

01
·99
99.00
00.00

Outros
', ..•...•..•••... " . ; ........••.
F"ONOGRA~·OS, DITAfONE$ E OUTROS APARELHOS

06.00
07.00

92.11

,"o • • • • • • •_ • • • • • • • • •

Partes, peças separadas e acessórios para
i~strumentos musicais de sopro ou de corda
Partes, peças separadas e acessórios para
instrumen"to$ musicais de percussão
"
.
Partes, peças separadas e acessórios para
caixas de música
. Cartão, disco, papel e rolo ...•............
Qualquer outra ...•.........................

12
12

12
12

12

PARA REGISTRO E REPROOUÇÃO DO SOM, INCLUSIVE OS TOCA-DISCOS, TOCA-FITAS, E TOCAFIOS, COM OU SUt fONOCAPTORj APARELHOS PA
RA REGISTRO E REPRODUÇÃO DE H'J\GENS E DÕ'
SOM EM T~LEVISAO POR PROCESSO MAGNtTICO

01.00 .

03.00
04.00

05.00

06.00

99.00

92.12

Aparelhos registradores de som

.

24

Registradores_reprodutores,de som, inclusive para filme cinematografico -.
.
Toca-discos cem dispositivo acústico ou
z.mplificador de sem
,._ .
Toca_fitas com dispositivo acústico ou a~
plificador de som, inclusive os toca-fi tas cs-eveocr-e s Dar a automóveis
.

24

Toca_discos com ou sem cambiador de dis _
cos, sem dispositivo acústico ou amplifi~
ceder de som .........•..................•..
Aparelhos para registro e reprodução
de
imagens a de som em televisão, por proces
50 magnético
:-..
Outros
.

00.00

SUPORTES DE S0i1 PARA OS APARELHOS DJl" POSI
ÇAO 92.11 OU PARA G~AVAÇÕES
SEMELHANTES:
DISCOS, CILINDROS, CERAS, fITAS..
PELfCULAS, fIOS, ETC., PREPARADOS PARA GRAVAçÃO OU GRAVADOS; I1ATRIZES E ~lOLDES GALVANICOS PARA A FABRICAÇÃO DE DISCOS

lJl.OO

Disco comum ou "Lcnq-p Lay" (gravado)
Com matéria didática.......................
Qualquer outro
"
'
fita de registro' de som, nao gravada
Em cartucho, cassete e semelhante, de qual
quer largura de fita
Em rolo ou carretel, de largura de fita da
6,35 mm
Em rolo ou carretel, de largura de fita de

01
99
02.00
01

02
03

12.70 mm.••••;................ •• • ••••• • • • ••••

"
24

24

O
8

15
15
15

ATOS
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POSI.,...,.,.,

AL!

~1Jlll'OSIÇÃO
e

MERCADORiA.

QUOTA

z

1_

04

Em rolo ou carretel, de largura de fita de
25,40 mm •••.••••••••• , ••••••..••••••••.•.•.••

99

Qualquer outra~ ..... ~ ...............•....•..

03,,00

01
02
03
03,,·04

05
99
04.00

Fita de registro do som, gravada
Em cartucho, cassete e semelhante, da qual

quer largura de fita
; •• 7'.
. Em rolo ou carretel, de largura dá fita de
6,35 mr.'l
·•••••••••••••••••• ~ •••
Em rolo ou carretel, da largura de. fita de
12,70 mm
.

Em rolo ou carretel, de largura de fita
de 25,40 rnm
.
Em cartucho, cassete e semelhante, com matéria didática,da qualquer largura· de fita
Qualquer outra
· •• ····
Fita de registro simultâneo de irnegem
8
som, própria para televisão ("video-tape")
não gravada
;
,
.

15
15
15
15

o
15

15

05.00

fita de registro simultâneo de imagem
e
som, própria para televisão("video-tape"),
gravada
'.' .

15

06.00

Fita de registro semelhante ao som,nao
vede

15

07.00
o-B"OO

09.00·
10.00

01

-

gr~

- ..

:ita de registrosam81hen~e ao som, grava·da
·.···
Fio de registro ge som ou de registro sem~
lhante ao som, nao gravado ou gravado .....
Discos ma~néticos próprios para computadoras aletronicos .....................•.....
fitas magnéticas próprias para computado res eletrônicos

l5

15
15

Fita de polietileno com tinta magnetizávél
base de óxido de ferro .......•.•.... r . ' •
Qualquer outra............
.....•........

18
15

11.00

Matriz ou molde para disco

,.... .. ..

15

99.00

Outros

~

15

00.00

OUTRAS PARTES, PEÇAS SEPARADAS E ACESSÓ_
RIOS DOS APARELHOS CLASSIfICADOS NA POSl

99

92 ..13

15
15

à

. . ..

• çlt"O 92.11
~u

nao.

24

01.00

Agulha ou estilote comum, iridiado

02.00

Agulha ou estilete, com ponta de pedra·~
ciosa ..................................••.. :-.

24

03.00

Fonocaptor

- - ..•..... ,

24

·.

24

04.00

Gabinete

05.00

Outras partes e peças separadas para tocadiscos, das subposições 92.11.03.00
a
92.11.05.00
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AL!
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E

A

C

O

D

R

1

rA

QUOTA

e

4

I'W;l

OS.Dl
99
99.00

Oa subposição 92.11.05.00...•••... ,_.....
Qualquer outra ...........•••••••...........
Outros ... '..
0'0.

0'0.

o' • • • •

,

•••••••••••

SEÇ~O

ARMAS

• •"

••••

;,"

24

XIX
MUNIÇOES

E

cApITULO
Armas e

o',

24
24

93

Muni ções

~:
(93~1)

O presenteCapTtulo não compreende:

ou

a} as espoletas
fulminantes e câpsul as fulminantes. os
detonadores. os- foguetes de sinalização ou antigrani zo
e outros artigos do Capltulo 36;
b) as partes e aces s dr cs de uso geral. no sentido da Nota
JXV-2) da Seção XV. de metais comuns (Seção XV) e os
artigos semelhantes de matérias plásticas artificiais
(que se c'Ie s s t flcem geralmente na posição 39.07).
í

c) os carros de combate e automóveis blindados

(posição

87 .OB);

d) as lunetas telescópicas e outros dispositivos óticos.
salvo quando vierem montados nas armas ou, quando não
montados. se apresentem com as armas a que se destinem
(Capltulo 90);
e} as bestas. arcos e flexas para tiro. as armas embotadas
para esgrima e as armas que tenham o caráter de brinqu~
dos (Capitulo 97);
f)·as armas e munições que tenham o carater de objetos
coleção ou de ant çut dede {pos i çies 99.05 ou 99.06).
r

de

í

(93'-2)

No sentido da posição 93.07. a expressão "partes e peças
separadas" não abrange os ape r-e l hos ' de r-ãdt o ou de radar ~
t t.l.t zados 'em determinados foguetes. da posição 85.15.

(~3·3)

Os estojos, escr;nios ou receptaculos semelhantes, que se
apresentem com os arti90s do presente Capitulo a que são
destinados e com os quais são normalmente vendidos, classi
ficam-Se com os referidos artigos. Apresentados isoladame~
te, seguem seu próprio regime.

[
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A
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R

A

,

QUOTA

rTl'J!
93.01

00.00

ARMAS BRANCAS (SABRES, ESPADAS, BAIONETAS,
ETC.), SUAS PARTES SEPARADAS E BAINHAS

01.00
Dl

Ar.mas or anc ac
Adaga, facão e punhal.....................

30

Espada, espadim, f1orete, sabre e seme1han
te .......................................•
Qualquer outra
_
".. ..

30
30

02
99

93 •. 02

O~.OO

Partes separadas

03.00

Bainhas

o

•••

o

•••

o

o

o

o

••••••••

•••••••••••••

o

••

"

o

o

••

_

,

••

o

,

•••

o

••••••••

•

••

00.00

REVÓLVERES E PISTOLAS

01.00
99.00

Revólveres

93.03

OO.DO

ARMAS DE GUERRA (COM EXCEÇ~O DAS CLASSIFI_
CADAS NAS POSIÇOES 93.01 E 93.02)

9:3.04

00.00

ARMAS DE rOGO (COM EXCEÇtl:O 'DAS CLASSIFICA_
DAS NAS POSIÇÕES 93.02 E 93.03), INCLUSIVE
OS ARTEfATOS SEMELHANTES QUE UTILIZAM A DE
fLAGRAÇ~O DA PÓLVORA, TAIS COMO
PISTOLASLANÇA-fOGUETES, PISTOLAS E REVÓLVERES OETO
NADORES, CANHÕES ANTI GRANIZO, CANHõES LAN~
l,:A._AMARRAS ~ ETC.

93 .. 05

Outros

o

,

•

o

30
30

•••

•

30
••••

,

,

•

,

,

,

••

,

••

o

o

••

,

30
N/T

01.00

Pistola da sinalização

,.......

30

02.00

Carabina, espingarda e semelhante, para c~
ça ... " 0 • • • • • • • , • • , • • • • • • • , • • • • • • • • • • : • • • • •

30

99.00

Outras

30

00.00

OUTRAS AR~lAS (INCLUSIVE ESPINGA,RD;l.S, CARA;.,
GINAS E PISTOLAS, DEMOLA, DE AR COMPRIMI_
DO OU DE GI{5)

,

o

00.00

,

••••••••••••

o

o

'.'

••

•

30

•

PARTES E PEÇAS SEPARADAS DE ARMAS, COM EXCEÇ~O DAS COMPREENDIDAS NA POSIÇ~O 93.01
(INCLUSIVE OS ESBOÇOS DE CANOS DE ARMAS DE

roeu)

OLOO
02.00

Das armas ccmcre'eno.í cae na" posiç~

93.05 .. ,

,.,., ..

18

, .....•

18

99.00

Outros .• " ..........••......... ,

00.00

PROJt:TEI5 E nUfHçOES, INCLUSIVE AS t-1INAS;
PARTES E PE ÇAS SEPARADAS, INCLUSIVE OS ZA
GALDTES, CHUM80"DE"CAÇA"E BUCHAS PARA CA!
TUCHOS

01.00

99.00

18

Das ar~as compreendidas nas posições 93.04
e

93.07

9:3.02.

~;unições

I

Outros .. ,

de c2ça e esporte
"

" ..

, .. , .. "
o

,

30.

30
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MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS. NAo ESPECIFICADOS
NEM COMPREENDIDOS EM OUTRA PARTE D~ NOMENCLATURA

CAPITULO 94
Móveis; Mobiliãrio Medico-Cirúrgico;
Artigos de Colchoaria

e Semelhantes

~:

(94-1)

O presente CapTtulo não compreende:
a) os colth6es. travesseiros e almofadas, pneumitlcos
de encher de ãgua (Capftulos 39, 40 e 62);

ou

b) os lampadãrios e outros aparelhos de iluminação, que s~
guem o regime da materia constitutiva (posições 44.27,
70.14,83.07, etc.);
c) as obras de pedras, de matérias cerâmicas Ou de qualquer

outra materia. compreendidas nos CapItulos 68 e 69. utl
lizadas como assentos, mesas ou colunas. dos tipos uS!
dos em jardins. vestíbulos, etc. (ce pf tu l cs 68 ou 69);
d) os espelhos grandes que se colocam no chã~ tais como os
espelhos giratórios. etc. (posição 70.09);
e) as partes e acessórios de uso geral. no sentido da Nota
(XV-2) da Seção xv. de metais comuns (Seção XV). os ar
tigos semelhantes de ma t e r i as p f és tí ces artificiais (que
como
se classificam geralmente na posição 39.07), bem
os cofres-fortes da posição 83.03;
f) os móveis, mes mo não equipados, que- constituam partes
especrficas de apãrelhos para produçã~ do frio da pos2,.
ção 84.15; os moveis especialmente concebidos para m~
quinas de costura, no sentido da posição 84.41;
g) os móveis que constituam partes es pec'If t ce ade aparelhos

da posição 85.15 (aparelhos receptores de T.S.F •• de
j ev t s ãc , etc.);

t~.

h) as escarradeiras para gabinetes dentãrios (posição 9O.l7);

i) os artigos do Capitulo 91, principalmente as caixas
re~õgios

de

e de aparelhos de relojoaria;

j) os môveis que constituam partes especificas de fonôgr~
fos, dita fones e outros aparelhos da posição 92.11 (P.2.
si Cão 92.13).

977
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1) os móveis que tenham o carãter de brinquedos (posição
9,7.03)". os bilhares de todos os tipos e os móveis para
jogos da posição 97.04, bem como as mesas para jogos de

94-2)

prestidigitação, da posição 97.05.
Os artigos (com exclusão das respectivas -partes) compree~
diclos nas posições 94.01 a 94.03 devem ser concebidos P!
ra assentarem no solo.

Todavia. estão compreendidos nessas posições, mesmo que se
destinem a suspender-se, a fixar-se em paredes ou a asse~
tar uns sobre os outros:
c6zi~ha

a) os armãrios de parede para

e semelhantes;

b) os assentos e camas;

c) as estantes para livros e mõveis semelhantes.
por elementos complementares (módulos).
(94-3)

formados

a) Não se consideram como partes dos artigos

do presente
Capltulo, quando se apresentem isoladamente. as placas
de vidro (inclusive os espelhos), de mármore ou de p!
dra, mesmo cortadas em forma determinada, mas não combi
nadas com outros elementos;

b) os artigos compreendidos na posição 94,04, apresentados

isoladamente, classificam·se na
que constituam partes de móveis

referida posição mesmo
das posições 94,01 a

94.03,

,------,----------------,,--,
C6DIGO

POSIÇÃO

\94,01\

x t. f
M

UBPOsrçÃO
e

Z

fi

C

A

D

O

R

I

A

ITRM
00.00

I

z

!

CADEIRAS E OUTROS ASSENTOS, MESMO OS TRA~
fORMAvEIS EM CAMA (COM EXCLUSAO DOS COM PREENDIOOS NA POSIÇÃO 94.02), E SUAS PARTES

94.02

01.00

De ferro ou aço·"

02.00

De madeira.,."."

03.00

De vime""".",

,
.. ,

,.,.,··.·
, .. "."." .. " , .

04.00

, """"""....
De matérias plásticas artificiais, .. " .. ;

05.-00

.Assentospara veículos do CapItulo 87. ....

o

15
15
15
15
15

06.00

naeentes peeo aeronaves " " . , . , " , . " . " , .

L')

90.00
99 ..00
00.00

Partes separadas " , . , . ' ... " .. " " " " , . .
Outros .. , .... " , . " " " , . " . " , ... ",

15
15

o·...

=

MOBILIARID MtQICO-CIRÚRGICO, TAL COMO: ME
SAS DE OPERAÇAD, MESAS DE EXAME E SEME
lHANTES, 'CAMAS COM MECANISMO PARA USOS
CLíNICOS, ETC.; CADEIRAS DE DENTISTA E SE
MELHANTES, COM DISPOSITIVO MECANICO DE O~
RIENTAÇAO E DE ELEVACAO; PARTESDESTESOB
JETOS
-

I

qt.:OTA

978

/,
I
!

ATOS DO PODER ExEcU'I'IVO

c

-

ÓDI GO

IOSIÇÃO

ALf

M E

UBPOSrçÃO
e
ITEU

Ol.DO

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA
7-

Cadeiras de dentista, com ou sem mscanis_
mo de orientação B elevação .:
.
o,':'
Cadeira para exame c Iru cc
Cadeira hidráulica, para uso em oftalmoló

15

0"0

02.00
03.00

gia

04.00
05.00
06.00
07.00

94.03

:

,

15

'.

:-.

15

Cama com mecanismo, para usos clínicos '"

15

Coluna para uso com instrumentos de aftal
malogia .......•.•......... " . '. •...... '. •. :-.

1.5

neee para exame c j.In Icc
Mesa para operação cirúrgica

'.

15

"."

.

15

DS.DO

Mes~ para uso COm instrumentos de oftalm~
10g13 . . . . • . . . . • • • . • • . . • • . . . • • . • . . • • . • • • . • .

15

D9.00

Cadeira de barbeiro

.

15

90.00
99.00

Partes separadas. '. c

.

15

.

15

00.00

OUTROS MOVEIS E SUAS PARTES

Dl.OO
02.00
03.00

99.00

94.04

o".

í

00.00

Outros

.-

'.'

Ba Lcjie s , v Lt r Lna svc expositores("displays").

15

.Ed nz e Lr-os

de pé "
'
.
Armários para banheiro 8 cozinha, mesmo r~
vestidos de,fór~ica e Com tampo de
qual_
quer matéria
.
Outros
,
.

15

15
15

COLCHOES DE MOLAS; ARTIGOS DE CAMA E SEME_
LHANTES, QUE TErJHAf-l nOLAS OU QUE SEJAr'l A_
COLCHOADOS OU GUA:lNECIDOS nlTERIOR1'lnnE DE
QUALQUER ~·lAH.RIA, TAIS COI'lO COLCHOES.EI'JXE.!!
GuES, MANTAS ACOLCHOMwAS, EDREDOES,COXINS,
ALMOFADAS. TRAVESSEIROS, ETC •• INCLUSIVE OS
DE BORRACHA OU DE MAT(RIAS PLASTICAS ARTI_
FICIAIS. NO ESTADa ESPONJOSO OU CELULAR,Rf
COSERTOS OU N1W
Colchões de molas

'.' '

.

15

De borracha. revestidos
' .. ~
.
De-jro r racha , não revestidos
.
De matérias plásticas artificiais, revest~
dos . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ...;
.
Os rratérias plásticas artificiais, nao r-e-,
vestidos
.

15
15

Colchões de outras matér ias .. "

15

Colchões de borracha ou de matérfas plást~
cas artificiais, revestidos ou nao

,

.

15
15

AI~ofadas, tra~esseiros, coxins,almofadões

e semelhantes, de borracha ou de maté~ias
plásticas artificiais, revestidos ou nao
De borracha
Qualquer outro

·

~

· '.'
·

,

',' . : ..
.

15
15

I

I,
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..
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C Ó.J I G

--_._-~-

"

) FUBPOSIÇAO
.POSIÇXO
c
ITEM

.

~---,

Q

I

OSGOO

9~.OO

E

R

•

C

D

O

R

I

ALf

•

QUO;.
7.

l-jantas acolchoadas, edr-ccíde s , ccx Lns , cabel:
t o r-ea acolchoados J travesseiros, almofadas
e sem81hantes, COJl dispositivos elétricos
.de .aquecimento ......................... .. .
Outros

o

o

••••••••

CAP!rUlO

o

•

o

•••

o

o

o

••••••••••

o"

•••••

15
15

95

Materias para Entalhe e ModelaQem.
Trabalhadas (Inclusive suas O~ras)

(95-1)

O presente Capltulo não compreende:
~)

os arti90s do Capítulo 66 (Guarda-chuvas, guarda-sois,
• bengalas, chicotes, rebenques e suas partes);
.) os leques e ventarolas (posição 67.05);
c) os artigos do Capitulo 71, principalmente
de fantasia;

a

bijuteria

d) os artigos do Capitulo 82 (Ferramentas, artigos de cut~
taria, talheres) com cabos ou partes de materias
para
entalhe e modelagem. Apresentados isoladamente, estes ca
bos e partes classificam-se no presente Capitulo;
e) os artigos do Capltulo 90, principalmente
para Ecul os :

as

armações

91 (Relojoaria) , pr i nci pal me nt.e
as caixas de re 1ogi os e de aparelhos de relojoaria;

fI os artigos do Capitulo

gl os artigos do Capltulo 02, principalmente

os i ns trume.,!!

tos de música;
h)

partes de

os a rti gos do Capltulo 93, principalmente as
armas;

il os artigos do Capitulo
j I os arti 90S do Capitulo

94 (Haveis e suas partes) ;
96 (Es covas, pinceis

e

artigos

semelhantes);
1 ) os artigos do cep Ltu f o 97 (Brinquedos, jogos, e te. ) ;

ml

os arti 90S do Capitulo 98 (Obras diversas);

n) os artigos do Capitulo 99 (Objetos de arte, de

e antiguidades),

coleção

I

I

980
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c 6 D I GO

AL!
M

\SUBPOSI9ÃO
POSIÇÃO
e

3

R

C

A

D

O

R

I

A

QUOTA

•

ITEM

OO.oq

95,01

01,.00
02.00
99.00

95.02

00,00

95.03

01,00
02.00
99.00
00.00

CARAPAÇAS DE TARTARUGA TRABALHADAS (INCLUSIVE SUAS OBRAS)

Bastão,- haet e ; lâmina ou tubo •.• : ••••.•
Outros .•••........•.....••. " .....•. , ~.'
t-1ADREP~ROLA

BRAS)

01.00
02.00
99.00

195 • 05

I

0,0 • •

>4

.O~

"1

Basta0; ,haste,: lâm.ina ou tubo.'

~lARFHl TRABALHADO ÚNCLUS"IVE SUAS OBRAS}

Bastão, haste, lâmina ou tubo ........•••.. ~

24

Outros

24

-..' .. '

-..'. ":

','"

99 ..00,

Outros ." ...........•.........•............ , .
CHI FRES , PONTAS, CORAL NATURAL O.U REC[}NStI
TutDO E OUTRAS MATlRIAS ANUIAIS. PARA ENTA=
LHE. TRABALHADOS (INCLUSIVE SUAS OBRAS')

99 ..00
00.00

01.00
02.00
03.00
00.00

_..-.
.

24

I

I

24

:í4

I

Coral.

Bastão, haste', lâmina ou tubo .. "........•...
Carteira,cigarreira ou charuteira
.
Qualquer outro
,
;. ' .

24
24

Outros

24

"

..

'.

MATlRIAS VEGETAIS PARA ENTALHE (COROZO,

~,~~~~r~so~~:~~:
00 ..00

24

Carteira, cigarreira ou charute~ra~ •..• ~ •..
OSSO TRABALHADO (INCLUSIVE SUAS- OBRAS)

00.00

24

I.~::~:~~~'..~~~~~~~~~~ ". ~~~:~~~~.~~.:::':.::::: ~:

Bastão, hasta, lâmina Ou tu.bo
Carteira, cigarrairaou charut8ira

99

95 ..08

24

01,,00
02'.00

01
02

95.07

0'0

00.00

01.00

95.06

TRABALHADA (INCLUSIVE' SUAS

24.

0.0 • •

'Carteira, cigarre,tra ou charuteira..••..•

E•.T.C:.);,•• T.R.A.8.A.L.H.A.D.A.S••

NO~

~~~~~~~ ~

ESPUMA-DO_MAR E AMBAR (SÚCINO)
NATURAIS
OU RECONSTITUíDOS, AZEVICHE E MATlRIAS NI
NERAIS SE:~lElHANTE~ AO AZEVICHE TRABALHA=
DoS (HJCLUSIVE: SUAS OBRAS)
,
Espu~a-do_mar, natural ou reconstitu!da
trabalhada, (inclusive suas obras) ... : .. ~ ••
Ambar (súcino),' natural, ou reconstituIdo
trabalhado (inclusive suas obras) ....•.•. ~.
Azeviche e matérias mInarais semelhantes'
trabalhados (ãnc rue í.ve suas- obras) ....•. '-:.
OBRAS MODELADAS OU ENTALHADAS DE CERA NATU
R~L (ANIr~AL' OU VEGETAL), r'lINERAL OU ARTIFI

24

2'4
24
24

I
I

ATOS DO PoDER EXEClJ'l'IVO

C

6D

POSrçZ!J

I

GO

AL!
M

UBPOSIÇÃO
e

z

R

A

C

D

r

O .R

A

QUOTA
Z

róOOl

CI'AL, DE PARAfINF, , DE ESH:lHUNA, DC L>Ur'lASOU RESINAS NATURAIS (CoPAL, COLOFCNIA,ETC.
DE PASTAS DE ~lODELAR, E OUTRAS OBRAS MDDELADAS DU ENTALHADAS,- N~O ES PECIf ICADAS NEr1
COMPREENDIDAS. 01 OUTRAS POSIÇÕES j GELATINA
NAO ENDURECIDA TRABALtlADA, COM EXCEÇÃO DA
ClASS IFICADA NA POSIÇAO 35."83, 'E OBRAS DES
TA ~lATlRIA
-

01.00
02.00
03.00
04.00

Dl
99
99.00

De
De
De.
De

....... , .... , ......'" ...... , ..

24

p a r-af' Lna '•••••• " •••..•..••.••••••••••••

24

cera

., ,.,

estearina
gelatina não endurecida
Capsu Las diger!veis
qualqu~r outra

•••••••• " , •••

."

•••

o"

•• ,.

o • •' 0

,."

o

0.0.

o •••••••••••

o o o •••••••

••••••• ' .......

Outros.......... '..............
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r
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O

o.

,

.',

•••

•

,',

O

•

'.'

"
24
24

,,"
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Escovas. Pinceis. Vassouras.
Espanadores. Borlas. Penei ras
e Cri vos

t!i

J

NOTAS,

(96-1)

•

o presente Capitulo não compreende:

~

a) os artigos do Capltulo 71;
b) as escovas. pinceis e semelhantes dos tipos

emp~egados

em medicina. cirurgia, odontologia e veterinãria
ção 90.17);

(posl

c) os artigos que tenham o carãter de brinquedos (Capitulo

97).
(gó~2)

cons t der-am-s c como "cabeças pr e par-adasv, no sentido da P.Q.
s tç âo 96.'03, os tufos de pelos, de fibras vegetais ou de
outras me têr t as , não montados, prontos para serem .ut_iliz~
dos, sem ser divididos, na fabricação de pincéis ou arti
gos semelhantes. ou que não precisem. para este, fim. s enão
de um complemento de mão-de-obra pouco importante, tal c~
mo a colagem ou revestimento da base do tufo, ou a unifo!
.izacão ou acabamento das extremidades.

ATOS
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r-----....,-------------~--~

C6DIGO

1_

ALI

"

UBFOSIÇÃO
POSIÇÃO

96. Dl
96.02

e

B

R

c

A

D

o

R

I

A

QUOTA
%

VASSOURAS E VASSOURINHAS DE FSIXES Ar-lARRA
DOS, COM OU SE~l CASO..........• , ..., ..... :-..

00.00

VASSOURAS

00.00

E

VASSOURINHAS DE FIBRAS

15

REUNl

DAS EI" FEIXES OU EM PEQUEt!OS TUFOS,
fIX.a
DOS A U,\\A Ailr'lAÇ1íO; ESCOVAS,
aROXAS ,PIN
CrIS E SE~ELHA~TES, INCLUSIVE AS 'EséaVAS
QUE CONSTITUA~ ELH1HJTOS DE MAQUINAS;
RO
LOS P~~A PI~TAR •• r.ASPADO~~S DS
BORRACHA
OU DE OUTRAS 'fIAT(iIIAS FLEX!VEIS SEr·lELHAtJ
TES
-

01.00

Vassouras e vassourinhas

02.00

Rodos ou raspa dores de borracha ou de' outras matérias flexív8is se~elhantas, inclg
sive para lavagem de .pisos

03.00
01
99

Rolos

Para pintura decorativa ...............•..•
Qualquer o u t r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04.00

Escovas

01
02
99

lO

15

'
-'1-5
15

Para máquinas.............................
Para dentes'

15

Qualquer outra............................

15

lO

Pincéis

05.00

Dl

De pelo, exceto para barba................

15

02
99
06.00

6~~~q~:~b~ut~~·::::::::::::::::::::::: :.:::: i . i;

Apegador de quadro-negro

15

99.00

Outros.....................................

15

196 • 03

00.00

CABEÇAS PREPARADAS PARA PINCrIS OU ARTIGOS
sEr.1ELHANTES ••••..•..•.•••••.••..••••••••• '••

15

96.D4

00.00

ESPANADORES E .SnlELHANTES,

DE PENAS.··.·.··

15

96. OS

00.00

BORLAS E BONECAS PARA TOUCADOR E ARTIGOS
SEMELHANTES, DE QUALQUER MAT~RIA ••••• • •••••

15

96.06

00.00

PENEIRA,S E CRIVOS, ~1ANUAIS, DE QUALQUER \.1.8.
TtRIA •••••••••••• ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

cAPfrULO
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Brinquedos, Jogos, Artigos para
Divertimentos e para 'Esportes

(97-1)

O presente Capitulo não compreende:
a) as velas para ãrvores de Natal (posição 34.06);

b} os artigos pt ro têcnt ccs para di~ertimento, da
36.05:

posição

a93

ATOS DO PODER EXECUTIVO

c) os tios. monófi1amentos, cordeis e semelhantes para a
pesca. mesmo cortados em comprimentos determinados. mas
não montados para a pesca ã linha, compreendidos no C,!
pltu10 39. na posição 42.06 ou na Seção XI;
d) os sacos para artigos
ções 42.02 ou 43.03;

~e

esporte e semelhantes das posi

ves tuê r t c para esportes. bem como as fantasias de t~
cidos de malha ou de outros tecidos. dos Capitulas 60 e
61 ;
f) as bandeiras e cordas com bandeirolas de tecidos. bem c.Q.
mo as velas de embarcações e de carros ã vela. do Cap~
tulo 62;

e)

·0

g) os calçados (com exclusão dos fixados em patins) e os
chapeus especiais para a p~ãtica de esportes. bem como
as perneiras e caneleiras para qualquer esporte. dos
~ Capitulas 64 e 65;
h) os_bastões de alpinistas. os rebenques e os chicotes
(posição 66.02). bem como suas partes (posição 66.03);
i) os olhos de vidro não mon t ados para bonecas ou bonecos
e outros brinquedos. da posição 70.19;
j) as partes e acessórios de uso geral. no sentido da Nota
(XV-2) da Seção XV. de metais comuns (Seção XV) e os ar
tigos semelhantes de ma têr-t as plãsticas artificiais (QJe
se classificam geralmente na posição 39.07);
1) os artigos da posição 83.11;
m) os veículos para esportes da Seção
) dos trenós, tobog-ã's e s emel han t e s ;

XVII. com

exclusão

n) os velocípedes para crianças. construidos ã manei t-a dos
modelos usuais para adultos e munidos de rolamentos de
esferas (posição 87.10);
o) as embarcações para esportes, tais como canoas e esqui
fe; (Capitulo 89). e seus meios de propulsão· (Capitulo
44, se forem de madeira);
p) os óculos protetores para a prãtica de esportes e para
jogos ao ar livre (posição 90.04);
q) os chamarizes sonoros e apitos (posição 92.08);
r) as-armas e outros artigos do Capítulo 93;
s} as cordas para raquetas, as barracas. os artigosde aca!!!
pamento e as luvas de qualquer materia (que seguem o r!
oime da materia constitutival.

984
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(97-2)

(97-3)

97-4)

Os artigos. do presente t ap f tul o podem ap re s en t ar simples
guarnições ou acessórios de mínima importância de metais
preciosos. de folheados de metais preciosos, de pérolas n~
turais, de pedras preciosas ou semipreciosas ou d2 pedras
sintéticas ou reconstituídas.
Apenas se consideram como "bonecas ou bonecos" da posição
97.02 as representações de seres humanos.
Salvo o disposto na Nota (97-1) precedente. as partes, P!
ças separadas e acessórios reconheclveis como exclusiva ou
principalmente destinados aos artigos do presente Capítulo
classificam-se como os ~esmos.

c 6 D I Go
POS1ÇÃO

~UBEOSICÃO

A1!
MERCADORIA

e

7.

ITEM

I

97.02

00.00

CARROS E.VEíCULOS DE RODAS PARA RECREAÇÃO
DE CRIANÇAS, TAIS COMO VELOCípEDES, PATI_
NETAS, CAVALOS MECANICOS, AUTOMÓVEIS
DE
PEDAIS, CARROS PARA BONECAS E SEMELHANTES
SONECAS DE TODOS OS TIPOS

01.00

Bonecas 8

90.00

Partes e peças separadas...............

ê

cnecce

18

18
18

00·°9

·OUTROS BRINQUEDOS; MODELOS REDUZIDOS PARA
RECREAÇÃO

01.00
02.00

Armas de ficção ou sem poder ofensiv~ .....
Bagatela, bilhar ou semelhantes, de brinquedo (com menos de 95 cm na maior dimensão)....................
Bri~quedo mecânico
Conjuntos para recreaçao com caráter edu_
cativo, tais como caixas de quImica, de
a~etricidade, da imprensa e semelhante

18
18

Balão de borracha ou mat.é rda pl.ástica
Bola de borracha ou matéria plásf;.ica
Per-cee . e peças separadas •.•••.•.•.•.•...•.
Outros
,
'.....

18·
18
18
18

03 .. 00
04.00

05 ..00
06~00

90.00
99 .. 00
97.04

QUOTA

18

O

00.00

ARTIGOS PARA ,JOGOS DE SAL~O (INCLUSIVE OS
JOGOS COM MOraR OU MECANISMO PARA RECINTOS
PÚBLICOS, T~NIS DE MESA, BILHARES E MESAS
ESPECIAIS PARA JOGOS DE CASSINO)

01.00
02.00

Bagatela; bilhar a e ame Lhanbe
'.'"
801a e taco para bagatela, bilhar e,seme_
lhante
·
,........ .
Bola para ,tênis da mesa...................

18
18

Cartas de jogar ...•.......................
CoPos para· dados ......•.' •••.•....... '........

18

03.00
04.00

05.00

1-8

60
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CÓDIGO

AL!
MZRCADORIA

UBPOSIÇÃO
POSIÇÃO

e
ITEM
~6. 00
07.00
08.00

09.00
10.00
11.00
12.00

99.00
97.05

00.00

~::~::. ~~'~~~' ~~~~~~). ~~. ~~~~~.::
Mesa para t an í.s de

m~sa

QUOTA

:,:,: : : : I

%

18

18
, 18

_

Raqueta para tênis de [;lesa .. _.•............
Rede, com ou eem-armeçêo , para tênis .de m..Q
sa
' ,;
'
.
Tabuleiro e peça de damas, gamão, glória,
"mai-jong", xadrez e semelhante
.
Taqueira, ponteira para taco de bilhar ou
qualquer outro acessório para bagatela, b~
lhar e semelhantes
-,
.
üut rcs ,
'
.

18
18
18
18
18

ARTIGOS PARA DIVERTIMENTOS E FESTAS, ACES_
SORIOS DE C01ILH~Q E ARTIGOS_SURPRESAS; AR
TIGoS E ACESSORIOS PARA ~RVORES DE NATAL E
ARTIGOS SEMELHANTES PARA FESTAS DE
NATAL
(ARVORES DE NATAL ARTIFICIAIS, PRES~PIOS,
GUARNECIDOS OU N~O,'FIGURAS E ANIMAIS PARA
PRESrPIOS, PAPAI NOEL, ETC.)
Confate e serpe~tina

18

Náscar aa

03.00
04.00

,
.-. . • . ..
Acessórios de cotilhão e artigos-surpresas.
Artigos e acessórios. para árvores de Natal.
e artigos semelhantes para fastas de Na1;al..

18
18

99.00

Outros ..........•............. _

18

00.00

ARTIGOS E ARTEFATOS_ PARA JOGOS AO AR
LI_
VRE, GINASTICA, ATLETISHO E' OUTFlOS ESPOR_
TES, con EXClUS1l'O DOS ARTIGOS DA
POSIÇA"Q

01.00
02.00

18

,·.

97.04
Aparelho, conjunto ~ artefato da gin5stica
e atle~is~o (balanço, barra fixa,
corda,
dardo e disco da arre~esso, sacada, haltsras, massa, maromba, paso, trampolim, vara
para salto, e t c , )
;
,......

18

02.00

Bolas para qualquer esporte •...... :

-.

18

03.00

Cota de malha, escudo, máscara ou qualquer
outro artefato para esgrima
-....

18

04.00
05.00
06.00

Elmo especial para eep or t.e

07.00
08.00

Nadadeir.as

-..............

18

'..

18

Patins ............................•........
Raqueta e se~elhante para tênis ou qualquer outro esporte
~........
Rede para esporte, inclUsiva cesta
para
basquetebol •...•.'
'
:; ~

18
í

a

18

Aros
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CÓDI'GO

ALI
MZRCADO.RIA

StT.BPOSIÇÃO
POSIÇÃO
e

QUOTA

z

ITEM

09.00

Esqui ("ski").............................

10

Taco para golfe, "hackey", polo e s eme Lhan

000

te
11.00

:-

18

Equipamentos para resRirac~o sUbmarin~ ,
que fUnc~onem sem interveoção de OX1gen~o
ou ar comp r-Lmj do ,

97.07

18

. . . . . . . . .•

......••

18

12.LlD

Prancha para "surf"

,........

18

99.00

Outros. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

18

00.00

ANZÓIS, PUç~S E R~OES PEQUENAS COM ARMA _
ÇDES PARA OUAlQU::R USO; ARTIGOS PARA PESCA }, LINHA; CHiU·~ARIZES (COM EXCEÇÃO

DOS

SONOROS), ESPELHOS PARA A CAÇA DE COTOVIAS
E ARTIGO,S DE CilÇA Sn'ELHANTES
01.00

Anzol ....

02.00,

Puçás e redes pequenas COm armaçoes

Dl
99
03.00

97.08

o',." • • • • • • • • • • • • • ,_ ••••••••••• , ••

Puçás
',' ..
qualquer outra.......................
Caniço

,

,

18
18

..

18

.

18

04.00
05.00
06.00

Isca artificial

.

18

Molinete
Bóias cu . flutuadores para peec a

linha

.
.

1"

99.00

Outros

'

.

18

00.00

CARROSS~IS, BALANÇOS, pJSTALAÇÕES DE

TIRO
AO ALVO E OUTRAS ATRAÇOES PARA PARqUES DE
DIVE~S~O. INCLUSIVE OS CIRCOS, ZOOLÓGICOS
E TEATROS AMBULANTES ••.•••.•••••••..•..•••

18

à

'.'

CAPITULO

18

98

Obras Diversas
NOTAS:

(98-1)

O presente Capitulo nao compreende:
a) os f âp t s para sobrancelhasoumaquilagem{posição 33.06);
b) os botões e seus esboços, os pentes. travessas e artl
gos semelhantes, con s tt tu Idos total ou parcialmente demetais preciosos, de folheados de metais preciosos (sem
prejuizo das disposições da Nota (71-2) "a" do Capitulo
71), ou que tenham perolas naturais, pedras
preciosa~
ou semipreciosas ou pedras sinteticas ou reconstituidas.
(Capitulo 71);
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c) as partes e acessórios de uso geral, no sentido da Nota
(XV-2) da seção xv, de metais comuns (Seção XV) e os a!
t190s semelhantes de materias plásticas artificiais ~ue
S~ classificam geralmente na posição 39.07);
d) os tira-]inilas (posição 90.16);

e) os brinquedos do Capítulo 97.
(98-2)

Salvo o disposto na Nota (98-1) do presente Capitulo, os ar
ti~os constituldos total ou parcialmente de
metais preciQ
50S, ~e folheados de metais preciosos, de pedras preciosas
O~ semipreciosas, de pedras sinteticas ou reconstituídas.
'011 que tenham pêr-o j a s naturais, ficam compreendidos
ne s terCa;p 1 tu lo.

TIs es t oj os res ct-In t os ou r-e ce p t àc ul os semelhantes, que se'
ap'resent-em com os arti90s do presente Capitulo a que SiDo
destina~os e com os quais são normalmente vendidos, classi
f-ij,carm-se com os referidos artigos. Apresentados i s o l e damep
1'e, 'se'91J'em S'2t1 propri o regime.
-------~-c 6 D I 'G ,O

(98-3)

l'OSIÇXo

M::c::3.C.ADORI.A

liBPOSIÇXO
e

ITEU
98.01

fJIiJ • .DO

OS DE PRESSAO, ABO_
E SUiELH;\NTES (HJCLUSIVE OS ES80
ços r. fORHAS PARA BOTOES E PARTES DE 80:-

BOTDtS,

CO~PRE[NDENDO

TOil.DURAS

râ[s)
01.0D
02.00

98.02·

De louça

o • o·, • • • • • • • • • • • • • • • • ••

o

oo............

03.DO

De mede Lre

04.00

Da !ll'8ta1 comum .•.•..•...••.....••.•• · .. ·•.

05.00

De matéria plástica

06.00

Da

o. ....••

;

99.00

vidro .............•....•................•
Out r-oe ..

00.00

fECHOS DE CORRER E SUAS PARTES (CURSORES,

o

ETC.)
01.00
90.00

98.83

o..

De barbatanas, chifre ou osso

00.00

••

'"

o

••••••••

'

•••••••••••••••

'

•

•

18
18
18
18
18
18
18

-

f-echos da cor-rer ....-• ........
Partes separadas

o

.'

o

••••

'"

••••

CANETAS, INCLUSIVE AS DE TINTA PERMANENTE
(CANETAS~TI~TEIRO, ESFEROGRAFICA5
ESTILO
GRAFICAS, ETC.); LAPISEIRAS E SEMELHANTES'
PORTA-LApIS [ SEMELHANTES; SUAS PEÇ!iS SE_'
PARADAS E ACE550RIOS (TAMPAS, PRENDEDORES
ETC.),COM EXCEÇ~O DOS ARTIGOS DAS POSIÇÕES
98.04 e 98.05

18
1,
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CÓDIGO

POSIÇÃO

ALI

~1JllroSIC1iO

MERCADORIA

e'

QUOTA

ITEM

%

01.00

Caneta, lapiseira e semelhantes, intsira _

02.00

Caneta, lapiseira e semelhantes" com par
te
ou acessórios de metal precioso
.

03.00

Caneta, lapiseira e semelhantes sem parta

04.00

Porta-lápis

mente de metal precioso

_0

ou acessórios da metal precioso
8

peças separadas e

.

8ce~sórios,

99
99.00

Dl
99
98.04

8

Esferas de carbureto de tungstênio para c2
natas esferogr~ficas 0.0..... .....•..
Qualquer outra

20
20

Outros
Ornamentados com pérolas, pedras preciosas
ou semipreciosas ou com metais pr e c Lce c s . .
Qualquer outro_o

00.00

PENAS DE ESCREVEH OU DESENHAR E POrHAS PA_
RA PE:rlAS

01.00

Para caneta-tinteiro
Inteira ou parcialmente de metais preciosos
,......................
qualquer outra
'
".
Para de s errhar
Inteira ou parcialmente de metais preciosOS... .
.
Qualquer outra
'...............
Outros
Inteira ou parcialmente de metais preciosos
r. '"
•••••••••••••••••••••
Qualquer oob r a
,.•...... _."

Dl
99
02.00

Dl
99
99.00

Dl
99
98.05

30

com

exceçao dos artigos das posiçoas 98.04
98.05
01

30

.

í

Parte~,

M

sEmelhantes, inteira ou par~

c La Lrnerrt a de moLa L p r-e c os c

90.00

30

••

00.00

01.00

Dl
02

L~PIS (INCL~SIVE OS DE AROOSIA)t MINA5fL~
PIS DE CARVAO PARA DESENHO OU LAPIS PARA
PINTURA A PASTEL; GIZ DE ESCREVER OU DESE_
NHAR; GIZ DE ALFAIATES E GI.z DE BlUIARCS
Lápis
De carvao (IlfusainM)
,
.
Com mina de cor ou a base de negro de C8r-

30

20

24
1&

24
18

24
18

18

ti~t::~~~~~::::::.:::::::::.::::::::::': ::::

18
18
18

02.00

Giz

.

18

03.00

tünas p~ra lapiseiras
Outros

.
'.' .. : .

18

03
04

99

99.00

üua'Lque r out r o;

. ••. · .. · .' • • . . '. • . -• . • . . . . . • . • .

,

18

18
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r------,---------.
CÓDIGO

ALI
TI

tIDPOsrçÃo
POSIÇÃO

c

A

D

o

TI

I

A

QUOTA

e
I'f"Ji:1!

7.

98.06

00.00

ARDdslAS E QUADROS PARA ESCREVER E DESENHAR~ COM OU SEi'1 MOLDURA...................

18

98.07

00.00

NUMERADORES, ALFABETOS, DATADO _
RES, SINETES E SEMELHANTES, MANUAIS

18

98.08

00.00

FITAS IMPREGNADAS DE TINTA PARA r1~QUINAS
DE ESCREVER, E fITAS IMPREGNADAS DE TINTA
SEMELljANTES APRESENTADAS OU NÃO EM CARRE_
TrIS; ALMOFADAS PARA CARIMBOS, IMPREGNADAS OU NÃO, COM OU SEM CAIXA

01.00

Fitas
Almofadas.......................

02 ..00
98 ..09

00.00

01 ..00
02 ..00

CARIM80S~

18
18

LACRE ~ARA ESCRITÓRIO OU PARA GARRAFAS, A
PRESENTADO EM PEQUENAS PLACAS, BASTÕES OÜ
FORMAS SEMELHANTES~ PASTAS k BASE DE GELA
TINA PARA REPRODUÇUES GRÁFICAS, PARA RO=
LOS DE IMPRESSÃO E USOS SEMELHANTES, MESMO EM SUPORTE DE PAPEL OU DE MAT~RIAS ~tx
EIS

1,8

gráficas, para rolos de impressão e usos
semelhantes, mesmo em supo~te de papel ou
de matérias têxteis
_..

98.10

00.00

ACENDEDORES E ISQUEIROS (MECANICOS. EL~TRI
COS, DE CATALISADORES, ETC.) E SUAS PEÇA"SEPARADAS, COM EXCEÇÃO DAS PEDRAS E DOS P,a
VIOS

01.00
01
02
99
02 .. 00

Acendedores

Dl
99
90 .. 00
98 ..11

00.00
01.00

02.00
03.GO

04.00

8

~::: ~:~~:l~;~::::::::::::::::::::::::::::: 30
30

Qualquer outro
. 30
Isqueiros
De metais precioso9 ou ornament~dos com pi
rolas. pedras prociosas ou semipreciosas
ou com matais preciosos
. 45
Qualquer outro
. 30
Partas e peças separadas ..•.......... ····· 30
CAC~!M80S (INCLUSIVE OS ESBOÇOS E OS rOffilY
LHeS); EJOQUYLHA'3 E PITEIRAS; PONTAS, TUBOS l
E OUT~AS PEÇAS SEPARADAS
Boquilhas ou piteiras de âmbar, madre2árola, ma r f' í.rn ou tartaruga, sem gU'Õ>l·ni.çao da
24
metei precioso
.

Lha s ou piteiras de m<'ltórias plásticas,
ser.'! guarnição do metal pr ec Loa o
.
Boquilhas ou piteiras, ÇOr.'l guarniçao de m~
tal precio3o
.
Cachimbo3 de espuma-do-mar, sem guarniçao

Boqu i

de metal or-ec t os o

······ -

.

l
t

-

~::::s'~' ~~~~. ~~. ~~~'a't'i'n'a' ~'a'r'~ 'r'~'p';o'd'~Ç'õ'~s'

24

30
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c6

D I GO

Il'OSIÇAo

R

UIlPOSIÇÃO
e

c

AL!

A

D

o

R

I

A

QUOTA

lTEJ,l

Z

05.00

Cachimbos do madeira ou raiz, S8m guarni-

06.00

C~chimbos de

9ua1quer matéria, com guarniçao de rnad r e pa r-o La , ma r f Lm ou tartaruga...

07.00

Cachimbos de qualquer matéria,com

;;9.00

uut r c s

Ç80 de me t.a L precioso..................

24

24

guarni-

ção de metal precioso......................

Dl
99
98.12

98.13
98.14

30

Inteira ou parcialmente de metais preciosos
'"
Qualquer outro..........................

00.00

PENTES, TRAVESSAS E ARTIGOS· SEMELHANTES

01.0,0

De âmbar, madrepérola ou marfim

02.00

De matá ria plástica ou ebon t.e ,

30
2/,

.

í

18

.

18

03.00

De tartaruga ................•... '

.

18

99.00

Outros

.

18

00 ..00

dARBATANA5 E SEt~EU1AtlTES PARA ESPARTI LHOS,
PARA VESTUA:RIO OU ACESsCRIOS DE VESTUIÍ'RIO.

18

00.00

PULVERIZADORES DE IOUCADOR, SUAS ARMAÇÕES
E CABECAS DE ARMAÇOES

01.00

De metais preciosos ou ornamentados
COm
pérolas, pedras preciosas ou semipreciosas
ou com metais preciosos
'.' .

99.00

Outros

00.00

GARRAFAS TrRMICAS E OUTROS RECIPIENTES ISO

'

·24
18

Tt'RmCOS tWr-nADOS, ISOLADOS PELO VA'CUO,BEM

COMO SUAS PARTES ~COH EXCLUSA'O DAS MIPOLAS

DE VIDRO)

98.16

oo~oo

-• •..•..•..••.••.. ~........

MANEQUINS E SEMELHANTESj AUTÔMATOS E CENAS
ANIMADAS PARA EXPOSIÇA'O ..•.......•...•....
SEÇ~O

18

XX!

OBJETOS DE ARTE, DE COLEÇAO E ANTIGUIDADES
CAPITULO

I
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e

99

Objetos de Arte, de Coleção
e Antiguidades
riOTAS:

(99-1)

O presente Capitulo não compreende:
a) os selos de correio, as estampilhas fiscais e semerha~
t.es , não obliterados, que tenham ou devam ter curso 1~
ga1 no pais de destino (posiçio 49.07);
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b) as telas pintadas para cenãrios de teatros, fundos
est~dios e usos semelhantes (posição 59.12);

(99-2)

de

c) as p~rolas naturais e as pedras preciosas e semiprecio
s a s , mesmo em bruto (posições 71.01 e 71.02).
Consideram-se coroa "gravuras, estampas e litografia~,origi
ne t sv, no sentido da posição 99.02,as provas tiradas d i r-e
tamente, em preto ou em cores, de uma ou mais chapas intei
ramente executadas ã mão pelo artista, qualquer que seja a
t éc n t ce ou a matéria empregada, com exceção de qualquer prQ
cesso mecânico ou fotomecânico.

(99-3)

Não se classificam na posição 99.03 as esculturas ~ue t~
nham cariter comercial (reprodução em série, moldagem e
obras de artesanato), que se classificam no Capitulo CO!
respondente ã matéria constitutiva.

(99-4)

a) Salvo o disposto nas Notas (99-1), (99-2) e (99-3), os
artigos suscetiveis de se classificarem, simultaneame~
te, no presente Capitulo e em outros CapitulaS da Nome~
clatura, devem ser classificados no presente Capitulo;
b) os artigos suscetiveis de se classificarem, simultanea
mente, na posição '99.06 e nas posições 99.01 a 99.05, de
vem ser classificados nas posições 99.01 a 99.05.

(99-5)

As molduras de quadros, pinturas, desenhos, gravuras, es
tampas e litografias, classific~m-se como esteS
objetos
quando as suas caracteristicas e valor sejam compativeis
com as caracteristicas e o valor dos referidos objetos.

CÓDIGO
POSIÇÃO

UBPOsrçÃO

ALI
R

c

A

D

o

1

A

Ql:OTA

e

7.

ITEM

99.01

99.03

00.00

QUADROS, PINTURAg E DESENHOS, EXECUTADOS
INTEIRAMENTE À MAD, COM EXCLUSÃO DOS DESENHOS INDUSTRIAIS DA POSIÇÃO 49.06
E
DOS ARTIGOS MANUFATURADOS DECORADOS
À
MÃO
.

00.00

GRAVURAS, ESTAMPAS E LITOGRAFIAS

00.00

~:::~~~E~ ~Rl~ol~~ol~ ~;;RoToEo °EoSo;;:~;;;; o~ o,
DA ESCULTURA, DE QUALQUER

MAT~RIA

N/T

OR~GI-

.

N/I

N/T
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CÓDIGO
UBPOSIÇ1.0
POSIÇÃO

E

R

c

A

D

o

AL!
R

I

A

e

•

ITEM

99.04

00.00

SELOS POSTAIS E SEMELHANTES (CARTÕES POS
TAIS E ENVELOPES POSTAIS COM FRANQUIA IM
PRESSA, MARCAS POSTAIS, ETC.),

ESTAMPI~

LHAS FISCAIS E SEMELHANTES, OBLITERADOS
OU NAo, MAS QUE NÃO TENHAM CURSO LEGAL
NEM SE DESTINEM A TER CURSO LEGAL NO PAIs

DE otSTIND................................

99.05

00.00

9.9.06

00.00

QUOTA

N/r

COLEÇÕES E ESPtCIMES PARA COLEÇÕES DE ZOO
LOGrA E DE BOTANICA, DE MINERALOGIA E DE
ANATOMIA; DeJETOS PARA COLEÇÕES DE TNTE RESSE HISTÓRICO. ARQUEOL6GICO. PALEONTOlÓ

c rcn, ETNOGRtlnco E NUMISMt\nco.•........-:

OBJETOS DE ANTIGUIDADE COM MAIS DE

N/r

CEM A

NOS••••••••••••••••••••••• ,', '. •••••••••.' ••-:

N /T
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DECRETO N° 73.341 - DE 19
DEZEMBRO DE 1973

DE

Dispõe sobre aproveitamento de servidor da Escola de Farmácia e Odontotoçia de Attenae, no Quadro de
Pessoal - Parte permanente, da MZnistério da Educação e Cultura, e
dá outras promaénctas .

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição. tendo em vista o disposto no artigo 3°,
item lI, da Lei n'' 3.854, de 18 de
dezembro de 1960, combinado com
a Lei nv 3.780, de 12 de julho de 1960,
e o que consta do Processo n- 4.802-73
do Departamento Administrativo do
Pessoal Civil, decreta:
Art. 19 Ficam retificados os Decretos de 26 de junho de 1961 e de ,7 de
agosto de 1962, relacionados com
meações de Arlindo Pereira para PrOfessor Catedrático de Clíníca Octontológica (2." cadeira) da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, em
caráter
interino e em substituição,
para aproveitá-lo no cargo ele Professor de Ensino Superior, código ..

,l)-

EC-502.13.
§ 1° O cargo a que se refere este
artigo foi classificado no nível 22 pelo
§ 1° do artigo 4°, da Lei n- 4.345, de
26 de junho de 1964.

DECRETC' N."

í~.24~~

-

§ 2°
troage
forma
3.854,

O presente aproveitamento rea 21 de dezembro de 1960, na
do que dispõe a Ler numero
de 18 de dezembro de 1960.

Art. 2° Considera-se em vigor, a
partir de 2 de julho de 1964, d. aposentadoria compulsória do
servt-lor
alcançado por este Decreto.
Art. 3° O presente aproveitamento
não homologa situação que. em vír cude de inquérito administrativo, r'enúncia ou sindicância. venha a ser
considerada nula, ilegal ou contraria
a normas administrativas em vigor.
Art. 4° O órgão de pessoal do Ministério da Educação e Cultura apostilará o título do servidor atingido
por este Decreto. observando o disposto no artigo 99 da Oonstttuiçàc
Art. 5" A despesa com a execução
deste Decreto correrá à conta das dotações orçamentária próprias de Ministério da Educação e Cultura, destina.das à Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas.
Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oont.tárío .
Brasília, 19 de dezembro U€' 1973;
da Independência e 85.<;> da
República.
152. Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DF

20

DE DEZEMBRO DE

1973

Aprova enquadramento de eerriüores do Departamento de Imprensa "'incionat anuaraaoe pelo artíço 23. parágrafo único, da Lei número :/-'069,
de 1962 e de outras i-ooíaenciae,

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 8], item IH, da Constituiç-ão, e tendo em vista o que consta da
Exposição de Motivo... número J .(l7~ de 7 de dezembro de 1973, do Departamento Admtnístrattvc de. Pessoal Civil, decreta:
Art.
decreto,
Especial
d.f, 1962

1.0 Fica aprovado de acorde com os anexos que integram foste
o enquadramento dos servidores do Quadro de Pessoal - Par te
do Departamento jr Imprensa Nacional, em exercício a 15 de junho
na Escola de Aprendizagem de Artes Gráficas da Imprensa N"
cíonat e ampa.udoa pclo dísposto no parágrafo único do artigo 23, da Lei
numero 4.069, de 11 de lunho CcC 1962, bem como a relação nommut dos

c -spcctívos ocupantes,

Parágrafo único. O enquadramento a que se refere este artigo
para os ereitos legais, a partir oe lE de junho de 1962.

'.n.g:'JfD.,

Art. 2.° Os valores dos níveis de vencimentos dos cargos constantes dos
Anexos 1 e Il são os previstos n i Anexo I, da Lei n." 4.069, de 11 de Junho
de 1962, reajustados por leis. pos.tenores.
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Art. 3.Q

f>._

oart-r

d~!·9

ExECUTIVO

ue junho de 1964. fica altere-do o enquadramento

nas Classes de Professor de E,1.HDO Industrial Básico, EC-510, e Professor
de Praticas Bxmca.dvas E:( .··511; na forma dos Anexos TIl e IV, de acordo
com o disposto PC Decreto n.? 55".244, de 21 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. A:; vanzagen. financeiras da modificação de enquadramento de que trata este artigo vigoram a partir de l." de junho de .i.964.
Art. 4." O enquadramento 011' aprovado não homologa situações Iuncíonais que. em virtude de decisão judicial, sindicância ou revisão admmts-

tratlva, venham a ser r-onstderaoar nulas, ilegais ou contrárias a normas
admlmst rativas E..m vigor .

Art. 5.° O fu-icionárío que tenha figurado na relação nominal de enquadramento provisório ~U1eXa a Resolução Especial n.s 147, de 7 de maio
de 1963 da extinta Comissão de Classificação de Cargos, e sido exclutco
do enquadramento aprovado pQJ este decreto, por não preencher os requisitos exigidos ,1.( para;a..fo único do artigo 23, da Lei n.c 4.069, de 1962,
permanecerá temporariamente na condição em que se encontra até que a
respectiva situação funcional seja examinada em face do disposto no artigo
177, § 25\ da Oonstttuiçâo de 24 de janeiro de 1967.
Art. 6.0 O órgão de pessoal competente apostllará os t.itulos dos runcíonarios abrangidos por este decreto ou expedirá os atos declaratórios que
couberemobservando em cada case, o disposto no artigo 188, da Lei número
1. 711, de 28 de outubro de 19<J2.
Art 7:'> O presente Decrete er-trará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembr

Repúbüca .

de 1973; 152,0 da Independência e 25." lia

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. 1'" foram publicados no D.
21.,)2-70.

DECRETO N° 73.343 - DE 20
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento à Escola Superior de Ciências e Pedagogia, com
os cursos de Peâaçoçía, Estudos Sociais e Letras. mantida pela Fundação Educacional do Sul de Santa
Catarina, com sede na cidade de
Tubarão. Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artrgc 81, Item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968 alterado pelo Decreto-lei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Conselho Federal de Educação n'' 2.206-73,
conforme consta dos Processos números 2.294-73-CFE e 255.372-73 do

O.

de

Ministério da Educação e Cultura,
decreta:
Art. 10 E' concedido reconhecimento à Escola Superior de Ciências e
Pedagogia, com os cursos de Pedagogia (licenciatura plena), habilitações
em Admtnistração Escolar. Orientação
Educacional e Supervisão Escolar;
Estudos Sociais (licenciatura plena)
e Letras (licenciatura do lo grau),
habilitações em Português-Francês e
Português-Inglês, mantida pela Fundação Educacional do Sul de Santa
Catarina, com sede na cidade de Tubarão, Estado de Santa Catarina.
Art. 20 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1973;
1520 da Independência e 850 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N9 73.344 - DE 20
DEZEMBRO DE 1973

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de Serviço Social, com o curso
de Serviço Social, mantuia
pelas
Integradas
"Augu8W
Faculdades
Mo'-ta", com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artígc 81, item IIl, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei 09
5,540, de 28 de novembro de tQ68,
alterado pelo Decreto-lei nc 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nv 1. 714-73, conforme
consta dos Processos nc 1.571-72 e n?
220.164-72 do Ministério da Educaceo
e Cultura, decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de Serviço Social, com o curso de Serviço Sociat,
mantida pelas Faculdades Integradas
"Augusto Motta", com sede na Cida.de do Rio de Janeiro, Estado da Gua_
nabara .
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío,
Brasília, 20 de dezembro de 1913;
1529 da Independência e 859 da
:RJepública.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. passarinho

DECRETO N9 73.345 - DE 20
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento aos cursos
de Letras, Estudos Sociais e Ciên.:
cias, do Centro Universitário "Alto
Uruguai", com sede rn:z. cidade de
Erexim, RS., como ex',ensão
da
Universidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe .onfere v artigo 81, item DI, da Constituição de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de
1968, alterado pelo Decreto-rei número 842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer âo Conselho Federal de Educação n.c 1.287-73.
conforme consta dos processos núme,
roe 2.696-73 - CFE e 253.978-72 do

Ministério da Educação e Cultura
decreta:
Art. 1.9 E' concedido reconhecimenta aos cursos de Letras, Estudos
Sociais e Ciências, todos de lícenctatura de 1.9 grau, do Centro Uni versrtárto "Alto Uruguai", com sede na
Cidade de Erexim, RS, cama extensão
da Universidade de Passo Fundo, gstado do Rio Grande do Sul.
art. 2.9 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, r.evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1973;
152.\'1 da Independência e 85.Q da
República.
EMÍLIO G,

Jarbas

G.

MÉDICI

Passarinho

DECRETO N<' 73.346 - DE 20
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento ao curso de
Estudos Sociais (licenciatura de 10
grau) da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Cruz Alta,
manuaa pela Associação de Proteeseres de Cruz Alta, com sede na
cidade de Cruz Alta, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item In, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de' 1968,
alterado pelo Decreto-lei número 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação nv 2.167-73, conforme
consta dos Processos números 3.572,
de 1973-CFE e 261.228-72, do Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art . 10 E' concedido reconhecimento ao curso de Estudos Sociais (licencíatura de 10 grau), da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras de
Cruz Alta, mantida pela Associação
Alta. com
de Professores de Cruz
sede na cidade de Cruz Alta, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art . 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasnia, 20 de dezembro de 1973;
152,11 da Independência. e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarmho
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DECRETO N" 73.347 -

DE

20

DE

DEZEMBRO DE 1973

Concede reconhecimento à Escola de
Engenharia de Piracicaba, com o
curso de Engenharia Civil, mantida pela Fundaçâo Municipal de Enszno de Piracicaba, com sede na
cidade de Piracicaba,
Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540. de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei número 842,
de 9 de setembro de 1969 e tendo em
vista o que consta do Processo núme-

ro 001.588-73 do Ministério da Edu-

cação e Cultura decreta:

Art. 10 E' concedido reconhecimento à Escola de Engenharia de Piracíca ba, com o curso de Engenharia
Civil, mantida pela Fundação Munictpal de Ensino de Piracicaba, com
sede na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo.
Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasítía, 20 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO

N."

73.348 - DE 20
1973

DE

DEZEMBRO DE

Declara de utilidade pública as
instituições que menciona

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item r n, da Constituição, decreta:
Art. L" São declaradas de utilidade
pública, nos termos do artigo 1.", da
Lei n.« 91 de 28 de agosto de 1935,
combinado com o artigo 1.". do Regulamento aprovado pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961, as
seguintes inst.ltuíções:
MJ . 32. 779-68 -~ Associação Evangélica de Ensino, com sede em São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul;
MJ .10.414-73 - Associação de Pais
e Amigos dos Excepclonads de Birigui

ExEcUTIVO

(APAE). com sede em Birigui, Estado
de São Paulo;
MJ .23.288-71 - Associação de pais
e Amigos do Excepcionais ie Jacarézinho (APAE), com sede em jacarezinho, Estado do Paraná;
MJ. 55.333-71 - Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais (APAE),
com sede em Vitória, Estado do Espírito Sento:
MJ .35.519-71 - Associação Paulista
de Amparo às Crianças Retardadas,
COm sede em São Paulo, Estado de
São Paulo;
MJ. 63 .527-72 Associação Protetora dos Insanos de Sorocaba, com
sede em Borocaba, Estado de São
Paulo;
MJ .16. 822-70 ~ Centro de Valorização da Vida (CVV), com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo:
MJ . 59 .170-72 ~ Círculo Operário
de Cubatão, com sede em Cubatâc
Estado de São Paulo;
MJ.58.131-73 - Colégio Vera Cruz,
com sede em Recife, Estado de Pernambuco;
MJ. 59.350-72 - Creche e Centro
Educativo Monteiro Lobato, com sede
em Bauru, Estado de São Paulo;
MJ . 61. 955-72 - Hospital São Lucas,
com sede em Conceição do Araguaia,
Estado do Pará;
MJ.55.81l-72 - Instituto do Câncer do Ceará, com sede em Fortaleza.
Estado do Ceará;
MJ.12.583-72 - Instituto Nossa Senhora do Carmo, com sede em Barroso, Estado de Minas Gerada;
MJ.54.059-71 ~ Legião Mirim de
Catanduva. com sede em Catanduva,
Estado de São Paulo;
MJ .61.521-71 - Liga Riopretense
de Combate à Tuberculose, com sede
em São José do Rio preto, Estado de
São Paulo;
MJ. 58.943-72 - Obra Assistencial
Nossa Senhora do Ó, com sede em
Baú Paulo, Estado de São Paulo;
MJ .60.027-73 - Sanatório Espírita
de Anápolís, com sede em Anápolis,
Estado de Goiás;
MJ. 64. 509-70 - Santa Casa Dona
Amta Costa, com sede em .Iambeíro,
Estado de São Paulo;

ATOS DO PODER EXECUTIVO

MJ.61.479-72 - Sociedade Casa ds
Criança de Tupi Paulista, com sede
em Tupi Paulista, Estado de São
Paulo;
MJ.12.563-70 - Sociedade Escolar
Boa Vista, com sede em Estrela, Estado do Rio Grande do Sul;
MJ. 8.605-73 - Sociedade Franco
Brasileira, com sede no Rio de Janeiro,
Estado da: Guanabara;
MJ.31.687-71 - Sociedade Hospital
de Caridade Santa Rosa, com sede em
Santa Rosa, Estado do Rio Grande do
Sul;
1\1J.55.930-73 - União Beneficente
e Cultural de Campo Bom (DBRC)
,
com sede em Campo Bom, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Bueaui

DECRETO N." 73.349 - DE 20
DEZEMBRO DE 1973

DE

,Zedistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere ú artigo 81, item lII, da Constituiçao, e
tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 2.°, do Decreto-lei n.« 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 2.° Ato Complementar n.v 52, de 2 de maio de
1969, decreta:
A·rt. 1.0 Ficam redistribuídos Os seguintes cargos com os respectivos
ocupantes, na forma abaixo indicada:
I - Do Quadro de Pessoal - Pane
Suplementar ~ do Ministério dos
'I'ranspor tes, oriundo da extinta companhia Nacional de Navegação Costeira - Autarquia Federal, para o
Quadro de Pessoal - Parte Perma'nente - do Ministério da Marinha, um
'cargo de Escriturário, código
.
AF-202 .10. B ocupado por Lênio Alcnso. mantido o regime jurídico e previdenciário do servidor;
II - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério das
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Relações Exteriores para idênticos
Quadro e Parte do Minist-ério da ãede Técnico de
Contabilidade, código P~701.15.B, ocupado por Jacyntha Leite Paixão;
III - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do ex-Departamento
dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Saúde, um cargo de Datilógrafo, código AF-S03. 9. B. ocupado por Olea Dechichi França Correia;

ronáutíca, um cargo

IV - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da
Agricultura para idênticos Quadro e
Parte da Supertntendêncía do Desenvolvimento da Pesca, um cargo de Mestre. código A-180l.14. B, ocupado por
João Lavor da Silva, mantido o regime jurídico do servidor;
V - Do Quadro de Pessoal - Parte Permanen te -- do Ministério da
Agricultura para idênticos Quadro e
Parte, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. um cargo de
Guarda, código GL-203.10.B, ocupado
por Francisco Rosa, mantido o regime
jurídico do servidor;
VI -

Do Quadro de Pessoal -

Par-

te Suplementar do Ministério do Trabalho e Previdência Social para 0
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, um
cargo de Motorísta, código
.
CT-401. 8. A, ocupado por Antônio Barros Fernandes. mantido o regime jurídico do servidor;
VII - Do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar do Ministério dos
Transportes para o Quadro único de
Pessoal da Universidade Federal Fluminense, mantido o regime jurídico
dos servidores:
a) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL-303. 7 .A, ocupado per
Brraja de Almeida; e
b) um cargo de Eletriclata-Instalador, Código A-802.10.C, ocupado por
Décio Joaquim Gonçalves;

VIII - Do Quadro de Pessoal Parte Permanente - da Comissão Nacional de Energia Nuclear para idênticos Quadro e Parte do Ministério da
Aeronáutica um cargo oe Arquiteto,
código TC. 601. 22. B, ocupado por Armando dos Santos Carvalho, mantido
o regime jurídico do servidor;
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Do Quadro único de Pessoal

da Universidade Federal de Pernam-

buco para o Quadro de Pessoal - Pardo Ministério da

te Permanente -

Educação e Cultura, um cargo de En-

fermeira, código TC-l:!:Dl. 21. B, ocupa-

do por Celeste Costa Cantuárra. -nan ..
tido o regime jurídico da servidora;

X - Do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de Minas GeTais para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da

Educação e Cultura, um cargo de Cirurgião-Dentista, código Te-gOI.22.C,
ocupado p-or Angela Maria Camilo de

Oliveira Aguiar, mantido o regime jurídico da servidora;
XI - Do Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal de Goiás para o Quad'fO de Pessoal - Parte Pe-rmanente -- do Ministério da Educação

e Cultura, um cargo de Escriturário,
código AF-202.8.A, ocupado por Jovenilha Firmina Gomes, mantido o regime jurídico da servidora;
XII - Do Quadro único de PeSS1}3]
da Universidade Federal Rural do RIO
de Janeiro para o Quadro de Pessoal
- Parte Permanente - do Mlrnstérlo
da Educação e Cultura, um cargo de
Professor de Ensino Agrícola Básico,
código EC-50a.19 e um cargo de Professor de Ensino Agrícola Técnico, CÓ~
digo EC-305.19 ocupados, cumulaüvamente, por João Roberto da Pactencía Nabuco, mantido o regime juridíco
d( servidor;
XIII - Do Quadro de Pessoal _
Parte Permanente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
para idênticos ouaõro e Parte do Mlnísténo da Agricultura, um cargo de
Trabalhador, código GL-402.1, ocupado por Miguel Nicoladelli, mantido o
regime Jurldtco do servidor;
XIV - Do Quadro de Pessoal _
Parte Permanente do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para. o Quadro de Pessoal ~
Parta Permanente - do Departamento .2e Polícia Federal;
a) um cargo de Telegrafista, código
CT-207.14.B, ocupado por Aurivalcto
Rodrigues da Silva;
b) um cargo de Carteiro, código ...
CT-203 .10. A, ocupado por Leonardo
José de Santana, transformando-o, simultaneamente, em Escriturário, CÓw
digo AF-202.10.B;

xv -

Do Quadro de Pessoal
- do Mírustérlo
dos Transportes para o Quadro de
Pessoal - Parte Permanente - do
Departamento <1-2' Policia Federal, um
cargo de Telegrafista, código
CT-207.12.A, ocupado por Nedmo
Fernandes Siqueira;

Parte Suplementar

XVI - Do Quadro de Pessoal -P ...r te Permanente do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira .íe Correios e 'I'elêgratos para o Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Instituto de Prevídêncía e Assistência dos Servidores do
Estado mantido o regime jurídico dos
servidores :
a) um cargo de Ctrurgrão-Dentlsta,
código TC-9ü1.20.A, ocupado por Nlcodemus Porpino Dies;
b) um cargo de Oficial de Admínlstração, código AF-20l.14. B, ocupado
por Joaquim Botto de Medeiros Barbosa;

XVII - Do Quadro de Pessoal Parte Permanente do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, atual
Empresa Brasileira de Correios p Telégrafos para o Quadro único de Pessoal da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, mantido o regime
jurídico dos servidores:
a) um cargo de Postalista, código
CT-202 .12. A, ocupado por Iene Câmara Galvão, transformando-o, SImultaneamente, em Oficial de Administração, código Ali'-201.12. A;

b) um cargo de Escrevente-Dattló..
grafo, código AF-204. 7, ocupado por
Iene Bastos Mesquita;

XVIII - Do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do MinistériO
dos Transportes, para o Quadro trníco de Pessoal da Universidade Federal
Fluminense, um cargo de Escrtturário,
código AF-2'02.8.A, ocupado por Luiz
Aluísio Martins mantido o regime jurídico do servidor.
Art. 2.0 O disposto neste decreto não
homologa situação que," em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de enquadramento, venha a
ser considerada nula, ilegal ou centrárfa às normas adrrnnístrattvas em vigor.
Art. 3,0 Os ocupantes dos cargos ora
redistribuidos conttnuarao a perceber
seus vencimentos e vantagens ..,Jelos
órgãos de origem, até que 03 orçamen-
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tos dos órgãos para onde foram os cargos movimentados consignem os recursos necessár-ios ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato.
Art. 4.° Os assentamentos funcionais dos servidores redistrlbuídos serão enviados, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da publicação deste deereto. aos órgãos de pessoal dos Ministérios e Autarquias respecttvos ,
Art. 5." Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 20 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MtDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Jorge de Camxüno e Silva
Morta David Andreazza
Moura Ctuxücantt
Jarbas G. Passarinho
Júl20 Baraui
J. Araripe Macêdo
Mário Lemos
Antônio Dias Leite Júnior
Hygino C. Coreetti

DECRETO

N° 73.350 DE
DEZEMBRO DE 1973

20

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes. e dá outras providências

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item UI, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 2.°, do Decreto-lei n.v 200, de 25
de fevereiro de 1967, e 2.° do Ato Complementar n.s 52, de 2 de maio de
1969, decreta;
Art. Lv Ficamredistribuidos os seguintes cargos, com os respectivos
ocupantes na forma abaixo indicada:
I - do Quadro de Pessoal - Parte
Suplementar - do Ministério dos
Transportes - (Lloyd Brasileiro) para
o Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da Educação e
Cultura, mantido o regime jurídico e
previdenciário. dos servidores:
a) um cargo de Escriturário, código
AF-202.10.B, ocupado por João Amarante Trindade;
b) dois cargos de Escriturário, código AF-202.8.A, ocupados por Braz

999

Bernardino da Silva e João Júlio Ribeiro;
II - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do Ministério das ReIaçôes Exteriores para idênticos Quadro e Parte do Ministério da Aeronáutica:
a) um cargo de Motorista, código
CT-401.10.B, ocupado por Jomilto Moraes;
b) um cargo de Auxlllar de Portaria, código GL-303.8.B, ocupado por
Acyr .José Moreira; e
c) um cargo de Servente, código
GL-104.5. ocupado por Adilson Miranda Miguel.

IH - do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar - do Ministério dos
Transportes - (SNAPP) para idênticos Quadro e Parte do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
mantido o regime jurfdlco e previdenciário dos servidores:
a) um cargo de Guarda Portuário,
código POL-503.10.B, ocupado por
José Ribamar da Silva; e
b) quatro cargos de' Guarda Portuário, código POL-503.8.A. ocupados
por Luiz Gonçalves de Lima Filho,
Francisco Ariovaldo Dias da Silva
Clóvis Oliveira e José Maria de Souza
Paes.
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Mínístério da
Agricultura para idênticos Quadro e
Parte do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, um cargo de
Of'ícíat de Administração, código AF201.12.A. ocupado por ZanieJ de 011vcíra Valença, mantido o regime jurtdica do servidor.
V - do Quadro de Pessoal - PaT~
te Suplementar - do Ministério do
Trabalho e Previdência Social para o
Quadro único de Pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, um
cargo de Escrevente-Datilógrafo, códrgo AF-204.7. ocupado por Lenir Dornellas Pereira de Souza, mantido o
regime jurídico da servidora.
VI - do Quadro de Pessoal - Par..
te Especial- do Ministério da Justiça para o Quadro de Pessoal - Parte permanente - do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem.
um cargo de Oficial de Administração,
código AF-201.12. A, ocupado por Ja·
rma Souza Félix;
VII - do Quadro de Pessoal - Parte Especial - do Ministério da Edu-
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caçao e Cultura para o Quadro único
de Pessoal

da

Umversrdade

Federal

do

H,10 de Janeiro, um cargo de Professor de Cursos Isolados, código EC512.15, ocupado por Ruth Messiano
mantido o regime jurídico da servt-

dora;
VIII - do Quadro de Pessoal -..
Parte Permanente - do Território
Federal do Amapá para idênticos Quadro e Parte do Departamento de Polícia Federal, um cargo de 'I'elegrafista, código CT-2U7.16.C, ocupado
por Agenor Rodrigues de Melo, mantido o regime jurídico do servidor;

IX - do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, atual
Empresa Brastlelra de Correios e Telegrafas, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Marinha, um cargo de Postansta,
corngo CT-2ü2.14.B, ocupado por Aliete dos Santos seara. transformamao-o
stmultâneamente, em Oficial de Adminrstracão. CÓdIgO AF-2ü1.14.B;
X - do Quadro de Pessoal - Parte
Permanente - do ex-Departamento
dos Correios e Telégrafos, atual Empresa Brasileira de Corre lOS e Teregratos, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - da Supermtendêncía Nacional da Marinha Mercante, mantido o regime jurídico dos servidores:
aJ um cargo de Oficial de Admimstração, código AF-201. 14. B, ocupado
por Maria dos Anjos raaie: e
b) um cargo de Motorista. código
CT-4ül.l0.B, ocupado por Jadson de
Almeida e Silva;

Xl - do Quadro de Pessoal -

Par-

te Permanente - do ex-Departamento
dos Correios e 'I'elégrafcs, atual Empreso Brasileira de Correios e 'I'elégrafos, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério da
Saude. um cargo de Escriturário, códt.go AF-202 .10. B, ocupado por Celyr de
Paiva Lessa Damasceno Perreu a:
XII
do Quadro de Pessoal
Parte Permanente do ex-Departamento dD.S corretos e Tel-égrafos. atual
Empresa Brasileira de Correios e TeIegf-afos. para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Hospital dos
Servidores do Estado, dois cargos de
Postalísta, código CT-202.14.B, ocupados por Adâo Reginaldo Dornelles e
César Cosme Fernandes, transformando-os, simultaneamente, em Ofi-

ExECUTIVO

cial de Administração, código AF20l.14.B;
XIlI - do Quadro de Pessoal Parte Permanente do ex-Departamento dos Correios e Telégrafos, atuai
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para o Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Ministério
da Saúde, um cargo de Técnico de
Administração, código AF-601.20.A.
ocupado por Luiz Martins Lobato;
XIV - do Q:.Iadro de Pessoal da
Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara para o
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério da, Educação e
Cultura, um cargo de Assistente Social, código TC-1301. 20. B, ocupado por
Maria do Carmo Pereira Rubím Bonna, mantido o regime jurídico da servidora,
Art. 20 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em VIrtude de sindicância, inquértío administrativo ou revisão de enquadramento, venha. a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 3.0 Os ocupantes dos cargos ora

redistrfbuídcs continuarão a perceber

seus vencimentos e vantagens pelos
órgãos de origem. até que as orca;
mentos dos órgãos para ond.e foram
os cargos movimentados consignem os
recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do cumprimento
do disposto neste ato,
Art. 4. 0 Os assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artdgo 1.9 serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da, publicaç ã o deste Decreto, aos órgãos de
pessoal dos Ministérios e Autarquias, respectivos.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDIC:r.

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Jorge de Carvalho e Silva
Mario David Anãreaeea
Jarbas G. Passarinho
-Jútio Barata
J. Araripe Macêdo
José Costa Cavalcanti
Huçino C. oorsetn

i.om
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DECRETO

N° 73 .351

-

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1973

Retifica o Decreto n° 73.254, de 5 de dezembro de 1973, que abre ao Ministerto dos rronsioaee em toxor da Secretaria-Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar de Ors 8.000.000,00.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
.arbigo 81, item rrr. da Constituição, decreta:
Art. 1° Fica retificado, na forma abaixo, o artigo 3° do Decreto número 73.254, de 5 de dezembro de 1973, que abriu ao Ministério dos Transportes, em favor da Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas, o crê'dito suplementar no valor de Cr$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros).
Onde se lê:
06704.1604.1012 - Rodovias
8.000.000
317 -

Leia-se:

16704.1604,1012 006 -

BR-317-406 -

Rio Branco-Humaltâ

8.000.000

TOTAL

8.000.000

Rodovias .

8.000.000

Melhoramentos e Obras Diversas

.

8.000.000

TOTAL..
........•....•......•.....
8.000.000
Art. 2° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 21 de dezembro de 1973; 1525' da Independência e 85.Q ca
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antôno Delfim Netto
Mário Dasnâ Andreazza
João Paulo dos Reis veuoso

DECRETO N.O 73.352 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1973

Reiittca o Decreto n.O 73.215, de 27 de novembro de 1973, que abre a Diversos
07g0.0S. o crédito suplementar de Cr$ 75.324.300,00
O Presidente da Repúbli-ca usando da atribuição que lhe confere o

artíg« 81, item IH, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica retificado, na forma abaixo os artigos 1.0. e 2.°, do
Decreto n.v 73.215, -te ;1,7 de nov. mbro de 1973, que abriu a diversos órgãos,
o crédito suplementar no valor ce crs 75.324.300,00 (setenta e cinco milhões.

'trezentos e vinte e quatro mil e trezentos cruzeiros).
No artigo primeiro
Onde se lê:
:2706.1601.2326 - Pessoal Servíndo
Diretoria de Obras de
Cooperação do Ministério do Exército
3.1.2.0 - Material de Consumo ..........•..........
Leia-se:
.2706.1601.2336 - Pessoal Servindo à Diretoria de Obras de
Cooperação do Ministério do Exército
3.1.1.1 - Pessoal Civil
02 - DespesasVariâveis
No artigo segundo
Onde se lê:
2709 - Departamento do Pessoal
Atividade - 2709.0101.2013
Leia-se:
2709 - Departamento do Pessoal
i

à

142.200

142.200

1.002

ATOS DO PODER

ExECUTIVO

crs 1,00
Atividade -

2709.0101.2013.002

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárío,
Brasília, 21 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel
Antonio Deittm: Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO N," 73.353 -

DE

21

DE DEZEMBRO DE

1973

Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, em favor da Secretaria
cio Trabalho - órgãos Regionais do Trabalho o crédito suplementar
de Cr$ 419.700,00, para retorço de dotações consignadas no vigente:

Orçamento.

O Presidente da Repuoüca, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo.
6.9 , da Lei n.v 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
em favor da Secretaria do Trabalho - órgãos Regionais do Trabalho, o.
crédito suplementar no valor de Cr$ 419.700,00 (quatrocentos e dezenove
mil 6" setecentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consrgnadas ao subanexo 26.00, a saber:
Cr$ 1,00'
26.00 -

MIN1STÉRIO DO TRABALHO E PREVID:í!:NCIA SOCIAL

26.07 -

Secretaria do Trabalho - órgãos Regionais do Trabalho
Administração do Trabalho e Atividades
Sindicais
Fiscalização do Trabalho
Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas
.
Despesas Variáveis .•......•...•..........
Salário-Família ~ .................•..•......

285,000'
34.800
99.900

TOTAL

419,700

2607.0305.2115 004 3.1.1.1 01 02 3.2.3.3 -

"

"

.

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão deanulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamente ao subanexo 26.00, a saber:
26.00 -

MIN1ST:í!:RIO DO TRABALHO E PREV1DllNCIA SOCIAL

26.07 -

Secretaria do Trabalho - órgãos Regionais do Trabalho
2607.0305.2115.004
Material de Consumo ••......••...........
Outros Serviços de Terceiros
.
Encargos Diversos ...•.................•••
Equipamentos e Instalações ..........•....
Material Permanente
..

172.500'
20.600
15.000
55.800
155.800

TOTAL,., .. ",

419,70{)

Atívldade -

3.1.2.0
3.1.3.2
3.1.4.0
4.1.3.0
4.1.4.0

-

, ••. , ....• "., .• ".,.,

i.oea

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Cr$ 1,00

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1973; 152,° da Independência e 85.° da.
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Júlio Barata
João Paulo dos Reis VelZoso

DECRETO

N,"

73.354 -

DE 21 DE DEZEMBRO DE 1973

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
do Píameiamentc e Coordenação Geral, o crédito suplementar
de
Cr$' 1.800.000,00, para retorcoÓae dotação consignada no vigente
Orçamento.

O Presidente da República, usando da" atribuição que lhe confere o
art.ígo 81, item III da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,
da' Le: n.s 5.847, de 6 de dezembro de 1972, decreta:
Art. 1° Fica aberto a Encargos Gerais da União Recursos sob
Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o crédito
suplementar no valor de Cr$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil
cruzeiros), para reforço de dotação orçamentária consignada ao subanexo
28:.JtJ, a saber:
Cr$ 1,00
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
2802,1212.1094 - Formulação de Política Industrial e de
Turismo
4.1,2, O - Serviços em Regime de Programação
Especial." .. ,"
, , . ," .. , . , .. " , , . . .
1.800.000'
Art. 2.° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexo 2800, a saber:
2800 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIAO

2802 -

Recursos sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral

PTojeto -- 2802,1800,1054
4,1.2.0 - Serviços em

Regime de "Programação
Especial . '
'
,.... ..........
. 1.800,000
Art. 3,° Este Decreto entrará em vigor' na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1973; 152,0 da Independência e 85.° da
Reuúblíca,
EMÍLIO G, MÉDICI

Antonio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

DECREI'O

N.9

73.355 -

DE

21

DE DEZEMBRO

DE 1973

Abre ao Ministério da Saúde em favor da Secretaria Geral - Entidades
Supermsiotiaâas o crédito suplementar de Cr$ 500,000,00, para retorço
de dotação consignada no vigente Orçamento.

O presidente da Repúbríca, usando da atríbulçâo "que lhe confere o
ar'Jgo 81, item IH, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6.°,

1.004

da
Lei

A"l'OS DO PODER

ExEcuTIVO

5.847, de 6 de dezembro de 1972. combinado com o artigo 2.° da
5.935, de 12 de novembro de 1973. decreta:

[,pi TI.O

11:

Art. 1.0 Fica aberto ao Ministério da Saúde em favor da Secretaria
Geral - Entidades Supervisionadas, o crédito suplementar no valor de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para reforço de dotação orça-

mentária consignada ao subanexo 25.00, a saber:

crs
25.00 25.03 -

25ü3.1SQ2.2896 3.2.7.5 03 -

MINISTJ;;RIO DA SAúDE
Secretaria Geral Entidades

síonadaa

1,00

Surervt-

Atividades a Cargo da Fundação Instituto
Oswaldo Cruz
Fundações Instituídas pelo Poder Público
Outros Custeios
_••...••. 0.0........

500.000

Art. 2.0 Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão
.de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamente ao subanexo 28.00, a saber:
crs 1,00
28.00 - ENCARGOS GERAIS DA UNIAO
28.02 - Recursos Sob Supervisão do Ministério
do Planejamento e Coordenação Geral
Atividade - 2802.1800.2029
3.2.6.0 - Reserva de Contingêncía
500.000

Art. 3.° O presente crédito, no Anexo IH da Lei Orçamentária em
cnrro, obedecerá a seguinte programação:
65.00 65.01 0501.1502.2025 -

023 Art. 4.°
'revogadas as
Brasília,
.Repúblíca..

MINISTElRIO DA SAúDE
Fundação Instituto Oswaldo Cruz
Pesquisas Técnicas e Científicas

.

500.000

Científicas e Aplicadas .............•.....

500.000

Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
disposições em contrário.
21 de dezembro de 1973; 152.0 da Independência e 85.0 da
-

EMÍLIO G. MÉDICI

A ntonio Delfim Netto
Mário Lemos
João PaulO dos Reis vezzosc

DECRETO N." 73.356 -

DE

25

DE DEZEMBRO DE

1973

Fixa a distribuição em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em
'cada posto, das junções privativas e gerais dos Oficiais do Exército.
a vigorar a partir de 25 de dezembro de 1973

o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

-do artigo 3° do Decreto n,« 71.848, de 16 de fevereiro de 1973, decreta:
Art. V' São os efetivos globais das Armas, atualmente em vigor, dia
pelas funções gerais (QEMG e QSG) e pelas funções privativas, da 'segum
artigo 81, item HI, da Constituição e tendo em vista o parágrafo primeiro
tríbuídos em cada Arma e no Quadro de Material Bélico, em cada posto,
"te

rorma:

POSTOS

Coronel

ARMAS e QMB

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Engenharia

Tenente-Coronel

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

Major

Engenharia
Infantaria
Cavalaria

FUNÇOES
PRIVATIVAS

FUNÇOES GERAIS
(QEMG e QSGl

17
ij

12
16
90
3ij

52
58

Infantaria
Cavalaria
Artilharia

156

229

Comunicações
Meterfal Bélico

Infantaria
Cavalaria

739
26U

Artilharia
Engenharia

13ij

Comunicações
Metertal Bélico
Infantaria
Cavalaria
2.° Tenente

356

706

1.441

305

~
8

2.363

O
O
O

Engenharia

1.0 Tenente

95
163
15

301
98
376
72
262

Artilharia
Engenharia

Capitão

131
70
98
3
194

EFETIVO PREVISTO
POR POSTO

i

i

g

35

1. 733

'18

117

Artilharia
Engenharia

Variável (Lei número
5.394-68)

Comunicações
Meterlal Bélico
~

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor a partir de 25 de dezembrode 1973.
Brastüa, 25 de dezembro de 1973; 1152.° da Independência. e 85.0 dalt e pl). !Jl1C?- ,
EMíLIO G. MÉDICI

Orlando Geisel

~
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DECRETO N° 73.357 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE

Promulga a Emenda ao artigo VI do
Estatuto da Agência Intemacíotuü
de Energia Atômica.

o Presidente da República,
Havendo sido aprovada, pelo Decreto Legislativo número 66, de 8 de
setembro de 1971, a Emenda ao

Arti~

go VI do Estatuto da Agência Internacional de Energia Atômica, concluída em Viena, a 28 de setembro
de 1970;

Havendo sido depositado. pelo Brasil, um Instrumento de Ratificação
junto ao Governo dos Estados Unidos da América, em Washington, a
13 de outubro de 1971;
E havendo a referida Emenda, em
conformidade com o Artigo XVIII,
C), (i) e (li) do Estatuto da Agência

Internacional de Energia Atômica,
entrado em vigor, para o Brasil, a 10
de junho de 1973,

Decreta que a Emenda, apensa por
tradução ao presente Decreto, seja
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85." da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

EMENDA AO ARTIGO VI DO ESTATUTO DA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
Resolução adotada pela Conferência
Geral da Agência em 28 de setembro
de 1970

A Conferência Geral
(a) Recordando as Resoluções GC
(XII) /RES/241 e GC (XIII) RES/261

pelas quais se solicita à Junta de
Governadores realizar uma revisão do
Artigo VI do Estatuto e contírruar o
estudo do problema em caráter urgente, respectivamente,
(b) Observando que a Comissão
Geral Ad Hoc para revisão do Artigo
VI do Estatuto, criada pela Junta em
fevereiro de 1969, deu oportunidade a
todos os Membros da Agência para
que participassem dos debates. que se

ExECUTIVO

realizarem durante onzs, reuniões da
Comissão,
(c) Observando ainda que a Junta
também estudou o problema no decurso de nove reuniões,
(d) Tendo examinado as propostas de emenda ao artigo VI contídas no item A do documento GO
(XIV) /437,

e

Tendo considerado o relatório
da Junta contido no item B .., no
Apêndice do documento GC (XIV) I
437, que incorpora as observações da
Junta sobre as emendas, apresentadas de acordo com o Artigo XVIII C
(i) do Estatuto,
1 Aprova a seguinte emenda aos
parágrafos A, B, C e D do Artigo
VI do Estatuto:
a) Substituir os subparágrafos A1A3 pelo seguinte texto:
(e)

"I A Junta de Governadores ..rue se
retira designará, para participarem
da Junta, os nove membros mais
avançados da Agência no campo da
tecnologia da energia atômica, Liclusíve da produção de matérias férteis,
e o membro mais adiantado no -amo
da tecnologia da energia atômica, ínclusive da produção de matérias férteis, em cada uma das seguintes regiões, nas quais não esteja situado
nenhum dos nove membros antes
mencionados:
1) América do Norte
2) América Latina
3) Europa Ocidental
4) Europa Oriental
5) Africa
6) Oriente-Médio e Asia Merídional
7) Sudeste da Asia e Pacifico
8) Extremo Oriente
"2. A Conferência Geral elegerá
para que façam parte da Junta de
Governadores:
a) Vinte membros da Agência. dando devida atenção a uma representação equitativa na Junta como um
todo, dos membros das regiões relacionadas no subparágrafo A 1 do presente Artigo, de maneira que a Junta inclua sempre nesta categoria cín-.
co Representantes da região "America Latina", quatro Representantes
da região "Europa Ocidental", três
Representantes da região "Europa
Oriental", quatro Representantes da
região "Africa", dois Representantes:

1.007
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da região "Oriente-Médio e Asia Meridional", um Representante da região "Sudeste da Asia e Pacírícc" e
um Representante da região "Extremo
Oriente". Nenhum membro desta categoria poderá, ao término ao seu
mandato, ser reeleito na mesma categoria para um novo mandato;
b) Um outro membro entre os pertencentes às seguintes regiões:
Oriente-Médio e Azia Meridional
Sudeste da Asia e Pacifico
Extremo-Oriente;

li) Substituir na segunda frase
"subparágrafo A3" por subparágrafo

A2'"

c)' Substituir no parágrafo C "subparágrafos Al e A2" por "sunparàgrafo A1"; e
dj Substituir no parágrafo D "subparágrafo A3" por "subparagrafo
A2", e suprimir a segunda frase.
2. Insta todos os membros da
Agência a que aceitem a presente
emenda com a possível brevidade, do
acordo com seus respectivos req .... ísitos
constitucionais, conforme o -üsposto
no Artigo XVIII C Oi) do Estatuto; e
3. Solicita ao Diretor-Geral que informe a Conferência Geral em sua
XV sessão ordinária da situação do
processo de entrada em vigor da
emenda.

c) Um outro membro entre os pertencentes às seguintes regiões:
Africa
Oriente-Médio e Asia Meridional
Sudeste da Azia e Pacífico".
b) No parágrafo B:
i)

Substituir

na

primeira

DEORETO W 73.358
Ain'da não foi publicado no

frase

"subparágrafos A1 e A2" por "sub-

Diário Oncuü

parágrafo A1" e

DECRETO N.Q 73.359 -

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1973

Dispõe sobre a rettjiccçtio do enquadramento de funcionários do extinto
Serviço de Navegaçã(l da Bacw do Prata e dá outras providências.

O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item IH, da Constituição, tendo em vista o disposto na Le1
.n." 3.780 de 12 de julho de H!60. e
que consta do Processo n.v 5.874, ce
1972, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:

°

Art. 1.0 Ficam retificadas. na forma dos anexos, que são partes
integrantes deste decreto no que se refere às séries de classes de Mecânico
Operador, A-1.301, e Mestre, A-1.801, as tabelas numéricas e a relação
nominal anexas ao Decreto n." 64.790, de 8 de julho de 1969, que aprovou
enquadramento do pessoal de extinto Serviço de Navegação da Bacia do

°

Prata..

Art. 2.Çl As alterações de enquadramento de que trata este Decreto
vigoram, para todos os efeitos, a partir de 1.0 de julho de 1960.
Art. 3.9 Na execução deste Decreto aplicam-se, no que couber,
disposições do Decreto n." €4. 790, de 8 de julho de 1969.

as

Art. 4.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Br-asília, 26 de dezembro de 1973; 152.Q da Independência e 85.Q
República.

da

EMíLIO G. MÉDICl

Os anexos mencionados no ert. 19 foram publicados no D.
28-12-73.

o.

de
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1.008
DECRETO

N.O

73.360 -

DE

26

DE

DEZEMBRO DE 1973

Concede reccnnecimeníc aos cursos de
Engenharia Mecânica, de Engenharia M etalnrçica e de Engenharia de
Operação do Instituto de Tecnologia de Governador Valadares, mantido pela Fundação Percwat rarquhar, com sede na Cidade de Governador Valadares. Estado de Mi-

nas Gerais.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, de
acordo com O artigo 47, da Lei número 5.540. de 28 de novembro de

1968. alterado pelo Decreto-lei n.« 842,
de 9 de setembro de 1969, e tendo em

vista o Parecer do Conselho Federal
de

Educação n,« 2.207-73

conforme

consta dos Prccessos D.O 1.206-72
CFE e n,« 261. 980-71 do Ministério da
Educação e Cultura" decreta:
Art. 1.0 l!: concedido reconhecimento
aos cursos de Engenharia Mecânica.
de Engenharia Metalúrgtca e de Engenharia de Operação do Instituto de
Tecnologia de Governador Valadares.
mantido pela Fundaçâc Percival Farquhar, com sede na Cidade de Governador Valadares. Estado de Minas Gerais.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
VIgor na data de EU; publicação revogadas as disposições em cOntrArio.
Brasílía, 26 de dezembro de 1973'
152o~ da Independência
85. 0 da
pública.
o

Re:

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarb6S G. Passarinho

DECRETO N.9 73.361 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE

Au+.oriza o Serviço do
Patrimônio
da União a aceitar a doação do
terreno que menciona, situado no
Munwípio de Sâo Jerônimo, Estado
do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da a~nbUlça-o que lhe confere o artigo
81, Item lII. da Constítuiçâo. e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
'
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patrímônio da União autorizado a aceitar a
doação que, de acordo com a Lei Municipal D.9 68, de 2 de setembro de

1971, a Prefeitura Municipal ~e São
Jerônimo, Estado do Rio Grande do
Sul, quer fazer à União de um ter,
reno com 468,OOm2 (quatrocentos e
sessenta e oito metros quadradosi. SItuado ne Rua João Daíson. esquina
com a Rua General Astrogtldo. naquela cidade, de acordo com Os elementos constantes do processo orotocotizado no Ministério da Fazenda
sob o n.c 18.107, de 1973.
Art. 2.Q O terreno a que se refere
o artigo anterior se destina à construção da sede da Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do 'rrabalhc,

Art. 3.9 Este Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antômo Delfim Netto

DECRETO N.o 73.362 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede reconhecimento à Faculdade
de M ediclna de santo AmarO, mantida pela Organização Santamarense
de Ensino e Cultura ~ OSEC. com
sede na cidade de São Puuio, Estado de SãJo Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição, ste
acordo com o artigo 47, da LeI numero 5.540, de 28 de novembro de
1968. alterado pelo Decreto-lei n.v 842.
de 9' de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n." 1.699-73, conforme
consta dos Processos n." 4.120-73 ~
CFE e 261. 351-72 do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Art. 1.0 l!: concedido reconhecimento
à Faculdade de Medicina de Santo
Amaro, mantida pe:la Organização
Santamarense de Ensino e Cultura
OSEC com sede na cidade de São
Paul(),' Estado de São Paulo.
Art. 2.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152/' da Independência e 85.° da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

A'l'OS DO

DECRETO N.9 73.363 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE;

Concede reconhecimento â Faculdade
de Direito de Piracicaba, mantida
pelo Instituto Educacional Pirac~a
bano, com sede na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe contere o artigo 81, item III, da Constituição. de
acordo com o artigo 47, da Lei número 5.540, de 28 de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto.Ieí n.c 842, de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o Parecer do Conselho Federal
de Educação n.o 1.705-73, conforme
consta dos Processos ns. 3.270-73CFE e 259.323-72
do Mlnístério da.
Educação e Cultura, decreta:
ATt. 1,9 E' concedido reconheclmento à Faculdade de Direito de Pirecicaba. mantida pelo Instrtuto Educacional Piracicabano, com sede
na
Cidade de Piracicaba, Esta<1o de Sa~J.
Paulo.
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de. 1973;
152.t~
da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 73.364 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

1.009'

PODER ExECUTIVO

DE

A utoriza o Sertaço do Patrimônio ii.tJ,
união a aceitar a doação do 'erreno que menciona, no MunicipiQ. de
Xanxerê, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da República, rsando
da atribuição que lhe confere o -u-tigo
81, item UI, da Oonsüítuiçâo, e de
acordo com 00 artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patrtmô,
nio da União autorizado a acertar a
doação que a Cooperativa Agrtcoia
Mista Regional Xanxeré Ltda., -ruer
fazer à Ijníâo Federal. de um terreno com a área de 4.065.00m2 tq-tatro
mil e sessenta e cinco metros quadrados) , situado na Rua 'Tertuliano de
Almeida Ribas, na Cidade de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, re

acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no MinIStério da Fazenda sob o n.c 52.119, de
1973.
'
Art. 2.9 O terreno a que se refere"
o artigo anterior se destina à construção de um armazém para sementes
básicas do Ministério da Agrículture
de acordo com a programação estabelecida pelo AGIPLAN-SC - ApoioGovernamental à implantação do Plano Nacional de Sementes, no Estado
de Santa Catarina.
Art. 3.9 Este Decreto entrara emvigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
M aura Cavalcanti

DECRETO

N.9

73.3650 - DE 26
1973

DE

DEZEMBRO DE

Autoriza o Serviço do Patrimlmio da;
União a aceitar a doaçãO do terreno'
que menciona, situado no Estado do,
Paraná.

o Presidente da República. usandoda atríbutçãc que lhe confere o artígc
81, item UI, da constituição, e de
acordo com os artigos 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:
Art. 1.9 Fica o Serviço do Patrímônic da União autorizado Q aceitara doação que, nos termos da Lei Es~
tadual n.v 6.275, de 28 de abril de
1972, o Estado do Paraná quer Jazer
à Uniào de um terreno com 1. 605.UO
m2 (um mil seiscentos e cinco metros
quadrados) , situado na Rua I'abajaras, em Curitiba. naquele Estado, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado .10 Ministérro da Fazenda sob o n.s 26.8613, de1973.

Art. 2.<1 O terreno a que se refere
o artigo l,v se destina à ampliação da";
instalaçôes do Setor Paraná da Süpertntendência de Campanhas de
Saúde Pública, do Ministério da,
Saúde.
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Art. 3.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sue. publicação, revogadas as disposições em contrário.

DECRETO N.o 73.367 - DE 2fi DE
DEZEMBRO DE 1973

Brasília, 26 de dezembro de 1973:
152.Q da Independência e 85,9 da
República.

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terreno que menciona, situado no Mtcnicípio de ttoituoa, Estado do Pará,

EMÍLIO G. M*DICI

Antônio Delfim Netto
Mario Lemos

DECRETO N.o 73,366 - DE 26
LEZEMBRO DE 1973

.DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do terrena
que menciona, situado no Município de Londrina. Estado do Paraná.

o Presidente da
da atribuição que
tigo 81, item IH,
de acordo com os

República, usando
lhe confere o arda Constituição, e
artigos 1.165 e ...

1.180, do Código Civil, decreta:

Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar a
doação que o espólio de Brazíjío de
Araújo quer fazer à União de um ter.
rena com a. área de 1.210.000,OOm2
(um milhão e duzentos e dez mil metros quadrados), parte do lote número
7 da Fazenda Taquara, no Muníeípío
de Londrina, Estado do Paraná, de
acordo com os elementos constantes
do processo protocolizado no Mímstário da Fazenda sob o n,e 407.848, de
1968.

Art. 2.° A área a que se refere o
artigo 1.0 se destina ao funcionamento
da Estação Experimental de Londrina
subordinada ao Instituto de pesqll!S~
e Experlmentaçâo Agropecuárias Meridional - IPEAME, do Mínístérro da
Agricultura, já instalada no local.
Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Moura Cavalcanti

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
de acordo cem os artigos 1.165 e 1.180
do Código Civil, decreta:
•
Art. 1.0 Fica o Serviço do Patrimõnio da União autorizado a aceitar a
doação que a Prefeitura Municipal de
Itaituba, Estado do Pará, nos 'ermos
da Lei Municipal n.O 582, de 9 de julho de 1973, quer fazer à União' Federal, de um terreno com a área de
12.000,OOm2 (doze mil metros quadrados), situado na Nova Avenida, naquela cidade, de acordo com os elementos constantes do processo pretacolizado no Ministério da Fazenda sob
o n,« 61.652, de 1973.
Art. 2.° O terreno a que se refere o
artigo 1.0 se destina à construção da
sede do Campus Avançado do Projeto Rondon, subordinado ao Ministério
do Interior.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti

DECRETO N,? 73.368 - DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1973
Aprova o Regulamento dos Comandos
Aéreos Regionais e dá outros prcandências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere :J artigo 81, Item 111, da Constttuíção, e
tendo em vista o artigo 46, do Deereto-lei n.« 200, de 25 de fevereiro de
1967, e de conformidade com os art.í-

1.011

ATOS DO PODER EXECUTIVO

gos L° e 3.", do Decreto n.» 73.151, de
-12 de novembro de 1973, decreta:
Art. L" Fica aprovado o Regula.mento dos Comandos Aéreos Regronals (COMAR), que com este baixa,
.assinado pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica.
Art. 2:~ Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
.revogados os Decretos números ,- ;'\.390,
de 13 de outubro de 1969; 66.1110, de
20 de janeiro de 1970; 66.242, de 20
.de fevereiro de 1970; e demais ··.i5V1siçôes em contrário.

Brasília, 26 de dezembro de ,1,913;
"152.° da Independência e 85." da
.Repúblíca.
EMÍLIO G.

MEDICI

J. Araripe Macêdo

pacificamente designadas por ato legal ou regulamentar a outro órgüc da
Aeronáutica.
2 - Subordinação Militar - Subordinação específica para efeito da aplicação dos Regulamentos Díscípl.nares
e da execução de atividades ce Se~
gurança Interna, de Cerimonial [~ de
Justiça.
3 - Unidade Hóspede - Urridade
Aérea sediada em Base Aérea subordinada a um Comando Aéreo que não
o seu. As normas para os procedimentos administrativos e operacíonaie das
Unidades Hóspede, são definidas em
Diretriz Específica (DIESP) do
COMGAR.
CAPíTULO

rn

Disposições Gercts

Ar/-' 4." Compete ao COMAR:
.REGULAMENTO DOS COMANDOS
AeREOS REGIONAIS

PRIMEIRA PARTE
Generalidades
CAPÍTULO I

Finalidade e Subordinação

Art. 1o O Comando Aéreo Regional
-{COMAR), de que trata o Decreto
-n." 73.151, de 12 de novembro de 1973,
o Grande Comando que tem por fjnalidade planejar e executar tmssôes
-aéreas de transporte, reconhectmento
-e ataque em operações táticas tnde'pendentes. conjuntas etou combinadas
'bem como exercer o Comando 'Territorial em sua área de jurisdição.

1 -' a direção, a coordenação e o
controle das atividades das Organ'zações e órgãos subordinados;
2 - o planejamento e a execução
da Segurança Interna, nos termos da
Doutrina em vigor;
3 - o preparo e o emprego das Urudades Aéreas subordinadas em operações independentes, conjuntas «teu
combinadas de acordo com a Doutrina em vigor, bem como em missões
aéreas de interesse regional, inclusive
as do Correio Aéreo Nacional;

-é

Art. 2.° O COMAR é diretamente
.subordlnado ao Comandante-Geral do

Ar
CAPíTULO II

Conceituação

Art. 3.° Para efeito deste Regula-mento, os termos e expressões abaixe
-têm as seguintes conotações:
1 _ Comando Territorial - Co-mando exercido na área sobre tocas
'as atividades da Aeronáutica, não es-

4 - o planejamento e preparo das
diversas modalidades de Mobilização
de interesse da Aeronáutica, bem (Orno o incentivo de providências vtsando o fortalecimento do potencial regional;
5 - o planejamento e a execução
de apoio logístico para atividades e
operações militares da Aeronáutica,
desde. que não cometidos a .)UtfOS
Órgãos;
6 ~ o estabelecimento e a manutenção du relacionamento de alto nível
da Aeronáutica com as autoridades
civis e militares regionais, federa is,
estaduais e municipais;
7 _ a promoção de cerlmon tal militar de sua competência, de acorde
com as disposições regulamentares
vigenLes;
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8 - o trato e encaminham-m.o à
Auditoria competente da resuecttva
Circunscrição Judiciária Militar

na

Justiça Militar. dos processos relativos

aos assuntos da Justiça;
9 - o controle das atividades oe
Admínlstraçào Financeira e Contabílídaôe, bem como a realização -íc Auditoria, das Organtzaçóes da Aeronautíca sediadas na área de [urtsd.çàc,
nos termos da legislação em ~'ig')I'; e
10 - representar o Ministério da
Aeronáutica em sua area de junvüção, em atividades cívicas e sociais.

bem como em assunto de natureza
legal elou contratual, exceto QU1l1do
houver delegação ministerial a outro
órgão ou autoridade.
SEGUNDA PARTE

Organização e Atribuição dos
órgãos
CAPÍTULO I

Estruturação

Art. 5." O COMAR compõe-se de:
1

Comandante;

2 -

Gabinete;

3 -

Inspetoria Regional

4 - Comissão de Investigação de
Acidentes Aeronáuticos (CIPAA);
5 6-

Estado-Maior; e
Serviços Regionais.

§ 1.0 Ao COMAR poderão ser subordinados Organizações da Aeronáutica,
dotadas ou não de autonomia administrativa, sempre que o interesse da
Aeronáutica, em âmbito local elou regional, o indicar.

Subordinam-se ao COMAR,
Bases Aéreas, Alas, Esquadrões Mistos de Reconhecimento e Ataque ....
(EMRA), Esquadrões de Transporte
Aéreo (ETA), especificamente desígnados por ato ministerial.
§

2."

3.° Subordinam-se ao COMAR as
Prefeituras de Aeronáutica especificamente designadas por ato ministerial.
§ 4.° São jurisdicionados ao
COMAR, para efeito de Comando TeI§

rttorfal, os Núcleos de Base Aérea" 05
Aeródromos Base e demais aeródromos públicos e privados, extsr entes
em sua área, desde que não sejam por
ato específico do Ministro da Aeronáutica, jurisdicionados a outro Órgão.
§ 5.° A jurisdição ao COMAR, citada no parágrafo anterior, tmpnca
na subordinação militar dos efetivos
civis e militares da Aeronáutica, que
operem as facilidades existentes nesses locais.
Art. 6.° Ao Comandante do COlvIAR
compete:

1 - exercer o Comando Territorial
em sua área de jurisdição;
2 - dirigir, coordenar e controlar as
atividades' das Organizações e órgãos.
subordinados para o cumprimento da
finalidade prevista no artigo 1.0 de-ste
Regulamento;
3 - assegurar o preparo e o emprego das Unidades Aéreas subordinadas;
4 - aprovar o Plano Regional deSegurança Interna e assegurar o seu
cumprimento;
5 - assegurar o cumprimento, peras
Organizações subordinadas, das normas, critérios, princípios e programas.
elaborados pelos órgãos Centrais dos
Sistemas;
6 - firmar contratos, convênios e
concessões estipulados por órgãos da
estrutura do COMAR, obedecida a Jegíslaçâo em vigor;
7 - solicitar, aos órgãos competentes, os elementos especializados rue se
fizerem
necessários para comporequipes, quando da realização de inspeções regionais;
8 - orientar a elaboração das propostas orçamentárias, anuais e plurianuais do COMAR, consolidar as
propostas recebidas das Organlzacocs
subordinadas e encaminhá-las às Organizações competentes;
9 - propor aos órgãos Centrais dos
Sistemas modifícaçôes etou criação de
normas, critérios e princípios;
10 - representar o Ministério de
Aeronáutica em sua área de jurisdíção, em atividades cívicas e sociais-
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bem como em assunto de natureza legal efou contratual, exceto quando
houver delegação ministerial a outro
órgão ou autoridade; e
11 manter ligações com as autortdades regionais, civis e militares,
federais, estaduais e municipais, visando o trato de interesses regionais
ou do Ministério da Aeronáutica, no
quadro da Política Aeroespacial.
Art. 7° O Comandante do COMAR
dispõe de um Assistente para seu ~s
sessoramento pessoal no trato dos assuntos de Secretaria, Relações públicas, Assistência Jurídica, Comunicações e Cerimonial, bem como pejo protocolo, manuseio e arquivo de documentação sigilosa.
Parágrafo único. Ao Assistente serão subordinados os assessores e órgãos necessários para o exercício das
atividades de sua competência.
Art. 8" O Gabinete, diretamente
subordinado ao Comandante do ....
COMA R, é o órgão que tem por finalidade realizar o apoio auxníar e administrativo necessário ao funcionamento dos órgãos integrantes do
Quartel-General do COMAR. e as
atividades de guarda e segurança de
Interesse do Comando.
Art. 9° O Gabinete tem a seguinte constituição:
1
Chefe;
2
Seção Auxiliar;
3
Seção Administrativa; e
4
Unidades de Guarda e Segurança.
Art. 10. Ao Chefe do Gabinete compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar
os órgãos que lhe são subordinados;
2 - assegurar a realização das atividades administrativas e auxíharee
necessárias ao funcionamento do Quartel-General do COMAR; e
3 - assegurar a realização das atividades de guarda e segurança de interesse do Comando do COMAR.
Art. 11. A Seção Auxiliar, diretamente subordinada ao Chefe do Gabinete, tem por finalidade a realizaçãc de atividades de secretaria, de documentação e histórico, de mecanografia e de desenho.
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Art. 12. A Seção Administrativa,
diretamente subordinada ao Chefe do
Gabinete, tem por finalidade reahsar
as atividades de administração de
pessoal, de finanças, de intendência,
de transporte e de patrimônio do
Quartel-General.
Art. 13. .As Unidades de Guarda
e Segurança, diretamente subordinadas ao onere do Gabinete, têm por
finalidade a realização das atividades
de guarda e segurança de Interesse
do COMAR, Inclusive 0..<3 relativas às
instalações e funcionamento do Quartel-General.
Parágrafo único. O COMAR contará com Unidades de Infantaria de
Guarda e/ou de Polícia da Aeronáutica, conforme for determinado em ato
ministerial específico.
Art. 14. A Inspetoria-Regional, diretamente subordinada ao Comandante do COMAR, tem por finalidade
realizar o controle da Administração
Financeira, Contabilidade e Auditoria.
das Organizações da Aeronáutica sediadas na área de jurisdição do ....
COMAR, bem como a inspeção técnica e administrativa das Organizações
subordinadas. de acordo com a orrentação normativa dos ÓrgMS Centrais
dos respectivos Sistemas.
Art. 15.
A
Inspetoria-Regional
compõe-se de:
1 - Chefe;
2 Seção de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria;
3
Seção de Inspeção; e
4
Seção de Estatística.
Art. 16. Ao Chefe da InspetortaRegional compete:
1 - dirigir, coordenar e controlar
os órgãos que lhe são subordinados;
2 - responsabilizar-se pelas atividades de controle da Administraçã-o
Financeira, Con tabilídade e Audí torta
com relação às Organizações da Aeronáutica sediadas em sua área de
jurisdição;
3 - responsabilizar-se pelo planejamento e execução das inspeções técnicas e administrativas dos órgãos subordinados; e
4 - manter o Comandante do
COMAR informado do resultado da
suas atividades sugerindo as providências, quando ror o caso.
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Art. 17. A Seção de Administração
Financeira, Contabilidade e Auditoria,
diretamente subordinada ao Chefe
da Inspetoria-Regional, tem por finalidade realizar o controle da Administração Financeira, da Contabilidade e da Auditoria dos atos e fatos ad-

ministrativos de caráter econômicofinanceiro em relação às atividades
das Organizações da Aeronáutica sediadas em sua área de jurisdição, den-

tro da orientação do órgão
do Sistema respectivo.

central

Art. 18. A seção de. Inspeção, dire-

tamente subordinada ao Chefe da Inspetoria-Regional, tem por finalidade
proceder à inspeção técnica e administrativa das Organizações subordinadas ao COMAR.

Art. 19. A Seção de Estatística, diretamente. subordinada ao Chefe da
Inspetorta-Regícnal, tem por finalidade a realização da pesquisa e análise estatistica e sua divulgação. tanto no que: se refere às informações de
interesse direto e imediato do Comando quanto àquelas de interesse regional, obedecida a orientação normativa do órgão Central do Sistema de
Estatística da Aeronáutica.
Art. 20. A Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CIPAA), diretamente subordinada ao COmandante do COMAR.
tem suas atribuições previstas nas
normas do Sistema de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(SIPAER) .

Parágrafo único. A CIPAA é apoiada pela Seção de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.
Art. 21. O Estado-Maior do COMAR
diretamente subordinado ao Comandante, é o órgão que tem por finalidade o planejamento, a previsão, a
coordenação, a supervisão, o controle.
a concepção I?; a orientação das atívtdades atribuídas ao COMAR.
Art. 22. O Estado-Maior tem a seguinte constituição:
1
Chefe;
2
Seção de Pessoal;
3 Seção de Informações;
4 - Seção de Operações;
5 - Seção de Logística; e
6 Seção de Planejamento Orçamentário.

Parágrafo único. O Chefe do Esta-da-Maior dispõe de uma Secretaria:
para o trato, entre outras, das atividades de correspondência e documentação.
Art. 23. Ao Chefe do Estado-Maior,.
diretamente subordinado ao Comandante do COMAR, compete:
I - responsabilizar-se pelo planejamento relativo às diversas atividades;
atribuídas ao COMAR, e em particular pelo planejamento e realizaçãodas operações aéreas e de segurança
interna bem como pela previsão e exe..
cução do apoio logístico necessário;
2 - responsabilizar-se pelo planejamento e a execução das linhas regionais de transporte aéreo;
3 - coordenar e. dirigir Os trabalhos do Estado-Maior, orientando os'
Chefes das Seções sobre os respectivos,
serviços e fiscalizando sua execução;

4 - propor ao Comandante a designação dos Oficiais para as diversas'
Seções de acordo com a necessidadedo serviço; e
5 - fornecer elementos necessários.
à elaboração da proposta orçamentária, referentes aos programas regionais de interesse do COMAR.

Art. 24. A la Seção (Pessoal), diretamente subordinada ao Chefe do
Estado~Maior, é o órgão que tem por
finalidade, entre outras, o planejamento, a coordenação e o controle das.
atividades de Administração de Pessoal Militar, da Ativa e da Reserva,
Pessoal Civil, de Encargos Assistenciais e de Documentação e Histórico.
Art. 25. Ao Chefe da la Seção ..•
(A-I) compete:
l-responder perante o Chefe do,
Estado-Maior, pelo planejamento, coordenação, controle e execução das:
altvídades atribuídas à sua Seção.
2 assistir o Chefe do EstadoMaior na consecução dos Objetivos da.
Política Aeronáutica de Pessoal na
área de jurisdição do COMAR e em
particular na previsão das necessidades de apoio em sua área de competência;
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3 - planejar, orientar e controlar
a instrução mtli tar das Organizações
subordinadas ao COMAR; e
4 - manter atualizado o cadastra
do pessoal militar da reserva, com as
respectivas qualificações,
residentes
Da área de jurisdição do COMAR.

Art. 26. A 2.tJ- Seção (Informações),
diretamente subordinada ao Chefe do
Estado-Maior, é o órgão que tem por
finalidade o planejamento, a coordenação e o controle das attvídades de
Informações na área de jurisdição do
COMAR.
Art. 27. Ao Chefe da 2a Seção ...
(A-2) compete:
1 - responder perante o Chefe do
Estado-Maior pelo planejamento, coordenação, controle e execução das
atividades atribuídas à sua Seção;
2 - estabelecer e manter as ligações e assegurar a realização das atividades de Informações de interesse
do COMAR, em todas as suas modalidades, e em particular àquelas referentes ao preparo, atualização e execução do Plano Regional de Segurança Interna;
3 - preservar a segurança da rede
de comunicações;
4 - encarregar-se do trato de assuntos relativos à Investigação e Justiça; ),
5 - manter o levantamento atualizado das redes de comunicações cívis e militares na área do COMAR.
Art. 28. A s- Seção (Operações),
diretamente. subordinada ao Chefe do
Estado-Maior, é o órgão que tem por
finalidade o planejamento, a coordenação e o controle das atividades aéreas das Unidades subordinadas.
Art. 29. Ao Chefe da 30. Seção ...
(A-3) compete:
1 - responder perante o Chefe do
Estado-Maior pelo planejamento, coordenação, controle e execução das
atividades atribuídas à sua Seção;
2 - planejar, coordenar, orientar e
controlar a instrução aérea e o emprego das Unidades subordinadas;
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3 - realizar o levantamento das atividades aéreas civis na área de jurisdição do COMAR, e em particular, as
possibilidades de emprego eventual da
aviação civil em ações aéreas de Segurança Interna;
4 - manter o levantamento das
condições da infra-estrutura aeronáutica na área de jurisdição do COMAR
para fins de utilização em operaçôeê
aéreas;
5 - controlar e, fiscalizar a utili ~
zaçãc de Núcleos de Base Aérea, Aeródromos Base e Aeródromos jurfsdícíonados ao COMAR;
6 - planejar, coordenar e centrolar as linhas regionais de transporte
aéreo e do Correio Aéreo Nacional
WAN); e
7 - orientar, coordenar e controlar
os Postos CAN da área de jurisdição
do COMAR.
Art 30. A 48 Seção (Logísblca) , diretamente subordinada ao Chefe da
Estado-Maior, é o órgão que tem por
finalidade o planejamento, a coorde.,
nação e o controle das atividades jogísticas no âmbito de jurisdição dó

COMAR.

Art. 31. Ao Chefe da 4" Seção
(A-4) compete:
1 - responder perante o Chefe de
Estado-Maior pelo planejamento, a coordenação, o controle e a execução"
das atividades atribuídas à sua Se~
ção:
2 - pre,ver e controlar os supri..
mentes de combustíveis .e lubrifican..
tes para as Organizações subordina..
das e jurisdicionadas ao COMAR, bem
como outros itens de aviação não 00"
pecífícamente atribuídos aos Serviços.
Regíonaís:
3 - elaborar os planos Iogísttccs
de sua competência; e
4 - fazer levantamento permanen..
te dos recursos de toda ordem - in ..
dustriais, transportes, etc - perbínen..
tes à área de jurisdição do COMA~
inerentes à segurança Nacional e de
interesse do Ministério da Aeronáu..
üca, para fins de planejamento de
Mobilização.
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Art. 32. A 5.f!. Seção (Planejamento

Orçamentário), diretamente subordinada ao Chefe do Estado- Maior, é o
órgão que tem por finalidade a elaboraçâo das propostas orçamentárias
anuais e plurianuais do COMAR e a

-consolidaçâo das propostas orçamen,
tárias das Organizações subordinadas,
.de acordo com as normas elaboradas
pelo órgão Central do Sistema.
Art. 33. Ao Chefe da 511 Seção ...
compete:

'(A-5)

1 -

responder perante; o Chefe do

Estado-Maior pelo planejamento, a
-coordenação, o controle e a execução
-daa atividades atribuídas à sua Se-çâo;

2 - promover as medidas necessárias para elaboração das propostas. ar"
-çamentárlas e documentos correlacionados, de interesse do COMAR, nas
épocas próprias.
Art. 34. O

Serviço

Regional

de

In tendência, subordinado ao Coman-dante do COMAR, através do Chefe
do Estado-Maior, é o órgão que tem
por finalidade o planejamento, a cc-ordenaçâo, o controle e a execução,
entre outras, das atividades relativas
a Provisão e Subsistência das Organí-zações subordinadas e jurtsdtcfonadaa
ao COMAR, de acordo com as normas
elaboradas pelo órgão Central de
Sistema.
Art. 35. O Serviço Regional de
Saúde, subordinado ao Comandante
do COMAR, através do Chefe do Es'tado-Maíor, é o órgão que tem por
fínalídade o planejamento, a cccrdenação, o controle e a execução los as-suntos de saúde e higiene nas Orga-nízaçõea subordinadas e jurísdíciona-das ao COMAR, de acordo com
as
normas elaboradas pelo órgão central do Sistema.
Art. 36. O serviço Regional de En.genharla, subordinado ao Comandante
do COMAR, através do Chefe do Estadc.Meíor, é o órgão que cem por
finalidade o planejamento, a coorde:.nação e o controle das atividades relacionadas com os projetos, a exe.cuçâo, a fiscalização e a entrega das
.obres de engenharia, bem como pro-
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mover as atividades relacionadas com
o recebimento, entrega, cadastramento, tombamento e posse dos bens uuóveís da Aeronáutica na área de jurisdição do COMAR, de acordo com
as normas elaboradas pelo órgão
Central do Sistema.
Art. 37. O Serviço Regional de Material Bélico, subordinado ao Oomandante do COMAR, através do Chefe
do Estado-Maior, é o órgão que, tem
por finalidade o planejamento, a coordenação e o controle das atividades
de Material Bélico nas Organizações
subordinadas e jurisdicionadas ao ..
COMAR, de acordo com as normas
elaboradas pelo órgão Central do Sfstema.
Art. 38. O Serviço Regional de Recrutamento e Mobilização, subordinado ao Comandante do COMAR, através do Chefe do Estado .eaator, é o
Orgâo que tem por finalidade o pianejamento. a coordenação, o controle
e a execução do Serviço Mílítar dentro da área de jurisdição do r.OMAR,
de acordo COm as normas elaboradas
pelo órgão Central do Sistema.
Art. 39. Aos Chefes dos Servlçcs
Regionais compete dirigir. coordenar
e controlar os órgãos subordinados e
responder perante o Comando pelas
atividades cometidas aos seus respectivas serviços:
Parágrafo único. Os Chefes dos
Serviços Regionais constituem o Grupo Especialista do Estado-Maior do
COMAR.
CAPíTULO II

Do Pessoal
Art. 40. O Comandante do COMAR
é Oficial-General do Quadro de Oflciais Aviadores, da Ativa, não Incluído em Categoria Especial, do posto de
Major Brigadeiro.

Art. 41. () Chefe do Estado-Maior
é Oficial Superior do Quadro de Ofi-

ciais Aviadores, da Ativa, não incluído em Categoria Especial, de posto de
Coronel, com Curso Superior de Comando.
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Art. 42. Os Chefes das Seções do
Estado-Maior são Oficiais Superiores
do Quadro de Oficiais Aviadores, da
Ativa, não incluídos em Categoria Especial, do posto de Tenente COronel,
com Curso de Estado-Maior-.
Parágrafo único. Os Chefes
Seções dispõem de Adjuntos.

das

Art. 43. O Chefe do Gabinete é
Oficial Superior do Quadro de Of'i,
cíaís Aviadores. da Ativa, do posto de
Tenente Coronel.
Art. 44. O Inspetor-Regional é on.
clal Superior do Quadro de Ofíc'ais
Aviadores, da Ativa, do posto de Tenente Coronel, com Curso de EstadoMaior.
Art. 45. O Presidente da CIPAA é
Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores, da ativa. não Incluído em Categoria Especial, de prere..
rêncía com curso correspondente.

Art. 46. O Assistente é Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores, da Ativa, do posto de Major.
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Art. 52. O Chefe da Seção Auxiliar
é Oficial do Quadro de Oficiais de
Administração, da Ativa, do posto de
Capitão.
Art. 53. Os Adjuntos das Seções
do Estado.Maior são oüceis Supertores dos Quadros de Oficais Aviadores,
Intendentes ou Engenheiros, da Ativa
com Curso de Estado-Maior ou de
Direção de Serviços.
Art. 54. O Chefe do Serviço Regional de Intendência é Dfícíal Suuertor do Quadro de Oficiais Intcdentes, da Ativa, do posto de Tenente
Coronel ou Major.
Art. 55. O Chefe do Serviço Regio~
nal de Saúde é Oficial Superior co
Quadre de Oficiais Médicos, da Ativa,
do posto de Tenente Coronel ou Ma,
jor ,

Art. 56. O Chefe do Serviço Régional de Engenharia é Oficial Superior
do Quadro de Oficiais Engennelros,
da Ativa, do posto de Tenente corenel ou Major.

Art. 47. O Chefe da Seção de Inspeção, é Oficial Superior do Quadro
de Oficiais Aviadores, da Ativa, do
posto de Major.

Art. 57. O Chefe do Serviço Regional de Material Bélico é Oficial
Superior do Quadro de Oficiais Avía.,
dores, da Ativa, do posto de Major.

Art; 48. O Chefe da Seção de Administração Financeira, Contabllída,
de e Auditoria é Oficial Superior do
Quadro de Oficiais Intendentes, da
Ativa, do posto de Major.

Art. 58. O Chefe do Serviço Re,
gtonal de Recrutamento e Mobídzação é Oficial Superior do Quadro de
Oficiais de Lnfantaria de Guarda, da
Ativa.

Art. 49. O Chefe da Seção de Estatística é Oficial Superior do Corpo
de Oficiais da Aeronáutica, da Ativa,
do posto de Major, de preferência corri
curso correspondente.
Art. 50. Os Comandantes das Unidades de Guarda e Segurança são
Oficiais do Quadro de Infantaria de
Guarda, da Ativa, do posto de Major
ou Capitão, de acordo com o escalão
correspondente.
Art. 51. O Chefe da Seção Administrativa: é Oficial Superior do Quadro de Oficiais Aviadores Ou Intendentes, da Ativa, do posto de Major.

Art. 59. As funções de Assessor do
Comandante, podem ser exercidas por
funcionários civis, com as qualificações exigidas para o cargo nos termos da legislação em vigor.
Art. 60. O substituto eventual do
Comandante é o Chefe do EstadoMaior.
Parágrafo único. As demais substdfar-se-ão
respectivamente,
dentro de cada órgão constitutivo do
COMAR, respeitados o principio da
hierarquia e as especialidades previatas neste Regulamento e l"t:::glr.1ento
Interno correspondente.

tulções
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Art. 61. Os Agentes da Administra;
cão deverão ser designados no Regimento Interno do COMAR.
TERCEIRA PARTE
Disposições Transitórias e Finais
CAPÍTULO I

Disposições Transitórias
Art. 62. O Chefe do Estado-Maior
tem atribuições disciplinares equivalentes às de Comandante de Base, até
que o assunto seja regulado especificamente.
Art. 63. O Chefe do Gabinete, o
Inspetor-Regional e os Chefes dos
serviços Regionais de Engenharia.
Intendência e Saúde, têm atrünríções

disciplinares equivalentes às de Oc,
mandante de Grupo. até que o assunto seja regulado especificamente.
Art. 64. Os Chefes dos demais Ser.
víços Regionais têm atribuições díscíplinares equivalentes às de Comandante de Esquadrão, até que o assunto seja regulado especificamente.
Art. 65. Os Comandantes de ....
COMAR submeterão à aprovação do
Ministro da Aeronáutica, através do
Comando-Geral do Ar, o Regimento
Interno e a respectiva Tabela de Lo....
ganízaçâo e Lotação (TOL).
Parágrafo único. Até a aprovação
do Regimento Interno caberá ao Comandante do COMAR baixar normas,
aros ou instruções reguladoras que se
façam necessárias a vida administrativa da Organização.
Art. 66. A implantação Integral da
organízaçâo prevista neste Regulamento e a consequente desatd vacão
das estruturas previstas nos Regulamentos anteriores. Iar-se-ão segundo
atos internos baixados pelo Ministro
da Aeronáutica,

Parágrafo único. Os COMAR manterão as respectivas numerações e
áreas de jurísdíçâo dos então Ccmandos de Zona Aérea.

CAPÍTULO II

Disposições Finais

Art. 67. 05 Orgãos constitutivos do
COMAR desdobram-se em Seções e
Subseções de acordo com o Regimento Interno.
Parágrafo único. A díscrtminação
de lotação funcional resultante {lo
Regimento Interno é estabelecida em
Tabela de Organização e Lotação
(TaL) •

Ar t. 68. São funções de EstadoMaior, para todos os fins, as desem..
penhadas pelos Oficiais quando diplomados no CEM, CDS ou CSC.
Art. 69. No interesse do serviço e
visando economia de meios poderão
ser criados órgãos de apoio, na ostru,
tura do COMAR, que integrem atividades comuns a várias Organizações
situadas numa mesma área geográfica.
Arb. 70. Os Núcleos de Base Aérea,
os Aeródromos Base e os Aeródromos
existentes na área do COMAR. e não
especificamente subordinados a outro
órgão, são jurisdicionados ao COMAR
através do Chefe do Estado-Maior.
Art. 71. Os órgãos e Elementos
vinculados aos Serviços Regionais de
Proteção ao Vôo e de Aviação Civil,
localizados nas Bases Aéreas e outros
órgãos subordinados ao
COMAR e
nos Núcleos de Base Aérea, Aeródromos Base e Aeródromos jurísdicíonados ao Comando Aéreo ~'~"'6A').'(U, subordínam.se militarmente ao ,
.
COMAR, como Comando 'I'erritorral.
e, para os demais efeitos. <'1' '.'" Serviços
Regionais de proteção ao Vôo e deAviação Civil, respectivamente.
Arb. 72, As Unidades Aéreas do
GOMAR sediadas em Bases. Aéreas
subordinadas a outros Comandos Aéreos, bem como as Unidades Aéreas
destes Comandos Aéreos sediados em
Bases Aéreas subordinadas av .. , .. ,
COMAR, serão consideradas Unidades Hóspedes"; as normas para os
procedimentos administrativos e operacionais envolvendo essas Unidades
serão definidas pelo Comando-Geral
do Ar em Diretriz Específica.
Art. 73. Os casos omissas serão l'e~
solvidos pelo Ministro da Aeronáutica. - Joetmir campos de /iraripe
Macêdo, Ministro da Aeronáutica.
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DECRETO N." 73.369 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item nr, da Constituição, decreta:

Art. 1." Ficam as naftas com predominância de componentes não aro-

máticos sujeitas ao regime estabeleci-

do no Decreto n.s 4.071, de 12 de maio

<de 1939, que regulamentou o abaste-cimento nacional do petróleo, de que
tratam 00. Decretos-lei números 395 e
538, respectivamente, de 29 de abril
e 7 de julho de 1938.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85." da República.
MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

DECRETO

N."

73.370 - DE 26
1973

DE

DEZEMBRO DE

Eleva as aliquotas do Imposto único
sobre Lubrificantes e Combustíveis
Liquuiçs e Gas:JSOs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 81,
item Hf, da Constituição, e de acordo
com o § 3.", do art. L", do Decreto-lei
n.v 61, de 21 de novembro de 1966, com
.a nova redação a que se refere o Decreto-lei n." 1.195, de 9 de dezembro
de 1971, decreta:
Art. L" Ficam elevadas de 34%
(trinta e quatro por cento) as alíquotas a que se refere o art. 1.", do Decretocleí n.c 1. 296, de 26 de dezembro de 1973.
Art. 2." Este Decreto entrará em
vigor a partir
de 1 de janeiro de
1974, revogadas as disposições em con-trário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85." da República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio .Dettím Netto
Antônio Dias Leite Júnior

N."

73.371 - DE 26
1973

DE

DEZEMBRO DE

Inclui as na/tas derivadas do petróleo
no regime estabelecido pelo Decrete
nr 4.071, de 12 de maio de 1939.

EMÍLIO G.

DECRETO

Dispõe sobre o enquadramento de servidor do Ministério da Marinha e dá
outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item IH, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no parágrafo único, do artigo 23, da Lei n." 4.069, de
11 de junho de 1962, decreta:
Art. L" Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n.v 63.566, de 6 de novembro de 1968, que aprovou o enquadramento dos servidores do Ministério da
Marinha, amparados pelo parágrafo
único do artigo 23, da Lei n.v 4.069,
de 11 de junho de 1962, para efeito de
ser incluído um cargo na classe de
Auxiliar de Artífice, A-202.5, e nele
considerado enquadrado Aylton José
D'Avila, a partir da data. em que completou 18 anos de idade.
Parágrafo único. A partir da data
ae enquadramento a que se refere este
artigo, a ser apurada pelo órgão do
pessoal civil do Ministério da Marinha,
fica o servidor Aylton José D'Avila,
excluído da classe de' Aprendiz,
.
A-·201.1, em que foi enquadrado pelo
Decreto n." 63.566, de 6 de novembro
de 1968.
Art. 2." Na execução deste Decreto
aplicam-se, no que couber, as disposições do Decreto n." 63.566, de 6 de
novembro de 1968.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na deta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de dezembro de 1973;
152." da Independência e 85." da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Aaalberto de Barros Nunes

DECRETO N.. " 73.372 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973
Concede

DE

autorização à Companhia

sooeté de

Forages en Iâer Neptaine para executar trabalhos de perfuração de poços na plataforma
continental. a serviço da Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tlgo 81, item lI!. da Constituição, de
acordo com o Decreto n." 63.164, de
26 de agosto de 1968, e tendo em vtsta o que consta do processo número
607.465/73, do Ministério das Minas e
Energia, decretar.
Art. 1.0 E' concedida autorização à
Companhia francesa Société de Forages en Mel' Neptune para executar
trabalhos de perfuração de poços no
mar territorial do Brasil, fixado pelo
Decreto-lei n." 1. 098, de 25 de março
de 1970, a serviço da Petróleo BrasíIeíro S. A. - PETROBRAS, mediante
contrato entre as mesmas celebrado,
empregando a embarcação de perruração "Neptune Gascogne". de nacionalidade francesa.
Art. 2.0 A autorização de que trata
este Decreto compreende os fins mencionados no artigo 1.0 e vigorará até
15 de fevereiro de 1977, prorrogável
mediante novo Decreto, sem prejuízo
de sua caducidad-e em qualquer tempo,
se ocorr-er a conclusão dos trabalhos
contratados ou a extinção das obrigações respectivas, na forma da lei ou
do contrato.
Art . 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973,
152.0 da Independência e 85. 0 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Aacaoerto de Barros Nunes
Antânio Dias Leite JúniOr

DECRETO N." 73,373 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE

rranstere tumciotuirtos, com os respectivos carços, do Quadro de Pessoal
em extrnção da Fundação IBGE
para o Quadro de Pessoal do Tribunal Marítimo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item lII. da Constituição, e tendo
em vista o disposto no artigo 16, § 3.0 ,
do Decreto-lei n.v 161, de 13 de fevereiro de 1967 combinado com o artigo
24, "in fine" da Lei n.s 5.878, de 11 de
maio de 1973, decreta:
Art. 1.0 Ficam transferidos, com
os respectivos cargas, para o ouadro
de Pessoal - Parte Permanente do Tribunal Marlbimo, os seguintes
servidores integrantes do Qu8Idro de
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Pessoal em extinção da antiga autarquia Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística. atual Fundação IBGE:
a) Alvaro Silveira Filho, Redator,
código EC-3ü5.21.B, oriundo do extinto Conselho Nacional de Geografia;
b) Mauro Orlando Vieira dos Santos, Redator. código EC-305.20.A.
oriundo do extinto Conselho Nacional
de Estatística;
C) Gulomar de Mattos Goulart, Bibliotecária, código EC-101. 20. B, oriundo do extinto Conselho Nacional de
Estaüstlca ,
Art. 2,0 As despesas decorrentes do
cumprimento do disposto neste ato
passarão a ser atendidas pelo Tribunal Marítimo.
Art; 3.0 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152.0 da Independência e 85.0 da
República,
EMíLIO G. MÉDICI

Adalberto de Barros Nunes
Joâo Paulo dos ReIs Velloso

DECRETO N." 73.374 - DE 26
DEZEMBRO DE 1973

DE

Concede autornzação às empresas Arthur Levy Boat serotce, Inc. e Ar~
thur Levy do Brasil, Serviços Maritimoe Ltda. para executarem trabalhos de perfuração de poços na
plataforma continental, 6 serviço da
.
Petróleo Brasileiro S, A. PETROBRAS.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
81, item 111, da Constituição, de acordo com o Decreto n,9 63.164, de 26
de agosto de 1968, e tendo em vista o
que consta do processo n." 000.317-71,
do Ministério das Minas e Energia,
decreta:
Art . 1.0 :É concedida autorização às
empresas Arthur Levy Boat Servíce,
Inc., norte-americana, e Arthur Levy
do Brasil, Serviços Marítimos Ltda.,
para executarem trabalhos de perfuração de poços no mar territorial do
Brasil, fixado
pelo Decreto-lei número 1. 098, de 25 de março de 1970, a
serviço da Petróleo Brasileiro S.A. FETROBRAS, mediante contrato en-

1.022
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tre as mesmas celebrado, empregando
a embarcação de perfuração "Gulf
Sea Horse", de nacionalidade norte-

Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

americana.
Art. 2.° A autorização de que trata
este Decreto compreende os fins mencionados no Artigo 1.0 e vigorará até

Brasília, 27 de dezembro de 1973;
da Independência e 85.° da
República.

27 de outubro de 1974, prorrogável,

mediante novo Decreto, sem prejuízo
de sua caducidade em qualquer tempo, se acOITeI' a conclusão dos traba-

lhos contratados ou a extinção das
obrigações respectivas, na forma da
lei ou do contrato.
Art. 3." Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de dezembro de 1973;
152,Q da Indeepndência e a5.'} da
República.
Adalberto de Barros Nunes

ieue

Júnior

DECRETO N° 73.375 - DE 27
DEZEMBRO DE 1973

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

DECRETO N.9 73.376 - DE 27
DEZEMBRO DE 1973

DE

Aprova modificações no Plano Geral
de Convocação para o Serviço Mtlitar Inicial nas Forças Armadas
em 1974, aprovado
pelo
Decreto
a,v 72.271, de 17 de maio de 1973.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 81, item III, da Constatuiçâo, e
de conformidade cem o disposto no
parágrafo único, do artigo 26, do Decreto n.v 57.654, de 20 de janeiro de
1966, decreta:

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias

152."

DE

Autoriza o funcionamento da Faculdade de rnoeotía, Ciências e Letras de Macae, com os cursos de
Letras e pedagogia, mantida pela
Fundação Educacional Luiz
Reid,
com sede na cidade de Macae, Estado do Rio de Janeiro.

o

Presidente da República, usando
das atribuições que lhe
confere o
artigo 81, item III, da Constitutcão,
de acordo com o artigo 47, da Lei
n.v 5.540, de 28 de novembro de 1968.
alterado pelo Decreto-lei n'' 842. de
9 de setembro de 1969, e tendo em
vista o que consta do Processo -iumero 223.381-72, do Ministério da Educação e Cultura. decreta:
Art. 1° Fica autorizado o funcionamento da Faculdade de
Filosofia.
Ciências e Letras de Macaé , com os
cursos de Pedagogia, habilítacâc em
Administração Escolar e Letras, rrmntida pela Fundação Educacional Luiz
Reid, com sede na ctoede de Macee,
Estado do Rio de Janeiro.

Art. 1.9 Os números 4.5, 4.9, 4.12
e 4.27 do item 4 do Anexo I - Tributação de Munícípíos do Plano Geral de Convocação para o Serviço MI_
li tal' Inicial nas Forças Armadas, no
ano de 1974, aprovado pelo Decreto
n.v 72.271, de 17 de maio de 1973,
passam a vigorar cem a seguinte re;
dação:
"4. Outros Mumcipios Tributârios
de Organização Milit.ar da Ativa.
4.5 - Da Bahia: Angtcai, Baianopolís, Barra, Barreiras, Bejmonte ~M),
Bom Jesus da Lapa (ME), Brejolândia, Caravelas tA), Catolândia. Correntina, Cotegtpe, Crtstópohs,
Feira.
de Santana lEA), Ibipetuba, ibotrrama, Ilhéus (A), Juazeiro, Morpará,
Paulo Afonso (EA), Riacnâo das Neves, Salvador (A), Santa Maria da
Vitória, São Desidério, 'I'abooas do
Brejo Velho, Xíque-Xíque C.l5 MuniÓpios) .
4.9 - De Goiás:
Anápolis (A),
Aragarças (A), Catalão lEA), Crtstalma, Formosa (E'A) , GOiânia \A I,
Ipameri (EA), Itaguatins, Luzíânía,
Morrmhos (EA), Paraná CAl, Pires
do Rio (EA) e Port-o NaciOnal (A)
(13 Munícípíos) .
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.

..... ,

4.12 - De Mato Grosso: Amambaí,
Anastácio, Aqutdauana (EA) , Barra
do Garças, Bela Vista, Bonito, Cá-

ceres, Campo Grande CA), Caarapó,
Corumbá (EA), Caxím

CEA>, nou,
rados, Fátima do Sul, Glória de
Dourados, Guia
Lopes da Laguna,
Iguatenú, Ivínhema, Jardim, Ladárzo,
Miranda, Navírai, Níoaque (EA) , No-

va Andradína, Poconé, Ponta Porã
(EA), Porto Mur-tínho, Rio Brllhante, Rio Verde de Mato Grosoo:.EA),
Rondonópolis (EA), Sídroíândía, Três
Lagoas CEA) (31 MunicipiosJ.

.

........................ ,.,

4.27 - Resumo Estatístico:
outros Municípios 'I'ríbutárlos de
Organização Militar da Ativa.
TOTl\,L

DA MARINHA

Dl\,

TRIBUTADO

AERONAUTICA

COM da Ativa)

DO ExeRCITO
C~' )

13

(*) -

187

518

571

Não computado no total os Municípios em grifo, por já

terem sido tributados anteriormente no nv 3.
-

Sem repetição de contagem de

Munícípío Tributado a mais de uma

Força. "
Art. 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de dezembro de U73'
152.9 da
Independência e
85 9 d~
República.
'
EMÍLIO G. MEDICI

Aâatberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
J, Araripe Macêdo

DECRETO

73.377 - DE 27
DEZEMB~O DE 1973
NO?

DE

Torna sem efeito cassação de disponibilidade de servidora do Institu-:
to Nacional de Previdência Social.

o

Presidente da República, usando
das atribuições qUE lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e
tendo em vista o que consta da Processo nv 554, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil, decreta:
Art. 10 Fica sem efeito a cassação da disponibilidade de Alice da
Costa e Silva Gor.r:.es de Souza, Oficial
de Administração, código AF-201 ,12 .A,
do Quadro de
pessoal do Instituto

Nacional de Previdência Social efetuada pelo artigo 20 do Decreto número
71.366, de 14 de novembro de 1972,
publicado no Diarío Oficial de 16 se ..
guinte .
Art. 29 Os efeitos deste Decreto
retroagem a 16 de novembro de .1972.
Art. 39 Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasília, :d7 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Júlio Barata

DECRETO N." 73.378 DEZEMBRO DE

DE

27

DE

1973

Torna sem efeito aproveitamento de
atsponiueis no Instituto de Previâencui e Assistência dos Servidores
do Estado, e dá outras providências.

O Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
67, e seu parágrafo único, da Lei
número 1.711, de 28 de outubro de
1952, e o que consta dos Processos
n.ss 6,866-73, 6,710-73, 6,711-73 e 6,714,
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de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Cívil (DASP), decreta:

do Departamento Administrativo
Pessoal Civil, decreta;

Art. 1.0 Fica sem efeito o aproveitamento, no Quadro de Pessoal do
Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores do Estado (IPASE),
efetuado pelo Decreto n." 71.367, de
14 de novembro de 1972, publicado no
Diário Ottcíai de 16 seguinte, dos seguintes servidores em disponibilidade

Art. 1.° Fica retificado o Decreto
n.s 54.285, de 14 de setembro de 1964,
que classificou os cargos de nível superior do Ministério da Aeronáutica
e dispôs sobre o enquadramento dos
respectivos ocupantes, alterado, na.
parte referente à série de classes de
Contador, pelo Decreto n,v 70.967, de
11 de agosto de 1972. para o efeito de
ser alterado, concomitantemente, o enquadramento de Nilza Teixeira .rochem e Waldomiro GalIo, os quais.
passarão a ocupar, respectivamente,
cargos dos níveis 21.B e 20.A, da mencionada; série de classes.
Parágrafo único. As retificações de
que trata este artigo decorre da revisão de enquadramento de Nilza Teixeira Jochem, da antiga classe "A",
nível 17, para a "B", nível 18, constente do Decreto n,v 71.878, .de 1 de
março de 1973.

naquele mesmo Quadro;
a) José de Oliveira Duarte, Procurador de 3." Categoria;
b) "oartos Augusto Ferreira Alves,
Cirurgião-Denttste, código TC.
901.20.A;
c) Renê Pio Torrelly e Abel Ribeiro

Neto, Escriturários, código AF-

.

202.10.B;
d) Pedro Domíngues Neto, Auxiliar
de Portaria, código GL-303.8.B;
e) João de Oltveíra Maia, Egberto
Hallais França e Sérgio Nascimento
de Oliveira, Escriturários, código AF202.8.A;
j) Hilton Chaves Magalhães e Osmarlna Moreira da costa, Escreventes-Datilógrafos, código AF-204.7;
(J) Arísío Ferreira Lima, Servente,
código GL-104.5.

Art. 2.° O Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado
promoverá a imediata aposentadoria
dos servidores Indicados no artigo anterior, visto terem sido julgados incapazes para o Serviço Público.

do

Art. 2.° As alterações de enquadramento previstas neste decreto prevalecerão a partir de 29 de junho de
1964, vigorando as vantagens financeiras decorrentes a partir de 1 de junho
de 1964, e a despesa resultante será
atendida pelos créditos orçamentários
próprios.
Art. 3.° O órgão de pessoal competente apostdlará os títulos dos funcionárics abrangidos por este Decreto.

Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na nata da sua publicação, revcgadas as disposições em contrário.

Art. 4.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'''!VO~
gadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de dezembro de 1973;
152.° da. Independência e 85.° da
República.

Brasília, 27 de dezembro de 1973;
152.° da, Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

J.

Júlio Barata

DECRETO N." 73,379
DEZEMBRO DE

~

DE 27

DE

1973

Retifica rel.ação nominal anexa ao
Decreto n.o 54.285, de 14 de setembro de 1964.

o Presidente de República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição,
tendo em vista o disposto no artigo 9.°,
da Lei n.s 4.345, de 26 de junho de
1964, e respectiva regulamentação, e
o que consta do Processo n.s 4.739-73,

Arcripe Macl"ldo

DECRETO

N9 73.380 DE
DEZE:M:BRO DE 1973

27

DE

Dá nova redação ao artigo 23, do Regulamento dos Serviços de Telefonia, aprovado pelo Decreto númerO'
57.611, de 7 de janeiro de 1966.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lU, da Constituição, decreta:
Art. 19 O artigo 23, do Regutamento dos Serviços de Telefonia, aprova-

ATOS DO PODER

do pelo Decreto 00 57.611, de 7 de
janeiro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte redaçãú:
"Art. ::l3. Sã'] da exclusiva
responsabilidade das conccesíonárías ou permissionárias dos Serviços de Telefonia Públicos a organização, publicação, dístrrbuicão ou venda de listas de nssínantes dos rerertdos Serviços, as
quais compreenderão:
I - relação em ordem alfabética de assinantes e respectivos
endereços;
II - elenco classificado de assinantes, relacionados segundo
sua atividade fundamental;
lil - facultativamente, nsta de
endereços e outras de Interesse
geral.
§ 1Q Entendem-se como listas,
para os fins deste artigo, as publicações que, sob qualquer forma ou titulo, tais como catálogos,
guias, anuários, registros profissionais, indicadores ou outras denominações, contenham relações
nominativas, ou de qualquer gênero, indicando número de telefones.
§ 29 A inserção do nome e endereço do assinante far-se-á sem
qualquer onus para este, podendo,
entretanto, ser comercíaüzadas,
por preços especiais, inserções suplementares e de anúncios nas
listas a que se refere este artigo.
§ 39 As oonoessíonártas ou permissionárias poderão contratar
com empresas especíalizadas, com
ou sem exclusividade, a organização, publicação e dístríbutçao das
listas, oem como a comerctalízação das inserções aludidas no paràgrafo anterior, com a observância do, seguinte:
a) as concessionárias ou permissionárias serão obrtgudas a
fornecer dados que posstntutem a
confecção te listas somente à
empresa com a qual tenham firmado contrato; e
IJ) a renda que as ccncessionárías ou permíssronártas vierem
a auferir, direta ou índtrotamcnte, em virtude do disposto neste
parágrafo, será íncorporaua à receita do serviço telefônico.
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§

4.9 E' vedada a produção ou

reprodução total ou parcial, dístrtbuíçâo ou venda das listas de
que trata este artigo ;.Hr pessoas

jurídicas ou físicas, não expressamente autorizadas pelas concessionárias
ou permissionárias
dos Serviços de Telefonia PÚ_
blicos. "

Art , 2.9 Este Decreto entrará em
vigor na date de sua publicação, ficando revogados o Decreto n.c 68.417.
de 24 de março de 1971, e demais
disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1973;
152.9 da Independência e 85.9 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Hygino C. Corsetti

DECRETO N9 73. 381
DEZEMBRO DE

~ DE

27

DE

1973

Cria funções gratificadas no Quadro
de Pessoal do Ministério da Marinha .

o Presidente da República, usando
da atrrbuiçâo que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o artigo 11, da Lei nv
3.780, .de 12 de julho de 1960, ôeereta:
Art. 19 Ficam criadas. na forma
da Tabela Anexe, no Quadro do Pessoal - Parte Permanente ~ do Ministério da Marinha, a partir das datas em que ocorreram os respectivos provimentos, as funções gratlftcadas previstas no Regimento Interno
da Diretoria de Hidrografia e Navegação, aprovado pela portaria n.v
2.559, de 22 de agosto de 1968, do Ministério da Marinha.
Art. 2!? As despesas com a exe;
cuçâo deste Decreto correm por conte
da dotação própria do Orçamento do
Ministério da Marinha.
Art. 39 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. .revogadas as dlsposlções em contráríc .
Brasília, 27 de dezembro de 19n:
1529 da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Ac1.alberto de

Barros

Nunes

O anexo mencionado no art. 10 foi
publicado no D O de 28-12_73,
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DECRETO NQ 73.382 DEZEMBRO DE 1973

DE

28

DO PODER

DE

EXECUTIVO

DECRETO N9 73.383 DEZEMBRO DE

DE 28 DE

1973

Dispõe sobre a transposição de cargos
pare a Categoria Funcional oticua
de Chancelaria do Grupo Serviços
Auxiliares ao Quaaro Permanente do
Ministerio das Relações Exteriores,
e da outras providências.

Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádio Sociedade Feira
de Saniasui t.tâá., para executar
serviço de radiodifusão sonora em
onda tropical, na Cidade de Feira
de sosvuma, Estado da Bahia.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâc que lhe confere o artigo

O Presidente da República, usando
da atribuíçâc que lhe confere o artigo 81, inciso llI, combinado com o
artigo 8'1, inciso XV, letra "a", (la
Constituição, e nos termos do artigo
69. da Lei n» 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que consta
do Processo Me nv 3.758-73, Decreta:
Art. 1Q Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § Sv, da Lei nv ..
4.117, de 27 de agosto de 1962, e artigo 2'?, do Decreto nv 71.136, de 23
de setembro de 1972, por 10 .dez)
anos, a contar de 1l? de maio de 1973,
a outorga deferida pela Portaria n,o
552, de 23 de novembro de 1960, à
Rádio Sociedade Feira de Santana
Ltda., para executar, na Cidade de
Feira de Santana, Estado da Bania,
Bem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora, em onda tropical.
§ 19 A execução do serviço publico,
ruja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger.se-a de contorrmdace
com o Código Brasileiro de Telecomuntcações. leis subseqüentes e seus regulamentos e, cumulativamente, JOm
as cláusulas aprovadas pelo Decreto
nv 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2Çl O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, por portaria, as características técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, .rem
como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 2Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, i."evogadas as disposições em contrário.

81, item IH, da Constituição e tende

em vista o disposto nos artigos 8Q e 99
da Lei ns 5.645. de 10 de dezembro de

1970, e o que consta do Processo n Q
DASP - 7.366-73, decreta:
Art. 1Q Sâo transpostos, na forma

do Anexo I, para a Categoria Funcional de Oficial de Chancelaria, do Grupo Serviços Auxiliares, do Quadro .l?el'-

manente do Ministério das Relações
Exteriores, os cargos cujos ocupantes
se habilitaram no processo seletivo de
que trata o Capitulo III do Decreto
no 71.236, de 11 de outubro de .972,
conforme relação nominal que acom ..
panha o presente decreto (Anexo II).
Art. âv Ficam suprimidos os cargos
relacionados no Anexo lU.
Art. 3Çl A Divisâo do Pessoal do Ministério das Relações Exteriores epostilará os títulos dos funcionários abrangidos por este Decreto, ou os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 4Q A relação nominal dos ocupantes dos cargos não transpostos,
e que passam a integrar o Quadro Suplementar do Ministério das Relações
Exteriores, é a constante do Anexo IV.
Art. õv Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de dezembro de 1973;
da Independência e 85.0 da
152.
República.
Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário Gibson Barboza

Brasília, 28 de dezembro de 1973;
da Independência e 85Q da
República.
1529

Os anexos mencianados no art. L?
foram publicados no D.O. de 31-12-73.

EM:ÍLIO G.

Hygino

C.

MÉDICI

Corsettt
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DECRETO N9 73,384 - DE 28
DEZEMBRO DE 1970

DE

DECRETO NQ 73.385 - DE 28
DEZEMBRO DE 1973

~E

.Renova por 10 (dez) anos a outorga
deferida à Rádio Ditusora Taubaté
Ltda., para executar serviços de raâuxiitusão sonora em onda tropical,
na cidade de Taubaté, Estado de
São Paulo.

Renoca por 10 (dez) anos a Dutorga
deferida à Rádio Educaçtio Rural
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical,
na Cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso,

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o arugo 81, item lII, combinado com o
artigo 8Q, inciso XV, letra "a", da
Constituição, e nos termos do artígc
69 , da Lei nv 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o que Consta
-do Processo MC n,« 3.756-73, decreta:
Art. 1" Fica renovada, de acerco
.com artigo 33, § 3.0 • da Lei n.« 4 117
de 27 de agosto de 1962, e artIgo 29,
do Decreto nc 71.136, de 23 de setem,
bro de 1972, por 10 (dez) anos, a contar de 1Q de maio de 1973, a outorga
-defertda pela Portaria n." 1.096, de 2
de dezembro de 1950, à Rádio Dítusore, Taubaté Ltda., para executar,
na cidade de Taubaté, Estado de São
Paulo, sem direito de exclusívídade.
serviço de radiodífusâc sonora, em onda tropical.

O Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artigo 8il, item UI, combinado com o artigo 8", inciso XV, letra "a", da õons-,
ütuíçêo, e nos termos do arrígc 6t,l
da Lei nc 5.785, de 23 de junho de
1972, e tendo em vista o que consta
do Processo MC nv 3.759_13, Decreta:
A,rt. 1Q Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3Q, da Lei nv 4.1,17,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 2't.
do Decreto nc 71.136. de 23 ae õetembro de 1972, por 10, (dez) anos, ao
contar de 19 de maio de 1973, a outorga deferida pelo Decreto nv 819,
de 2 de abril de 1962, publicado no
Diário oneio; da União de 26 SUbSê_
quente, à Rádio Educação Rural LI·
mitada, para executar, na Cidade de
Campo Grande, Estado de Mato Orasse, sem direito de exclusividade, servíço de radiodifusão sonora, em onda
tropical.
§ 1Q A execução do serviço púbüco.
cuja outorga é renovada pelo presente
Decreto, reger-se-á de conformidade
com o Cródígo Brasileiro de 'I'elecomumcações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente
com as cláusulas aprovadas pelo De~
ereto nc 71.825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu. mediante termo.
§ 2Q O Departamento Nacional Coe
'I'elecomunicações fixará, por portaria,
as características técnicas segundo as
quais deverá ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário. o prazo para adaptação aa
características estabelecidas.
Art 2Q Este Decreto entrará em
vigor' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1973:
1529 da Independência e 85'" da
República.

§ 1.0 A execução do serviço público
cuja outorga é renovada pelo presen~
te Decreto, reger-se-á de conformidade com o Código Brasileiro de 'I'elecomunícaçôes, leis subsequentes e seus
regulamentos e. cumulativamente, com
as cláusulas aprovadas pelo Decrete
n.s 71.825, de 8 de fevereiro de 1973,
-às quais a emissora aderiu, mediante
termo.
§ 2Q O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará, por portana, as caracteristicas técnicas segundo as quais deverá ser executado o
serviço objeto desta renovação, bens
-como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabele-

-ctdas.

Art. 2" Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro.
Brasília, 28 de dezembro de 1973;
152'? da Independência e 859 da
Repúblíce..

EMÍLIO G.

Hygino

C.

MÉDICI

Ccrsettt

EMÍLIO G.

Hygino

C.

MEDICI

Corsettt
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DECRETO N9 73.386 -

DE

28

DE

DEZz.MBRO DE 1973

Renova por 10 (dez) anos a Outorga
deferida à Rádio Cultura de Araraquara Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical, na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 81, item III, combinado com ·0
artigo 89, inciso XV, letra "a", da

Constituição, e nos termos do artigo

69 , da Lei nc 5.785, de 23 de junho

de 1972, e tendo em vista o que consta do Processo Me

creta:
Art. 1Q

11.0

3.754-73, de-

Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3Q, da -Lei nc 4.117,
de 27 de agosto de 1962, e artigo 21;1.
do Decreto ne 71.136, de 23 de setembro de 1972, por 10 (dez) anos, a contar de 19 de maio de 1973, a outorga
deferida pela Portaria nc 1.117, ce
7 de dezembro de 195'0, publicada 110
Diário Oficial da União de 15 de taneiro de 1951, à Rádio Cultura de Araraquara Ltda., para executar, na ci~
dade de Araraquara, Estado de São
Paulo, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora, em
onda tropical.
§ 19 A execução do serviço públíoo
cuja outorga é renovada pelo preseute Decreto, regercse-á de conformidade com o Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus
regulamentos
e, cumulativamente
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nc 71. 825, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 29 O Departamento Nacional ri'J
Telecomunicações fixará. através de
portaria, as características técnicas
segundo as quais deverá ser executado o serviço objeto desta renovação,
bem como, se necessário, o prazo para
adaptação às características estabelecidas.
Art. 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrár íc.
Brasília, 28 de dezembro de 1973;
1529 da Independência e 859 da
República.
EMÍLIO G.

Hygino

C.

MÊDICI

Corsetti

ExECUTIVO

DECRETO N° 73.387 -

DE 28 DE

DEZEMBRO DE 1973
Renova, por 10 (dez) anos, a concessão outorgada à Fundação Cuttnroí:
do ESpírito Santo
pa.ra executa?'
serviço de radiodifusão sonora em.
anda trop-ical, na cidade de Vitória,
Estado do Espirito Santo.

O Presidente da República, usando
da atrrbuíção que lhe confere o arttgo
81, item rII, combinado com o amigo
89 , inciso XV, letra "a", da Constituição, e nos termos do artigo 69, da Lei
número 5.186, de 23 de junho de 1972,
e tendo em vista o que consta do..
Processo MC nc 8.25'6_73, decreta:
Art. 10 Fica renovada, de acordo
com o artigo 33, § 3°, da Lei n'' 'L n 7,
de 27 de agosto de 1862, e artigo :lo, do
Decreto n- 71.136, de 23 de setembro
de 1972, por 10 (dez) anos, u conressão outorgada pela Portaria MVOp·
n'' 250, de 2 de maio de 1960, à Fundação Cultural do Espírito Santo
para executar, na cidade de Vitória,
Estado do Espírito Santo, sem direitode exclusividade, servíço de radiodifusão sonora em onda tropical.
§ 19 A execução do serviço público,
cuja outorga é renovada pelo presente Decreto, reger-se-á de conformida
de com o Código Brasileiro de Teleoomunícações, leis subseqüentes e seus
regulamentos e, cumulativamente,
com as cláusulas aprovadas pelo Decreto nv 71.82-5, de 8 de fevereiro de
1973, às quais a emissora aderiu, mediante termo.
§ 2(,1 O Departamento Nacional de
Telecomunicações fixará por portaria
as características técnicas segundo as
quais devera ser executado o serviço
objeto desta renovação, bem como, se
necessário, o prazo para adaptaçào às,
características estabelecidas.
Art . 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,
152." da

28 de dezembro de 1973;
Independência e 85.° da

República.
EMÍLIO G. MEDICI

Hygino C. Ooreetti
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DECRETO N9 73.388 DEZEMBRO DE

1973

DE 28 ::JE

Redistribui cargo, com o respectivo
ocupante, para o Quadro de Pessoal
do Estado-Maior das Forças Armadas, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, ~
tendo em vista o disposto no ar.,
tigo 99, § 29, do Decreto-Ieí nv 21JO,
de 25, de fevereiro de 1967, Decre,
ta:
A-rt. 19 Fica redístríbutdo para o
Quafu'o de Pessoal - Parte Permanente - do Estado-MalOr das Forças
Armadas, 1 (um) cargo de Auxiliar
de Portaria, Código GL-303.8-B, com
o respectivo ocupante, Hélio de Carvalho Weltzer, integrante do Quadro
de Pessoal - Parte Permanente -do antigo Departamento d03 Correios
~ Telégrafos, atual Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 2.9 O disposto neste ato não
homologa situação que, em virtude de
Sindicância, inquérito administativo
ou revisão de enquadramento, seja
considerada nula, ilegal ou contrária
a normas admímstratdvae vigentes.
Art. 3.° O órgão de pesosal da Empresa Brasileira de Correios e TeM~
grafos remeterá ao do Estado-Maior
das Forças Armadas, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data de vigência deste Decreto, os assentamentos
funcionais do servidor mencionado no
artigo 19.
Art. 4<' O ocupante do cargo ora
rerüstríbuído continuará a perceber os
seus vencimentos e vantagens
pelo
órgão de origem, até que o orçamento
do Estado- Maior das Forças Arma;
das consigne os recursos necessaríos
ao pagamento das
despesas decorrentes do cumprimento do disposto
neste ato.
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1973;
152Ç1 da Independência e 85Ç1 da
República,
EMÍLIO G.

Hygino

C.

MÉDICI

coreetu

1.029

DECRETO

N,O 73_389 DE 31 Dl:':
DEZEMBRO DE 1973

Extingue o Departamento Nacional de
Pesauisa AgrOpecuária, consoomte
proposta do Ministério da Agricultura nos termos do art. 4. do Decreto
-n» 72.020, de 28 de março de 1973.
0

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III. da Oonstituiçào, decreta:
Art. 1.° Ficam extintos a partir de
1 de janeiro de 1974 o Departamento
Nacional de Pesquisa Agropecuária
do Mtntstérío da Agricultura e os 01:gãos que o integram referidos no item
3 do inciso IIl, do artigo 2.° e nos itens
1 a 6 do inciso IIl, do artigo 7.° 10 Decreto n." 68.593, de 6 de maio de 1971.
e no artigo 16 do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 68.594, de 6 de
maio de 1971.
Art. 2.° Ficam automaticamente extintos, a partir de 1 de janeiro de
1974, os atuais cargos em comissão
e funções gratificadas do Quadr') de
Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Agricultura, lotados ao Departamento Nacional de Pesquisa
Agropecuária, previstos nos Decretos
ns. 69.105 de 23 de agosto de .i.971,
70.756, de 23 de junho de 1972 e 72.257,
de 11 de maio de 1973.
Art. 3.° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Moura Cavalcanti

DECRETO N.o 73.390 -

DE 31 DE

DEZEMBRe DE 1973

Torna sem eteno aproveitamento de
disponíVel no Ministério da Fazenda, e dá outras providências.
O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III da Constituição, e
tendo em vista, o disposto no artigo
67 da Lei n.e 1. 711 de 2'8 de outubro
de 1952, e o que consta do Processo
n.s 6.110-73, do Departamento Adml-

1.030
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nistrativo do Pessoal

Civil

(DASP),

decr-eta:
Art. 1.0 Fica, sem efeito o aproveitamento de Severino Inácio de Scuaa,
no cargo de 'Datilógrafo, código
AF-503. 7 . A, do Quadro de Pessoal do
Ministério da Fazenda, efetuado pelo
Decreto n.« 72.675, de 21 de agosto de

1973, publicado no Diário Oficial do
dia 22 seguinte.

Art. 2.° O Departamento Nacional
de Obras Contra as Becas promoverá
a imediata aposentadoria do servidor
mencionado no artigo anterior, visto
ter sido ele julgado incapaz para o Serviço Público.

Art. 3.° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro
152.° da Independência e
República.

de 19n;
85.0 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
José Costa Cavalcanti

DECRETO N°

73.391 DE 31 DE
DE~BRO DE 1973

Redistribui cargos com os respectivos
ocupantes, e dá outras providências
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
99, § 2", do Decreto-lei n'' 200, de; 25
de fevereiro de 1967, decreta:
Art. 1° Ficam redístrfbuídos para
o Quadro de Pessoal - Partes Permanente e, Suplementar - do Dopartamento Nacional de Estradas de Rodagem os seguintes cargos e respectivos ocupantes, integrantes do Quadro
de Pessoal ~ Parte. Suplementar ~
do Ministério dos Transportes, orlgtnáríos do extinto Lloyd Brasileiro Patrimônio Nacional, mantidos os regimes jurídico e prevídenciárío
dos
servidores:

I -

Para a Parte Permanente

três cargos de, Oficial de Administração, código AF-201.16, C, ocupados por Ricardo Leite Júnior, Altair
da Gama Bentes e Pedro Dario de
Araújo Seabra;
2) seis cargos fie Oficial de Administração, código AF-201.14.B, ocupa1)

ExECUTIVO

dos por Antônio Vieira Martins, Vanda Nogueira Bassila, Antônio Alv'2s de
Oliveira, Djalma soares dos Bantos,
Gerson Soares de Mesquita e Hilma1'<1 Fernandes de Andrade;
~) 11m cargo de Escriturário, código
AF-202.l0.B, ocupa-do por Moacyr
tsuuaruo da Silva;
4) três cargos de Escriturário, código AF-202.8.A, ocupados por César
Gonçalves, Olívia Lima Assed Kik e
Roberto de Melo Cardoso;
5) um cargo de Desenhíst.a, código
P-lOOl.16.C, ocupado por Olívio Medeiros;
6) um cargo de Auxiliar de Artífi.
ce, código A-202.5. ocupado por Deomar Silveira Pimentel;
7) cinco cargos de Mestre, código "
A-1801.14.B, ocupados POi: Altamir
Bemadino de Abreu, Antônio Geraldo
de Araújo Seabra, Salvador Bernades da Silva, José Cláudio Martins e
Milton André do Sacramento;

II -

Para a Parte Suplementar

quatro cargos de Conferente, código AF'-205.l8, ocupados por Carlos
Alberto de Luz Ferreira, "tvan Dias
Curvello, Aluízio Costa de Queíroz e
José Moraes;
2) um cargo de Carvoeiro-Mercante
(Cr$ 531,00), ocupado por João do
Carmo;
1)

3) três cargos de 'I'aifeirc-Mercante
(Cr$ 554,00), ocupados por João Luiz
Fernandes Lima, Plínio Fernandes
Braga e Geraldo Ribeiro de Carvalho;
4) um cargo de Operário de Lavanderia ccrs 340,00), ocupado por Iracema Cunha de Sá;
5) três cargos de 'I'aifeíro-Mercante
(Cr$ 531,00), ocupados por Ararê de
Que:iroz Feitosa, Edílson da Silva e
José Chaves;
6) dois cargos de Moço de Convés
(Cr$ 602,00 e c-s ;;'31,00), ocupados,
respectivamente, por José Manoel do
o e Paulo de Carvalho Rodrigues;
7) dois cargos de Ajudante de Cozinha (Cr$ 458,00), ocupados por Carlos de Souza Dantas e Otto Eugêníc
Fritz;
8) um cargo de Marinheiro Mercante (Cr$ 602,00), ocupado por Odilon
Alves de Brito;

1.031
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9) um cargo de Foguista
(Or$ 625,00), ocupado por Antônio
Baldez;
10) um cargo de Carvoeiro
.
(Cr$ 531,00), ocupado por JOse Ernani
Rodrigues.
Art. 2.° O disposto neste Decreto não
homologa situação que, em virtude de
sindicância, inquérito administrativo
ou revisão de. enquadramento, venha
a ser considerada nula, ilegal ou contrária às normas administrativas em
vigor.
Art. 3° Os ocupantes dos cargos ora
redistribuídos, continuarão 31 perceber
seus vencimentos e vantagens pelo órgão de. origem, até que o orçamento
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem consigne Os recursos
necessários ao pagamento das despesas resultantes do disposto neste ato.
Art. 4° Os assentamentos funcionais
dos servidores redistribuídos serão
enviados, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Decreto,
ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.
Art. 5° Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, reVf)gadas as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de dezembro de 1973;
152° da Independência e 35" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Mário David Andreazza

DECRETO N° 73, 392
DEZEMBRO DE

~ DE

31

DE

1973

Retifica redistribuição àe cargo, com
o respectivo ocupante, constante do
Decreto n.O 70.111, de 3 de fevereiro
de 1972.

o Presidente da República, usando
das atrtbuíçôes que lhe confere o artigo 81, item HI, da Constituição, e
tendo em vista o que consta do Processo n- 7.423, de 1971, do Departamento Admínistracívo do Pessoal Civil (DASP), decreta:
Art. 1° Fica retificado o Decreto
n.« 70,111, de 3 de fevereiro de 1972,
publicado no Diário Oficial. de 4 seguinte, relativo à redistribuição, para.
o Quadro de Pessoal - Parte Per-nanente - do Minístérso da Educação
e Cultura, de um cargo de Técnico de
Contabilidade, código P-1701.13.A, com

o respectivo ocupante, José Maria de
Oliveira, integrante do Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, para considerar o cargo redistrfbuído como szndo
de Técnico de Contabilidade, código
P-1701.15.B, e não como constou daquele ato.
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data da sua. publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
152" da Independência e 35° da
Repnblíca ,
EMÍLIO G.

MÊDIcr

Jarbas G. Passarinho
Jose Costa Cavalcanti

DECRETO N.O 73.393 - DE 31
DEZEW!BRO DE 1973

DE

Redistribui, para o Quadro de r-esscez
da Superintendência Nacional da
Marinha Mercante, cargos, com os
respectivos ocupantes, e dá outros
prOVidências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o as-tigo 81, item IH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 99, §
2.°, do Decreto-lei n." 200, de 25 de fevereiro de 1967, decreta::
Art. 1.0 Ficam redlstribuídos para o
Quadro de Pessoal - Partes Pe-rmanente e Suplementar ~ da Superintendência Nacional da Marinha Mercante os seguintes cargos, com os respectivos ocupantes:
'
I -

Para a Parte Permanente

cargos do Quadro de Pessoal
Parte Permanente ~ do Ministério dos
Transportes, mantido o regime jurídico dos servidores:
1) um cargo de Técnico de Administração, código AF-601.20.A. ocupado
por Milton Reche Galego;
2) dois cargos de Oficial de Administração, Código AF-201.14.B, ocupados por Ary Ferreira Pires e Maria
José Rego Pereira;
3) um cargo de Escrevente-Datilógrafo, código AF-204, 7, ocupado por
Valtiza Garcia Monteiro:
b) cargos do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
<los Transportes, oriundos dos extdna)

tATOS
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tos Servicos de Navegação da Amazóma e Administração do Porto do Pará, mantido o regime jurídico e previdenciário dos servidores:
1)

três cargos de Escriturârío, códi-

go AF-2ü2 .10. B, ocupados por Arroste
de Oliveira Freitas, 'I'ereztnha de Jesus Guerra de Oliveira e William Harrison Spencer ;
2) um cargo de Auxiliar de Artífice,
código A-2ü2.5, ocupado por João de
Figueiredo.
.
c) cargo do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar do Ministério

dos Transportes.

oriundo do extinto

Serviço de Navegação da Bacia do Prata, mantido o regime jurídico e previ-

denciário do servidor;
1) um cargo de Mecânico Operador,
código A-13ü1.8.A, ocupado por Nel-

so., dos Santos;
d)

cargos do Quadro de Pessoal -

Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes, oriundos da extinta
'Companhia Nacional de Navegação
Costeira ~ Autarquia Federal, mantíoo O regime jurídico e previdenciário

dos servidores:
1) quatro cargos de Oficial de Administração, código AF-201.16.C,ocupados por Dario Ribeiro, Flávio
Rouvier, Luiz Logulo Carnevale e
Waldir Estellita;
2) um cargo de Oficial de Administração. código AF-201.14.B, ocupado
por Edésio Raymundo dos Santos;
3) dois cargos de Escriturário, código AF-20:!:.10.B, ocupados por Hélio
Ferreira Barros e José Torres Teixeira

mnio:

4) seis cargos de Escriturário, código
AF-202.8.A, ocupados por Ailton de
Carvalho Machado, Arnaldo de Souza,
Fausto Portella, Heráclito José Lopes
.de Almeida, Luiz Fernando Raposo
Félix e walter Perazzini;
5) um cargo de Engenheiro, código
TC.6D2.21.A, ocupado por Antônio
Freire Costa;"

6) um cargo de Chefe de Portaria,
-códígc GL-301.13, ocupado por Norrval Raposo do Amaral;
7) um cargo de Porteiro, código ....
GL-302.U.B, ocupado por Jorge Pereira Novaes;
8) um cargo de Auxiliar de Portaria, código GL~303.8.B, ocupado por
Hudson Antunes Guimarães;

9) um cargo de Auxiliar de Portaria,
código GL-303. 7 .A, ocupado por Waldyr Fernandes Nunes;
10) dois cargos de Mestre, código
A-1801.14.B, ocupados por Célio Muniz da Silva e Odir Freitas Albernaz:
e) cargos do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes, oriundos do extinto
Lloyd Brasüeíro - Patrimônio Nacional, mantido o regime jurídtco e previdenciário dos servidores:
1) cinco cargos de Oficial de Administração, código AF-201.16. C, ocupados por Fernando de Souza, Francisco
Christo Beurem Ramalho, Hélio Martins Teixeira, Ildelindo Moacyr de
Carvalho e Onésímo Alves;
2) quinze cargos de Oficial de Administração, código AF-201 .14. B, ocupados por Adilio José do Nascimento, Alfredo Facioli, Armo Nascimento,
Arthur Manoel Aguieiros, Carlos Frederico Sayão, Eduardo Aguilar Pilho,
Efraim Moreira da Silva, Francisco
Ferreira de Souza, Haroldo de Carvalho Tavares Jurema Barreto, Luiz Míranda de Souza, Luiz 'I'avaresv Marla
da Aparecida Ansuatbígui, Constante
Mello e Manoel Cravo.
3) oito cargos de Escriturário, código AF-202.1D.B, ocupados por Anadir
Bernardino de Abreu, Edésio Soares
Pereira Filho, Iray Ignácio, Mamece
Omar Almavl, Osmarmo Vieira. de
Souza, Paulo Dias, Sebastião José do
Espírito Santo e Wilson Rodrigues
Meirelles;
4) dezesseis cargos de rcscn-urarro,
código AF-202. 8. A, ocupados por Ag08~
tinho de Almeida, Antônio Come Teljcs de Souza Júnior, Araçagípe Alves,
Clara Antônio, Diamantino Pereira
Marques, Hélio Agunar, Joana Malaquias, Jorge de Almeida, Jorge David
Ferreira Laranjeiras, José Alves de
Oliveira, Ozéas de Aguilar, Paulo Pedreira Rei, Sergio Roure Nunes, vnma
Pessoa Szerman William Miranda de
Albuquerque e zenttn Monteiro Ferraz;
5) um cargo de 'I'elefonlsta, cõdfgo
CT-214. 7 . B, ocupado por Aynette Cor-

rea Orofíno:

6) um cargo de Mestre, código ....
ocupado por Eduardo
Gomes;
7) um cargo de Mestre, c6dlgo ....
A-18D1.13.A, ocupado por Orlando Moreira de Freitas;

A~1801.14.B,
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8) um cargo de Soldador, CÓdIgO •••
A-1706.10.C, ocupado por Mário Antônio Correa:
9) um cargo de Mecânico de Màquinas, código A-1306.10.C, ocupado por
Dercy Gomes da Silva;
10) três cargos de Mecânico de Maquinas, código A-1306.8.A, ocupa-dos
por Hamilton Alves de araujo, JoeJ
Aguiar e Jorge José Mello Ferreira,
11) um cargo de Auxiliar de Desenhista, código P-IOOZ.12, ocupado por
Ney Henrique do Nascimento;
12) um cargo de Calafate, ccdígo
A-301.8.A, ocupado por Clóvis Calixto
de Sant'Anna;
13) um cargo de Caldeireiro, código
A~1701.8.A, ocupado por Elmindo 011veíra da Silva;
14) dois cargos de Eletricista InstaIador, código A-802.8.A, ocupados por
Adilson Fernandes e Ary da Costa
Amorim;
15) um cargo de Carpinteiro Naval,
código A-602.8.A, ocupado por Atmír
Pereira dos Santos;

16) quatro cargos' de Auxiliar de Artífice, código A-202.5, ocupados pór
Alcebíades Alves Lobato Filho, Nelson
Rosa de Figueiredo, Pedro Pereira de
Vasconcellos e Roberto Ricardo de Pigueiredo.

t) cargo do Quadro de Pessoal Parte Permanente - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem;
1) cargo de Desenhista, código .....
P-1001.12.A. ocupado por Maurício
Holender;
II -

Para a Parte Suplementar

cargo do Quadro de Pessoal
Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes, oriundo dos extintos
Serviços de Navegação da Amazônia
e Administração do Porto do Pará,
mantido o regime jurídico e previdenciário do servídoe:
1) um cargo de Conferente de Carga, código AF-502.17.B, ocupado por
Antônio dos Santos Mendes;
b) cargos do Quadro de Pessoal -Parte Suplementar - do Minístérro
dos Transportes, orrundos do extinto
Lloyd Brasileiro ~ PN, mantido o regime jurfdíco e previdenciário dos servidores:
1) dois cargos de Conferente, código
AF-205.18, ocupados por Altamiro Sea)

1.033

reto e Armando da Costa Rego Monteiro;
2) um cargo de Operário (Crs •.••
403,00), ocupado por Miguel Cesárlo
Silva;
3) dois cargos de Plantão (Cr$
403,00), ocupados por Celestino Pinto
e Darcy Alves da Silva;
4) um cargo de Plantão (Cr$
487,00), ocupado por Joaquim Prancisco Fernandes;
5) um cargo de 2.° Piloto-Mercante
(Cr$ 890,00), ocupado por Esdras Ferraz de Bueno Franco;
6) um cargo de 3.° Cozinheiro-Mercante, (Cr$ 554,00), ocupado por Far
néaío Baracho;
7) um cargo de Carvoelro-Mercante, (Cr$ 531,00), ocupado por Francísco Pereira Filho;
8) um cargo de MOÇO de convés,
(Cr$ 531,00), ocupado por Aguinaldo
Pinto Martins;
.
9) um cargo de Moço de Convés,
(Orâ 554,00), ocupado por Milton lrênío Sampaio;
10) um cargo de Moço de COnvés,
(Cr$ 602,00), ocupado por Vital Lopes
Clara;
11) quatro cargos de Tatfeíro-Mercante, (Cr$ 531,00), ocupados por Ademário Menezes Santos José Alves N€'to, Odatil do Nascimento e Vicente
Cosme de Assis;
12) seis cargos de Talfedro-Mercante, (Cd 554,00), ocupados por Eneae
Pinheiro de Souza, José Ferreira da
Silva, Mario Agrelos dos Santos, Misael Gerson Galvão. Pedro Ulisses Vi..
eira e Severino José dos Santos.
c) cargos do Quadro de Pessoal Parte Suplementar - do Ministério
dos Transportes oriundos da extinta
Companhia Nacional de Navegação
Costeira - Autarquia Federal;
1) cargo de Ajudante de Turma de
Ferrugem (Cr$ 487,00), ocupado por
Hernane Simões de Mello;
2) um .cargo de 'I'aífeiro-Mercante
(Cr$ 614,00), ocupado por Elito Rodrigues Coutinho.
Art. 2.° O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em virbude de sindicância, inquérito adrmmstra.tivo ou revisão em enquadramento.
venha a ser considerada nula, Ilegal
ou contrária às normas admínístratlvas em vigor.

1.034
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Art. 3.° Os ocupantes dos cargos ora
redlstrlbuídos continuarão a perceber
os seus vencimentos e vantagens pelos órgãos de origem, até que o orçamento da Superintendência Nacional
da Marinha Mercante consigne os recursos necessários ao pagamento das
despesas resultantes do disposto neste

ato.
Art. 4.° Os assentamentos funcionais
dos servidores redistribuídos serão
enviados, no prazo de 30 (trinta) dias.
a contar da publicação deste Decreto,
à Superintendência Nacional da Matinha Mercante.
Art. 5.0 Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revoga-

em julgado, em decorrência de decisão tomada, por unanimidade, pela
Primeira Turma do Tribunal Federal
de Recursos, em 10 de novembro de
1972, no julgamento da Apelação Cível n.s 29.516, do Estado da Guanabara.
Art. 2" Este Decrete entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
152" da Independência e 85° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Júlio Barata

das as disposições em contrárto ,

Brasília, 31 de dezembro de 1973;
152.° da Independência e 85.0 da
República.
EMíLlO G. MÉDICI

Mario David Andreazza

DECRETO N° 73.394 -'

DE

31

DE

DEZEMBRO DE 1973

Dispõe sobre o emqiuuimmento de servidor do Instituto de Previdência e
Assistência dos sermaoree do Estado.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item lI!, da Constituição,
tendo em vista o .disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei número 4.069, de 11 de Junho de 1962;
a sentença do Tribuna) Federal de
Recursos; e o que consta do Processo n'' 6.199, de 1973, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil,
decreta:
Art. 1° Ficam alteradas a tabela
numérica e a relação nominal anexas
ao Decreto n- 62.039, de 3 de janeiro
de 1968, que aprovou o enquadramento
do pessoal do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado, abrangido
pelas disposições
do parágrafo único de artigo 23 da
Lei n" 4.069, de 11 de junho de 1962,
para efeito de ser incluído um cargo
na classe de Procurador de 3" Categoria e nele considerado enquadrado
Reinaldo Cruz
Peixoto, no cumprimento da sentença judicial transitada

DECRETO N° 73.395 - DE 31
DEZEMBRO DE 1973

DE

Autoriza o tuncionamento d4 Faculdade de Ciências e Letras d~ Apucarana, msnuaa
pela Associaçáo
Paranaensé de Escolas Superiores,
com sede na cidade de Apucarana,
Estado do Paraná.
O Presidente da República. usando
das atribuições. que lhe confere o artigo 81, item IIl, da Ccnstttuíçâo, de
acordo com o artigo 47 da Lei número
5.540, de 28 'de novembro de 1968,
alterado pelo Decreto-lei n- 842, de 9
de setembro de 1969 e tende em vista o Parecer do Conselho Federal .de
Educação n'' 2.220-73, conforme consta dos Processos n-s 3.348-73-CFE e
238.921-72 do Ministério da Educação
e Cultura, decreta:
Art. 1° Fica autorizado c funcionamento da Faculdade de Ciências e
Letras de Apucarana, com Os cursos
de Letras (habilitação: PortuguêsInglês) e Matemática, mantida pela
Associação Paranaensa de Escolas Superiores, com sede na cidade de Apucarana, Estado do Paraná .
Art. 2° Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de dezembro de 1973:
152° da Independêncía e 85° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
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DECRETO N° 73.396 DEZEMBRO

DF 31 DE

DECRETO N° 73.397 -

DE 1973

DEZEMBRO

DE

DE 31 DE

i972

Concede permissão, em caráter permanente, à
Indústrias
Químicas
Eletro Cloro S. A., com sede em
São Paulo, para funcional, no seu
industrial, situado
esteãelecimenio
em Vila Elclor Km. 38, da Estrada
de Ferro Santos Jumâiai, no município de Santo
André, Estadq de
São Paulo, nos setores de: açua,
iaior, ar, nitrogênio, óleo diesel, laboratório geral, segurança, embalagem e expedição, portaria, instrumenuiçao, manutenção mecânica e
elétrica de emergência, enfermaria e
restaurante, aos domingos e nos dias
de feriados civis e religiosos.

Concede permieeão, em caráter permanente; à Eletroteno Indústrias
Plásticas S. A., com ·-;ede em São
Paulo. para funcionar. nq seu estabelecimento industrial
situado em
Vila zunor, Km 38. da Estrada de
Ferro Santos Jundiai . nn município
de Santo André,
lEstaac de São
P6ulo. nos
setores de: produção,
manutenção,
Iaboratôrío e' serviço
contra incenâio, cos -icmmçcs e nos
dias feriados civis e retunoeos,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 81, item IH, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
7°, § 2°, do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 27.048, de 12 de agosto de 1949, decreta:
Art. l° Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias de feriados civis e
religiosos,
observadas as disposições
legais Yigentes, sobretudo as de proteçao ao trabalho, ·àlndustrias Químicas Eletro Cloro S. A., com sede
em São Paulo. no seu estabelecimento
industrial. .sítuado
em vüa Elelor,
Km .. 38, da- Estrada de Fer-ro Santos
Jundfai, no municípi-o de Santo André, Estado de São Paulo, nos setores
de: água, vapor. ar, nitrogênio. óleo
diesel, Iaboratórto
geral, segurança,
embalagem eexpedtçã{l.
portaria.
instrumentação, manutenção mecânica e elétrica de emerg-ência, enfermaria e restaurante.
Art. 2° A empresa, na conformidade dos a tos expedidos pnlo Ministério do Trabalho e Previdêncía Social,
fica obrigada a estabelecer escala de
revezamento. assegurando <IOf trabalhadores um dia completo de repouso semanal, coíncídin-ío, PE':!(, menos,
de sete em sete semanas. com o domingo.
Art. 3° Este Decre-to entrará em
vigor na data de sua oub.Jcação, revogadas as disposições em contrário.

O Presidente da Repúnnca, usando
da atribuição que lhe .;onfer~ c:' artígo 81, item IH,
da ConshtUlçao. e
tendo em vista o díspostc no artigo
7°. § 2°, do Regulamente
aprovado
pelo Decreto n'' 27./)'1-3. ce 12 de agosUI de 1949, decreta:

Brasília, 31 de dezembro de 1973;
da Independência e 85°
da
República.

152°

l\rl. 1° Fica autonzana, em caráter permanente. a tt.ncioriar aos domingos e nos dias rertauos civis e
-elig.osos, observadas a·s d-spostções
legais vigentes. sobretudo. as de protecâo ao trabalho, à. Eletroteno Indú~tTias Plásticas S. A. com sede em
São Paulo, no seu
estabelecimento
industrial, situado
em Vila Elelor,
Km 38. da Estrada de Ferro Santos
Jundiai, no município de Santa André. Estado de São Paulo, nos setores
de: produção. manutenção. laboratório e serviço contra tncêndro.
Art. 2° A empresa, 'la conformidade dos atos expedidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, fica obrigada a estabelecer escala de revezamento,
assegurando
aos trabalhadores um dia completo
de repouso semanal, colncidíndo, pelo
menos, de sete em sete semanas, com
o domingo.
Art. 3° Este Decreto en trará em
vigor na data de sua pubficaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
da Independência e 85°
da
República.

152°

EMíLIO G. MEDICI

EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Berata

Júlio Barata
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1.036
DECRETO N.? 73.398 -

DE

31

DE

DEZEMBRO DE .197a

Concede permissão, em caráter permanente, à COPAMO - Consórcio.
Paulista de Monômero S. A., com
sede em São Paulo, para funcionar,

no seu eetabelecímento industrial,

situado em Vila Eleior Km 38, da
Estrada de Ferro Santos - Jundiaí,
no município de Santo André, Estado de São
Paulo. nos
setores
de: produção, laboratório, manu-

tenção e segurança, aos domingos
e nos dias de feriados civis e reli-

giosos.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe ecorere o artigo
81, item IH. da oonstitmcão e tendo
em vista o disposto no art ígc 7°, § 2°
co Regulamento aprovado pelo Decretc n- 27.048 de 12 de agosto de
1949, decreta:
Art. 1° Fica autorizada, em caráter permanente, a funcionar aos domingos e nos dias dI" tertaôos civis e
religiosos, observadas as disposições
legais vigentes, sobretudo as de pro-

DECRETO N.O 73.399 -

teção ao trabalho, FJ. COPAMO
Consórcio Paulista de eaonõmcro Soel edade Anônima. c .m «-de em São
Peulo, no seu estabelecimento industrial, situado em Vila Elcior Km 38,
da Estrada de Ferro santo Zundiai,
no município de Santo Aodre Estado
de São Paulo. nos setores de: produção, laboratório, manutencâo ~ segurança.

Art. 'J." A empresa 08 conformidade .lOS atos expedidos perr Ministério do Trabalho " Pt ev'dencia 80·'
cíal, fica obrigada (I, est.abeecer escala de revezamento, assegurando aos
trabalhadores um dia complete de repouse semanal, coinctdíndo pelo men-s..::tE. sete em sete semanas, com o
oommgo.
Art. 3" Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, ret
vcga.cras as disposições em ccntrárío ,
Brasília, 31 de dezembro de 1973;
152° da Independência e 85" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

hUic Barata

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1973

Abre a Encargos Gerais da União - Recursos sob Supervisão do Ministério
d~. Fazenda o crédito especial de Cr$ 200.000,00 para o jim que espe-

eiitca .

. O Presidente da Repúbli~a, usando da atribuição que lhe COnfere o
artigo l31, Item lU, da Constttuíção e da autorização contida no artigo I"
do Decreto-Iel n,« 1,289, de 29 de novembro de 1973, decreta:
Art. 1." FICa aberto a Encargos Gerais da União - Recursos sob
Supervisão do Ministério da Fazenda o crédito especial de õrs 200.000.00
(duzentos mil cruzeiros) para fazer face à subscrição de ações que não
foram tomadas pelos acionistas da Companhia Vale do Rio Doce S.A. CVRD, nos termos do artigo 3.° do Decreto-lei n.? 1.277, de 14 de junho de
1973, observada à seguinte classificação:
2800 - Encargos Gerais da União.
2801 - Recursos sob Supervísão : do Ministério da Fazenda.
28J1.1800.1004 - Participação Financeira da União no aumento de Capital
da Companhia Vale do Rio Doce S.A.
4150 -- Partdcipação EIT· tonstttuiçâo ou aumento de Capital de
Empresas ou Entidades Industriais e Agrícolas.
Art , 2." A despesa resultante da execução do disposto no artigo anterior
será coberta eom os recursos a que se refere o artigo 61, parágrafo 2.", da
Lei 4.728, de 14 de julho de 1965, com a nova redação que lhe foi dada
pela Lei nv 5.710, de 7 de outubro .te 1971. ou mediante adía.nramento para
postertor reposição do produto de colocação de títulos do Tesouro Nacional
pe:ll Banco Central do Brasil, caso seja insuficiente o saldo da conta que
regísLra os referidos recursos.
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Art. 3.° Para. efeito do drspostc nc presente Decreto fica o Ministério
da Fazenda autorizado a emitir e colocar Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional até f) valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros).
Art. 4." Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contráríc,
Brastlía, 31 de dezembro de 1973; 152.° da Independência e 85.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antonio Dtas Leite rumor

Joáo Paulo dos Reis Velloso

APENSO
No «Apenso» dos volumes da «Coleção das Leis» fignram:
1 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no «Díárío Ofícíalx até o último dia
útil do trimestre ao qual corresponder o volume.
n - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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DE;CRETO N.O 72.477 -

DE

16

Promulga os atos
Uiutereal, 1969.

da

Leia-se:

DE

JULHO DE 1973

uníao Postal

(Publicado no Diário Oficial - SeParte I, de 30 de agosto de
1973 - Suplemento ao N.o· 167) •

ção I -

Retítícaçõo

Na página 2, La coluna, onde se lê:
DA CONVENÇAO POSTAL
UNIVERSAL
Artigo 10

Leia-se:
DA CONVENÇAO POSTAL
UNIVERSAL

• •. encomenda não apresentavam traços, ...
a)

No mesmo artigo, onde se lê:

8.
sos

'"

riscos provenentes de ca-

Leia-se:
. .. riscos provenientes de casos ...
8.

Na página 32. nas 1.- e 2.4 colunas,
Onde se lê:
Suécia 70 - Suzilândia -

69 -

(Reino)
70 - Suazilândia -

...

(Rep. Unida)
Na página. 20, La coluna, no artigo
17,

Onde se lê:
. .. artigo 14 de Convenção. Todavia, .•.
Leia-se:
.•• .artígo 14 da Convenção. 'Toda-

via, ...
Na 2.'" coluna, no artigo 20,
Onde se lê:
1. • .. 1,50 metros em qualquer das
dímensôes . ~ •

Leia-se:

Leia-se:
69 --'- Suécia-

70 -

Suzílândía -

71 -

tReino)
Tanzânia - ...
(Rep. Unida)

Na página 43, 1.. coluna, no Regulamento Geral da União Postal Uníversal, no artigo 23,

1 .... 1,50 metros em quaisquer das
dimensões •••

Na página 23, na 2.'" coluna, no artigo 42, item 4,
Onde. se lê:
a)

•••

traços ..

encomenda não apresentava

4

Onde se lê:
exame

dose

projetos .de

dos

projetos

Atos, ...

Leia-se:
4.
atos, ...

exame

de
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DECRETO N." 72.771 -

DE

6

DE

Leia-se:

SETEMBRO DE 1973

Aprova Regulamento da Lei número
3.807, de 26 de agosto de 1960, com
as alterações introduzidas pela Lei
n.O 5.890, de 8 de junho de 1973.

(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I - Suplemento ao n,"
173 - de 10 de setembro de 1973).

5'1 -

tísio-pneumo16gica;

DECRETO N.o 72.813 SETEMBRO DE

DE

20

DE

1973

Constitui a Empresa Pública Casa da
Moeda do Brasil CMB e dá outras
providência.s .

Retificação

Na página 3, 2a coluna, no art. 21,
onde se lê:
Art. 21. Inexistindo esposa, marido
rnválído ou companhiera . ~.
Leia-se:
Art. 21. Inexistindo esposa, marido
inválido ou companheira o • •
Na página 6, 2'" coluna," no § .1.0 do

art. 92

.

Onde se lê:
· •. ao INPS quando a incapacidade
(Ilegível) .•• '

Leia-se:
• o. ao INPS quando a incapacidade
ultrapassar 15 (quinze) dias.
Na mesma página e coluna, no §.2.0
do. art. 92

Onde se lê:
· .. com .Intervalo inferior a 60 (ilegfvel) •••

Leia-se:
... com intervalo inferior a 60 (sessenta) dias, fica a empresa desobri-

(Publicado no Dtdrto Ojteial - Seção I -Parte I - de 28: de setembro
de 1973)
Retificação

Na página 9.794, 'na 3." coluna, no

art. 28, do Estatuto,
Onde se lê:

Art. 28. As porações da CMB serão
realizadas ...
Leia-se:
Art. 28. As operações: da CMB serão realizadas

DEJCRETO N9 72.814 SETEMBao DE

DE 21

DE

1973

Revoga a cessão constante do artigo
19 do Decreto n9 64.122, de 25 'de

jeoereíro de 1969, na parte -eterente ao Ginásio Agrícola de caetité e' dá outras prOvidências.

gada •• ;

Na página 7., I" coluna, no art. 121,
Onde se lê:
· .. estabelecidas neste Reguluamento,

Retlficaçào

Leia-se:
· .. estabelecidas neste Regulamen-

to, •••

Na página 8, 34 coluna, no § 2.° do
art. 174,
Onde se lê:
5" -

(Publicado no Dtário O/feial - Seção I - Parte I - de 24 de setembro
de 1973)

tisio-pneumonógica;

Na 11)0 página, 21"1- coluna, no preâmbulo,
Onde se lê:
. .. atríbuíçâo que lhe' confere o artigo 81, item II, •.•
Leia-se:
... atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, •••

1.043
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DECRETO N° 72,820 SETEMBRO

DE 21 DE

DE 1973

oecídra de Utilidade Pública as InStituições que menciona.

Na 2.~ coluna, nas assinaturas,
Onde se lê:
EMÍLIO G. MÉDICI

Antnio Dias Leite Junior

Leia-se;

(Publicado no Diário Ofieial - Se ..
çâo I - Parte I - de 24 de setembro

EMÍLIO G.

de 1973)

Antônio Dias Leite Junior

MÉDICI

Retiftcaçao
Na:.- página 9.570.

Onde

4~

DECRETO N9 72. &42 -

coluna,

S~BRO

seIê:

DECREI'O N9 72.820 - DE' -21 DE
SETEMBRO DE 1973
o Presidente da República, no uso
dia. atribuição que lhe conte,.. e o artigo' 81, item 111, da Constituição, De-

creta:
Leia-se:
DECRETO N9 72.820 - DE 21 DE
SftEMBRO DE 1973

IJedara 4e utilidade pública as instituições que menciona
O Presidente da República no uso
da atribuição 'que lhe confere o artigo 81, item lII, da Constituição, De-

creta.:

DECRETO N." 72.841 - DE 26
SBTE~RO_DE_ -1973

DE

Dispõe sobre a reorganização do Quadro de Pessoal do Ministério das
Minas e Energia e dá outras proviaéncias,

(Publicado no Diário Oficial - SeParte I - Suplemento ao número 187 - de- 28 de setembro de

ção 1 1973)

Retiticoção
No Decreto na P pagina, 2.-' coluna, no art. 3.",
Onde se lê:
Art. 3." Os cargos compreendidos
nos Anexos e que se refere ...
Leia-se:
Art. 3." O~ cal gos compreendidos
nos Anexos a que se -erere

DE 26 DE

DE 1973

Concede à .. Sociedad Aeronáutica de
ta e ae i-n Consolidada S. A. S. A. M.", autorização para funcionar no Brasil.
ü

o Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe confere o ar..
tígo 81, item IH, da oonstttuícão.: e
tendo em vista o Decreto n." 35.5-14,
de 18 de maio de 1954,decreta':
Art. 19 E' concedida à -soctedec
Aeronáutica de Medellín Consoltdade
S.A. - S.A.M." sociedade comercial, com sede em Medellín, Colômbia,
autorização para funcionar no Brasil.
com Os Estatutos Sociais que apresentou e com 0_ Capital destinada as
suas operações no Brasil estimado em
Cr$ 5,000,00 (cinco mil cruzeiros),
obrigada a mesma sociedade a cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham a
vigorar, sobre o objeto da presente
autorização.
Art. 29 A este Decreto." em sua publícação,
acompanham os Estatutos
SOciais e demais atos mencionados
no artigo 29 do Decreto ns 35.514,
de 18 de maio de 1954.
Art. '39 Fica entendido que o exercício efetivo de qualquer atividade da
"Bocíedad Aer-onáutica de Medellín
Consolidada. S. Ao - S. A,. M." no
Brasil, relacionada com serviços de
transporte aéreo, ficará sujeito à Ie..
gisl8A;:áo brasileira que lhe for wplicáveI.

Art. 49 Ficam ainda estabelecidas
as seguintes crãusutes:
I - A "Sceledad Aeronáutica de
Medellin Consolidada S.
A.
S. A. M ", é obrigada a manter, permanentemente, um Representante
Geral no Brasil com plenos' e i1imi..
teces pod-eres, para tratar e, definitivamente, resolver as questões que
se suscitarem, quer com o Governo,

l.OU
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quer com particulares, podendo ser
demandado e receber citação inicial
pela sociedade.

II - Todos os atos que a sccíedade praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente às leis e regulamentos e à jurisdição dos tribunais judiciários ou administrativos brasileiros,
sem que, em tempo algum, possa a.
referida sociedade invocar qualquer
exceção ou imunidades fundadas em
seus Estatutos, cujas disposíçôes não
poderão servir de base a qualquer reclamaçâo.
III - A sociedade não poderá realizar no Brasil quaisquer dos seus ob-

jetivos, ainda mesmo constantes dos

seus Estatutos, quando esses oojettvce
sejam privativos de empresas necíonais e vedados às estrangeiras, sendo
que. só poderá exercer os que dependam de -prévia permissão governamental, depois de obtê-la e sob as
condições em que for COncedida.
IV - Qualquer alteração que a 50'ciedade venha a fazer nos respectivos
Estatutos fica dependente de autorização do Governo brasileiro para ereito de funcionamento no Bras!l.
V - Ser-lhe-á cassada 81 autorização para funcionamento no Brasil se
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infringir as cláusulas anteriores ou se,
a juízo do Governo brasileiro, a sociedade .exercer atividade contrária
ao interesse público,. tnólusíve pela
prática de infrações das tarifas de
transportes aprovadas ou autorizadas
pela autoridade brasileira competen-

te.

VI - A presente autorizaçâo é
dada sem prejuízo de ecoar-se a. seciedade sujeita às disposições legais
vigentes, .especialmente as referentes
às sociedades comerciais.
VII - A infração de quaisquer das
cláusulas, para a qual não exíata cominação especial, será punida com a
malta de Cr$ 1. 000,00 (hum mil cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) sendo que, em caso de reincidência, poderá ser cassada €L autorização concedida.
Art. 59 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasilia, 26 de setembro de 1973;
152.0 da Independência e 85,- da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J. Araripe Macêdo

DE 26 DE SE1EMBRO DE 1913

Dispõe sobre o-Quadro de PessoaldQ Ministério da Educação
outras providências

se Cultura e dá

o .Presíuente da Repúbnca, usando da atrrbuíçâo que lhe contere o artigo 81 Item iH, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20, da
Lei n,» ::L'180, de 12 de JUlho de 1960. decreta:
Art. 1.0 Fica alterado, na-forma do anexo.r que COnstItUI parte mtegran.e ceste decreto, o Quadro de Pessoal do Ministério da Educação e Cultura,
aprovanç peio Decreto n.052.794, de 31 de outubro de 1963 com as altera-

ções tntroduzídas por atos posteriores. para runcu na Parte Permanente
a Parte Especial resultante da aplícaçâo das Leis n.ss 3.967, de 5 de outubro
-re 1961, ~ 4 069 de 11 de junho de 1962, e corrtgtr a proporcionalidade das
respectivas séries de classes, na conformidade do disposto no artigo 20, da
Lei n.? 3 780_ de 12 de julho de 1960, regulamentado pelo Decret-o TI.O 48,921,
.te 8 de setembro de 1960.
Art. 2.0 A arteraçáo de que trata este decreto não acarretara aumento de
despesa, fícando, para tanto suprimidos 262 (duzentos e sessenta e dOIS) cargos vagos integrantes das Partes Permanente e Espectat do Quadro rte e'es...
soar do Ministério da Educação e CUltura. conforme consta do Anexo 11.
Art. 3.° O provimento dos cargos vagos constantes do Anexo 1 sera processado na forma da legislação em vigor.
Art. 4.0 Os cargos integrantes das antigas Partes Permanentes e Ji:~pe
r. aí continuam preencmdos pelos seus atuais ocupantes.
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Arb , 5.0 Este decret-o entrara em vigor na data de sua pubncaçao, revogadas as disposições em contrário.

Brasilia, ::l6 de setembro

Repu btíca..

.

de

1973; 152." da Independência e 85,0 da

EMtLIO G, MÉDICI

C'únJ1l<"W Pamtnona

o anexo mencionado no art.
(Suplemento) ,

DECRETO

N~

72,851 -

SETEMBRO

l.~

DE 27 DE

DE 1973

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, para o Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de
Estraâas de Rodagem, e dâ outras
providências.

o Presidente da República, usando
das atc'íbtnçces que Lhe COnfere o artigo 81, item IL., da Constatuíçao, e
tendo em vista o disposto no arrígc
99. § 29, do Decreto-lei nv 200, de
25 de fevereir-o de 1967, decreta:
Art. 19 Ficam redístrtbuídos cara
o Quadro de Pessoal - Parte Supre
menta! - do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem os seguintes cargos, COm os respectivos
ocupantes, integrantes do Quadr() de
Pessoal - Parte Suplementar - do
Ministério dos Transportes, oriundos
dos extintos Serviços de Navegaçac
da Amazônia e de Administração ao
Porto do Pará (SNAAPP). mantido o
regime jurídico e previdenciário dos
servidores:
a)
3 t.trêe) cargos de Guarda Portuário, código POL-503.1O-B, ocupados por Manoel Raimundo Pinheiro,
Francisco Abdoral Sampaio . . . acerda
e Aristides Nescímento;
b) 3 (três) cargos de Guindasteiro,
codígo CT-307. 7-A, ocupados por José
Luiz Gomes de Lima, Raimundo Dias
Borges e Raimundo Nonato Gomes de
Oliveira:
c)
4 (quatro) cargos de Guindasteíro, código CT-307.a-B.
OCUpados
por Bvandro Azulay. Humberto de
Oliveira Lima, Raimundo Antônio de
Souza e Orlando Costa Filho;
d)
1 (um) cargo de Tratorista,
código CT-402.9-B, ocupado por Antônio Filomeno de Lima;

foi publicado no D. D, de U'-l{)-73

e)
1 (um) cargo de Operador de
Carga, código CT-312. a-E. ocupado
par Manuel Crispim Dias;
1) 1 (um) cargo de Auxiliar:te Al'tattce, código A-zo,2.5, ocupado por Alfredo Nery da Silva Costa;
g) 1 (um) cargo de Escrtturâric côdigo AF-202.10-B, ocupado por Ll&t!:l.
Augusta dos Santos Costa.
art. 2Q O disposto neste ato não
homologa situação que. em virtude
de síndícânota, inquérito administrativo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula, Ilegal ou
contrária a normas administrativas
vigentes.
Art. 3Q OS ocupantes dos cargos
ora redistrtbutdos continuarão e. pe-rceber os seus vencimentos e vantagens pelo órgão de origem, até que
o orçamento do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem consigne
os recursos necessários ao pagamento das despesas decorrentes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 49 O órgão de pessoal 'Io Ministério dos Transportes remeterá ao,
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, no prazo de 30 (trinta)
dias. a contar da vigência." deste Decreto, os assentamentos
funcionais
dos servidores mencionados no artigo' 19,
Art. 59 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

Brasília, 27 de setembro de 1973;
da Independência e 859 da.
República.
1529

EMÍLIO G. MÉDICI

Mário David Andreazza
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DE

Z7

DE

SETEMBRO DE 1973

Redistribui cargos, com 08 respectivos
ocupantes, e dá outras prooiâénetas,

o Presidente da República, usando

das atribuições que Lhe COnfere o artigo 81, item lIl, da Constituição, e

tendo em vista o disposto nos artigos
99, § 29 , do Decreto-lei nv 200. de 25
de fevereiro de 1967, e 29, do Ato

Complementar nc 52, de 2 de maio de
1969, Decreta:
Art. 1Q Ficam redtstríbuídos os seguintes cargos, com O~ respectd ...-'j':)
ocupantes, na forma abaixo indicada:
I - do Quadro de Pessoal ~ Partes Suplementar e Especial do Ministério do Trabalho e Previdência
Social para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Educação e Cultura,
1)
a)

da Parte Suplementar
2 (dOIS) cargos de Armazerrís-

ta, código AF-I02.10-B ocupados por
Mberto JOOé Wendlíng e João Guilherme Falck Filho;
. b)
9 (nove) cargos de armaacresta, código AF-I02.8-A,
ocupados
por Alvaro de Lima, Arolde -te Assis;
Dirceu Cardoso Vieira, João Baptista
da Silva, Joaquim 'I'ardelli, José Gentil Torres, José Gomes Pereira. Srdney
Teixeira de Rezende e Sérgio Flávio
Ferreira da Silve.;
c) 3 (três) cargos de Tracaíhador,
código GL-4(}2.1. ocupados por Af.5...
sumpçâo da Cruz, Osmar de Oliveira
Pena e Sebastião Ferreira;
d) 1 (um) cargo de Administrador
de Posto de SUbsistência. cóutgc AF104.14, ocupado por DaVld
José
SChmidt;
e)
1 (um) cargo de Deepenseíro,
código AF-105.12, ocupado por Joel
Ferreira de Morais;
2)

da Parte Especial

1 (um) cargo de Admíntstrador de Posto de Subsistência. código
AF-1ü4.14, ocupado por Herotides
Sampaio;
G)

II) do Quadro de Pessoal Extinto - Parte V (Viação Férrea Federal
Leste Brasileiro) do Ministério dos
Transportes para o Quadro de Pessoe: - Parte Permanente, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, Um cargo de Engenheiro, código TC-6ü2.22-B, ocupado por Al-

bano de Menezes Prado. mantido o
regime jurídico do servidor;
lID do Quadro de Pessoal - Parte Suplementar, do Mímsterto dos
Transportes, oriundo da extinta Companhia Nacional de Navegação costeira - Autarquia Federei e do LIOYd
Brasileiro
Patrimônio Nacional,
para o Quadro tjmcc de Pessoal da
Universidade
Federal
Pluminense,
mantido o regime juzídíco dos servidores:
a)
3 (três) cargos de Auxtüar de
Portaria, CÓdIgO GL-303.8-B, ocupedos por An tônío de Souza Pagundes
Filho, Manuel Salvador Campos
e
Valtair s'etjó Carmo;
b)
1 (um> cargo de Mestre. código
A-1801.14-B, ocupado por Darcy da
Costa Kelly;
C) 1 (um) cargo C1e Mecânico Ope..
rador, código A-l3Gl .1Q-C,
ocupado
pOI' Gariba.dl DIas da Costa;
d) 1 (um) cargo de Pintor. código
A-105.9-B, ocupado por Joil Ma.rtirw
Ferreira;
IV - do Quadro de Pessoal - Parte Especial, do Ministério da Agrícul..
tura para o Quadro único de Pessoal
da Universidade Federal Rural
do
Rio de Janeiro, um cargo de Cínetécnico, código P-501.12-A, ocupado
par Expedito de Melo Moreira, mantido o regime jurtdíco do servidor;
V - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios
e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para c Qua..
dro de Pessoal - Parte Permanente,
do Departamento Nacional de l!:stu:
das de Rodagem, um cargo de Telegrafista, código CT-207.12-A, ocupauo
por Zauri Medeiros. mantido o reg..
me jurídico do servidor;
VI - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Corretos
e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Qua..
dro de Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério da Educação e Cultura,
um cargo de Escrevente-Datnógraro,
código AF-204.7. ocupado por evando
Manuel da Costa;
VII - do Que.dro de Pessoet
Anexo UI. do .nepartemenro oaacíonal de Portos e Vias Navegáveis para
o Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
um cargo de Tesoureiro Auxtlta.r de
1.1). Categoria, ocupado por Hélio naeta de Rezende. mantido o regime jurídico do servidor;
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VIU - do Quadro de Pessoal do
Extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal ~ Parte Permanente,
do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, um cargo de E'SCrevente-Datilógrafo, código AF-204.7,
ocupado por Vera de Abreu Pereíre
Araújo, mantido o regime jurídico ia
servidora;
IX - do Quadro de Pessoal do extinto Departamento dos Correios e
Telégrafos, atual Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos para o Quadro de Pessoal - Parte Permanente,
do Ministério da Fazenda, um cargo
.
de Cirurgião-Dentista, código
TC-901.21-B, ocupado por Miguel L-opes da Silva;
AJrt. 29 O disposto neste Decreto
não homologa situação que, em Virtude de sindicância, ínquértto adm>
nístratívo ou revisão de enquadramento, venha a ser considerada nula.
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 Os ocupantes dos eargcs
ora redístríbuídos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelos ôrgâos de origem, até que os
orçamentos daqueles para onde toram
os cargos movimentados consignem
os recursos necessários ao pagamento
das despesas resultantes do cumprrmente do disposto neste ato.

Art. 49 OS assentamentos funcionais dos servidores mencionados no
artigo 19 serão enviados. no orazo de
30 (trinta) dias, a contar da publícação deste decreto, aos órgãos ce
pessoal dos Mínístéríos e Autarquias
respectivos.
Art. 5Ç1 Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publícacâo, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, 27 de setembro de 1973~
1529 da independência e 859 da
República,
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora
Moura Cavalc(1n4~
Mário David Andreazza
contccio Pamplona
Júlio Barata
Jose Costa Cavalcanti
Heroé Beríasuiez Pedroza
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DE

27

DE

Redistribui cargos, com os respectivos
ocupantes, e dit outras providencias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que Lhe contere o artigo 81, item lU, da Conautuícâc, e
tendo em VIsta o disposto no artcgo
99, § 29, do Decreto-Lei nº 200, de 25
de fevereiro de 1967, Decreta:
Art. 19 Ficam redíetrlbuidos os
seguintes cargos com os respectivos
ocupantes, na forma abaixo indicada:
I ~ do Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Ministério dos
Transportes para idênticos QuaJro e
Parte do Ministério da Agricultura:
a)
3 (três) cargos de EscreventeDatilógrafo, código AF-2()4.7, ocupados por Arthur Fontana, Daniel Cherutti e Jaques Montipó;
b) 12 (doze) cargos de Trabalhador, código GL-402.1, ocupados por
Antônio Ramos, Conrado D'Avila Ne
ves, Dínarte Barbosa Mesquita, Dícnísío Fedrigo, Joâo Hoffmann Soares,
Jovíno Rodrigues, Natal Manoel Beltran, Raul Prestes de Souza. Roque
Pasin, Zeferíno Rodrigues, Joâo Ro4
dngues e Severino Vieira Pinto;
c)
1 (um) cargo de Mensageiro,
código GL-30S.1, ocupado por Euler
Lopes Ramos;
d)
4 (quatro) cargos de Carpínteiro. código A-B01.8-A, ocupados por
Pídelíno Telles
Ribeiro,
Felíciane
Gonçalves Dias, Otávio Gomes
da
Silva e Romalíno Ferreira dos Anjos;
e) 1 (um) cargo de Serralheiro, código A-1705.8-A, ocupado por Francisco Prestes Medeiros;
t) 1 (um) cargo de Motorista, codigo CT-401.8-A, ocupado por Ilizeu
LUIz Faé;
g)
1 (um) cargo de Cavouqueiro,
código A-I04.3, ocupado por' José do
Nascimento.
II - do Quadro de Pessoal - PaI'
te Permanente. do Ministér-io dos
Transportes para idêntico Quadro e
Parte de Departamento Nac'onal de
Estradas de Rodagem, mantido o regime jurídico dos servidores:
a) 2 (dois) cargos de Engenheiro,
código TC-601.22-B, ocupados por Al4
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cyr Pinheiro Rangel e Galíleu Ante-

nor de Araujo; e

b)
um cargo de Oficial de Administração, oódígo AF-201.16-C, ocupado por Adelino Saldanha de Medei-

ros.
Art. 29 O disposto neste decreto
nâo homologa situação que, em virtude de sindicância, inquérito anminístratrvo ou revisão de enquadramento; venha a ser considerada nula,
ilegal ou contrária às normas administrativas em vigor.
Art. 39 Os ocupantes dos cargos
ora redistributdos continuarão a perceber seus vencimentos e vantagens
pelo órgão de origem, até que os orçamentos dos órgãos para onde foram
os cargos movimentados consignem os
recursos necessários ao pagamento

ExECUTIVO

das despesas resultantes do cumprimento do disposto neste ato.
Art. 49 as assentamentos tunctonaís dos servidores mencionados no
artigo 19 serão enviados, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da publicação deste Decreto, aos órgãos de
pessoal do Ministério e Autarquia respectivos.
Art. 5Q Este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as diposíções em contrário.
Brasília, 27 de setembro de 1973;
da Independência e 859 da
República.

152Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Mdrio David Andreazza
Moura Cavalcantl,
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B
BEBIDAS - Regulamentação da LeI
nv 5.823. de 1972 (Decreto núme..
ro 73.267, de 6-12-73).

----: Fundação Metropolitana Paul1:5t a
_ São Paulo (Decreto nv 73.0:Ul,
de 30-10-73).
- Fundação N. S. Aparecida'Aparecida (Decreto nv 73.027, dê
30-10-73) .
- Rádio Assunção Cearense . ----.., Fortaleza (Decreto nv 73.062, de 31
de outubro de 1973).
- Rádio Baré Cuiabá (Decreto
nc 73.187, de 21-11-73).
- Rádio Bela Vista (Decreto número 73.033, de 30-10-73).

c

-

Rádio Cancela - Ituíutaba (Decreto nv 73.032, de 30-10-73>.

CABOTAGEM - Aproveitamento de
navios estrangeiros (Decreto número 73.150, de 12-11-73).

-

Rádio Club Herta - Franca (Deereto no 73.024, de 30-10-'I3).

-

Rádio Cultura ereto nc 73.047,
Rádio Cultura creto nv 73.386,

CAMINHõES - Impcctaçâo de COl1J.ponentes (Decreto nv 73..249, de
4 de dezembro de 1973).
COMUNICAçõES Correspondência agrupada (Decreto no 73.230,
de 30-11-73).
- Difusora Rio Verde -'-- Curitiba
(Decreto nc 73.043, de 30-10-73).

_ ETC -

Restabelecimento de ca..·-

go (Decreto nv 72.268, de 7-12-"13J.

----, Fundação

cultural

do

Espirrto

Santo (Decreto nc 73.387, de 2H
de dezembro de 1973).

-

Fundacão Metropolitana Paulista
- São Paulo (Decreto no 73.U2/),
de 30-10-73).

-

Araraquara (De-

de 30-10-73).
'Araraquara (Dede 28-12-73).

"- Rádio Cultura F'ernandópolis
(Decreto nc 73.036, de 30-10-73).
-

Rádio Difusora - poços de Caldas (Decreto n- 73.044, de 30 de
outubro de 1973).

-

Rádio Difusora Ríopretense --. São
José do Rio Preto (Decreto número 73.034, de 30-10-73).
- Rádio Dííusora - Taubaté (Deereto no 73.045, de 30-10-73).
-

Rádio Dífusora - Taubaté (D';ereto nc 73.384, de 28-12-73).
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Rádio Educação Rural - Campo
Grande (Decreto nv 73.042, de 30

ExEcUTIVO

-

de outubro de 1973).

Rádio Educação Rural - campo
Grande (Decreto nc 73.385, de 2~
de dezembro de 1973>- Rádio Educadora Palmares de
Alagoas- Maceió (Decreto número 73.229, de 30-11-73).
- Rádio Farroupilha - Porto Alegre
(Decreto nv 73.046, de 30 de outubro de 1973).
- Rádio Guanabara - Rio de J aneiru (Decreto no 73.188, de 21 de
novembro de 1973).
- B,fiJdio rmoíe.ra Araxá one-rctc
nc 73.029, de 30-10-73).
~ Rádio Imprensa Campo Grande (Decreto nv 73.186, de 21 de
novembro de 1973).
- Rádio Mauá - Guanabara (Decreto n' 73.060, de 31-10-73).
- Rádio Olinda - Pernambuco (Decreto nc 73.025, de 30-10-73).
-'- Rádio Operária - Araxá (Decreto
n' 73.059, de 31-10-73).
"- Rádio Presidente Venceslau Presidente Venceslau (Decreto número 73.039, de 30-10-73).
- Rádio Panamericana - São paulo (Decreto nc 72.871, de 3-10-73>- Rádio Relógio Federal - Guanabara (Decreto n? 73.061; de 31 de
outubro de 1973).
Rádio Rural - Concórdia (Decreto nc 73.040, de 30-10-73).
- Rádio Santa Fé - Santa Fé do
Sul (Decreto ns 73.035, de 30 de
outubro de 1973).
- Rádio S"'ío Paulo (Decreto núme..
ro 73.026, de 30-10-73).
~ Rádio Seridó Currais Novos
- (Decreto nc 73.231, de 30-11-73 1 •
- Rádio Sociedade - Feira de gantana (Decreto nv 73.383, de 28 de
dezembro de 1973).
- Rádio TV Portoalegrense - Perto
Alegre (Decreto nv 73.063, de Si
de outubro de 1973).
- Rádio Vem Cruz Guanabara
. (Decreto nc 73.037, de 30-10-73).
- Serviços de Telefonia; - Alteração - Art .23 (Decreto ns 73.300,
de 27-12-13).
-

-

-

Sociedade Educativa ItajubaPerempção (Decreto n? 73.228, de
30 de novembro de 1973).
TELEMIG - Bom Despacho (Decreto n" 73.148, de 12-11-73).
TELESP Guarulhos (Decreto
nv 73.127, de 9-11-73).

-

Televisão Bagé (Decreto nc 73.180,
de 21-11-73).

~

Televisão
Uirapuru - Fortaleza
(Decreto nv 73.232, de 30-11-73).

-

Televisão

Uruguaiana

Uru-

guaíana (Decreto nv 73.12ô, de 8

de novembro de 1973).
TV Educativa (Decreto nv 72.996,
de 24-10-1973).
CONSTRUÇÃO
Importação de
bens e equipamentos Isenção
de tributos (Decreto nv 73.293, de
12-12-73) .

-

CONSELHOS REGIONAIS DE BIBLIOTECONOMIA valores e
taxas- Alteração (Decreto número 73.167, de 20-11-73).

CONSULADOS - Ver Relações Exteriores.
CONTRATOS Regulamento (Decreto nv 73.140, de 9-11-73).
CREDITO ESPECIAL Encargos
Gerais da União (Decreto número
72.910, de 10-10-72).
-

Encargos Gerais da União (Decreto n? 73.399, de 31-12-73).

-

MJ -

-

Senado Federal (Decreto número
73.282, de 10-12,73).

Justiça do Trabalho (Decreto n- 73.331, de 19-12-73).

GRl!:DITO SUPLEMENTAR
Câmara dos Deputados (Decreto número 73.009, de 29-10-73).

-

Câmara dos Deputados
n? 73.205, de 27-11-73).

(Decreto

-

Diversos (Decreto
21-12-73) .

-

Diversos - Reforço de dotações
(Decreto nv 73.208, de 27-11-73).

-

Diversos - Reforço de dotações
(Decreto nv 73.210, de 27-11-73).

-

Diversos Reforço de dotações
(Decreto ns 73.215, de 27~11-73).

-

Diversos
Reforço de dotação
(Decreto nv 73.216, de 27-11-73).

n? 73.352,

de

1.053

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-

Diversos - Reforço de dotações
(Decreto nv ' 73.220, de 28-11-73).

-

-

Diversos
Reforço de dotações
(Decreto nv 73.273, de 10-12-73).
Diversos - Reforço de dotações
(Decreto nl' 73.274, de 10~12-73).
Encargos. Gerais da UnHi0 (Decreto nv 72.864, de 1-10-73).
Encargos Gerais da União (Decreto nv 73.017, de 29-10-73).
Encargos Gerais da União (Decreto nv 73.118, de 8-11-73).
Encargos Gerais da União (Decreto n- 73.133, de 9-11-75').
Encargos Gerais da União - Subanexo (Decreto nv 73.135, de 9 de
novembro de 1973).
Encargos Gerais da União (Decreto n? 73.136, de 9-11-73).
Encargos Gerais da União (Decreto nv 73.189, de 22-11-73).
Encargos Gerais da União - Reforço de dotações (Decreto número 73.218, de 27-11-73).
MA Departamento do Pessoal
(Decreto nv 73.255, de 5-12-73).

-

MA - Reforço de dotações (Decreto nv 72.926, de 15-10-73).
MA-MIC-MI - Reforço de dotações (Decreto n? 73.219, de 27 de
novembro de 1973).
M. Aer. Reforço de dotações
(Decreto nv 72 .880, de 8-10-73).
M. Aer. Reforço de dotações
(Decreto nv 72.884, de 9-10-73).

-

-

-

-

M. Aer. - Reforço de dotação
(Decreto TI'? 72.922! de 15~10-73).
- MEC - Departamento de Assuntos Universitários (Decreto número 73.278, de 10-12-73).
- MEC
Reforço de dotações (Decreto nv 72.892, de 9-10-73).
- MEC
Reforço de dotações (Decreto nv 73.117, de 8-11-73).
-

MEC
Reforço de dotações (Decreto n" 73.134, de 9-11-73).
MEC
Reforço de dotações (Decreto nc 73.209, de 27-11-73).
MEC-MTPS - Reforço de dotações (Decreto n? 73.211, de 27 de
novembro de 1973).

MEe
creto
MEC
creto

-

Reforço de dotações: (Denv 73.212, de 27-11-73).
- Reforço de dotação (Dene 73.213, de 27-11-73).

-

MEC-MTPS - Reforço de dotações (Decreto nv 73.217, de 27 de
novembro de 1973).
- MEe - Reforço de dotações (De-ereto nv 73.281, de 10-12-73).
- MF - Inspetoria Geral de Finanças (Decreto nc 72.923, de 15 de
outubro de 1973).
- MF - Procuradoria Geral da t.'azenda Nacional (Decreto nv 72.876,
de 8-10-73).

-

MI - Gabinete do Mírüstro e
SUDENE (Decreto nv 72.879, de
8-10-73).

-

MI - Gabinete do Ministro (Deereto nv 73.124, de 8-11-73).
- MI Gabinete do Ministro (Decreto nv 73.204, de 27-11-73).
- MIe - Reforço de dotação (Decreto n'? 73.012, de 29-10-73).
- MIe - Diversas unidades o·cçamentárias (Decreto nc 73.277, de
10-12-73).

MJ - Departamento de Imprensa
Nacional (Decreto nv 73.010, de
29-10-73) .

-

MJ -

Departamento de Polícia

Federal (Decreto nv
8-10-73).

72.878,

de

-

MJ - Gabinete do Ministro (Decreto nv 73.018, de 29-10-73).
- MJ - Inspetoria Geral de Finanças e outros (Decreto 11? 72.920,
de 15-10-73).

-

-

-

MJ - Justiça do Trabalho (Decreto n? 73.008, de 29-10-73).
MJ Justiça Eleitoral (Decreto
nv 73.011, de 29-10-73).
MJ - Justiça Federal de 1" Instância (Decreto nv 73.016, de 29
de outubro de 1973).
MJ Justiça Militar (Decreto
n- 72.888, de 9-10-73).

MJ
Ministério Público da
União (Decreto 'TI'? 73.120, de 8 de
novembro de 1973).
- MJ - Ministério P.úblico da União
(Decreto nv 73.276, de 1O-12-7J).

ATOS DO ~ODER ExEcUTIVO

1.054
~. MJ

-

Procuradoria Gerai da Jus-

tiça (Decreto nv 73.119, de
novembro de 1973).
-

MJ Tribunais Regionais
Trabalho (Decreto nv 72.885.
9 de outubro de 1973).

-

MJ - Tribunal Regional do Trabalho (Decreto nv 73.013, de 29 de

-

-

-

-

MT - Inspetoria-Geral de Finanças (Decreto nv 73.076, de 1 de
novembro de 1973).

-

MT - Reforço de dotação (Decreto nv 73.329, de 19-12-73).
MT Secretaria-Geral (Decreto
nv 72.889, de 9-10-73).

-

MJ - Tribunal Superior do Trabalho (Decreto nv 72.877, de 8 de
outubro de 1973).

-

MM

-

Tribunal

Marítimo

Funções grati-ficardas (Decreto nú-

Reforço de dotações

(Decreto nv 73.207. de 2'7-11-73).

-

MME
creto
MME
creto

-

Diversas unidades (Dens 72.875, de 8-10-73).
Diversas unidades (Denv 72.886, de 9-10-73).

MME -

-

Diversas unidades orça-

mentáriaa (Decreto ns 73.279, de
10-12-73).
MPCG Codebras (Decreto número 72.887, de 9-10-73).
MPCG - Codebras (Decreto número 73.137, de 9-11-73).

MPCG - Diversas unidades (Decreto n'" 73.138, de 9-11-73).
-- MPCG
Encargos Gerais da
União (Decreto nv 73.330, de 19
de dezembro de 1973).

-

-

do
de

mero 73 ..019, de 29-10-73).

-

MT - Diversas unidades (Decreto
nc 73.074, de 1-11-73).

outubro de 1973).

-- D.1JVIE-MT -

-

8 de

MPCG
Encargos Gerais da
União (Decreto n? 73.354, de 12
de dezembro de 1973).

-,- MPCG - Tribunal de Contas da
União (Decreto ns 72.921, de 15
de outubro de 1973).
_ MRE - Reforço de dotações (Decreto ns 72.891, de 9-10-73).
-r- MRE Reforço de dotações (Decreto no 72.893, de 9-10-73).
_ MRE - Reforço de dotação (Decreto n" 73.280, de 10-12-73).
- MS - Secretaria Geral (Decreto
nv 73.355, de 12-12-73).
- MT _ DNEF (Decreto n? 72.890,
de 9-10-73).
_ MT - DNER (Decreto nv 72.924,
de 15-10-73).
_ MT - DNPVN (Decreto ns 73.206,
de 27-11-73).

-

-

-

-

-

MT -

Secretaria-Geral (Decreto

nv 72.923, de 15-10-73).

MT Secretaria-Geral (Decreto
nc 73.075, d€; 1-11-73).
MT Secretaria-Geral (Decreto
nv 73.121, de 8-11-73).
MT Secretaria-Geral (Decreto
nv 73.203, de 27-11-73).
MT secretaria-Geral (Decreto
73.254, de 5··12-73).
MT Secretaria-Geral (Decreto
nc 73.275, de 10-12-73).
MT - Secretaria Geral - Retificação (Decreto nv 73.351, de 24 de
dezembro de 1973).
MTPS - Secretaria do Trabalho
(Decreto n? 73.353, de 12-12-73).

n"

MT - SUNAMAM - Reforço de
dotações (Decreto nc 73.214, de 27
de novembro de 1973).
PiR Conselho Nacional de Pesquisas (Decreto nv '73.122, de 8 de
novembro de 1973')
PR, DASP (Decreto nc 73.007,
de 29 de outubro de 1973)

PR - Escola Nacional de Informações (Decreto ns 73.014, de 29
de outubro de le'13)
- PR Escola Superior de Guerra
(Decreto nv '73. 123, de 8 de novembro de 19'13)
- PR - Estado-Maior das Forças
Armadas (Decreto nv 72.881, de 8
de outubro de 19,'13)
- PR - Reforço de dotações - Gabinete da Presidência da República (Decreto nv 72.874, de 8 de
outubro de 197(3)
- PR - Gabinete da Vice-Presidência (Decreto nv 72.9>14, de 11 de
outubro de 1973)
_ PR - Serviço Nacional de Informações (Decreto no '73.015, de 29
de outubro de 1973)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-

Senado Federal (Decreto número
72.862, de 8 de outubro de 1973)

D
DíE: IlI!l!PRENSA
Enquadramento
(Decreto nv 73.342, de 20-12-73)

-

Ministério da Educação e Cultura
(Decreto nv 73.2eO, de 11 de dezembro de 1973')
TV Rádio Nacional de Brasília
(Decreto nc 72.8'83, de 8 de outubro de 1973)

-

DEPARTAMENTO
N'AmO\NA~

Polícia Militar e Corpo de (Bombeiros - Beneficiários (Decreto nc 73.272, de
10 de dezembro de 100'3)

DISTRI'I10 FEDERA[., -

Alteração do
Decreto no 71. 641~ de 1972
Art. I'? (Decreto nc 73.250, de 4
de dezembro de 1973)

DOCAS DE SANTOS -

E
EDruCAÇAO - ver Ensino
ELET'ROBRAS - Estatuto - Alteração (Decreto no 73.171, de 2ú de
novembro de 19713)

- Encampação de bens - Bom Despacho (Decreto nv 72.9lJ5, de 11
de outubro de 1973)
-

Encampações - Virgolândia e Sfio
Sebastião do Maranhão (Decreto
nv 73.302, de 12-12-73)

El\ffiAIXADAS _
riores.

outubro de 197'3).
Correspondência agrupada (Decreto n? 73.230, de 30-1:1-73)
- Inventário Comissão (Decreto
no 72.89'6, de 9 de outubro de 1973)
- Tesoureiro Auxiliar (Decreto número 73. 2{)8, de 7' de dezembro de
197'3)

-

EMPRmlSA
DE ENGElNHARIA E
CONSTRUÇ1ilo DE OiBRAS ESPEOIAIS
(ECEX)
Estatuto

-

ENERGIA E(ili.'TRICA

Alteração
do Decreto nv 68 .419, de 1)971
Art. es (Decreto nv n.963, de 19
de outubro de 1$73)
- Centrais Elétricas de Goiás (Deereto no 73.086, de 6 de novembro de 1973)
- Centrais Elétricas de Goiás (Deereto nv 73.240, de 3 de dezembro
de

(Decreto nv 73.165, de 19 de novembro de 1973)
Ponte Presidente Costa e SIlva
(Decreto nv 72.961, de 19 de outubro de 1973)

EMPRiÉS'TIIM.o - Centrais Elétricas
de São Paulo (Decreto número
73.243, de 4 de dezembro de 19'(3)

le73)

- Centrais nnétncas de Goiás - Mineiros (Decreto nv '13.318, de 18
de dezembro de 1973)
- Centrais Elétricas de Goiás - Mineiros (Decreto ns 73.323, de 18
de dezembro de 1973)
- Centrais Elétricas de Goiás - Porenópolis (Decreto no 70.929, de
16 de outubro de 1973,)
_ Centrais Elétricas de Goiás - Rio
Verde (Decreto nv 72.931, de !ti
de outubro de 19713)
-

Centrais Elétricas de Minas Gerais - Mascarenhas (Decreto número 73.321, de 18 de dezembro

-

Centrais Elétricas de São Paulo José Bonifácio ([)ecreto nv 72.906,
de 10 de outubro de 1!973)
Centrais Elétricas do Sul do Brasil
- Santa Catarina e Paraná (Deereto nv 73.239, de 3 de dezembro

ver !Relações Exte-

EMBRiESA BRASllJEIRA DE CORREIOS E TELJWRAFOS
Estatuto (Decreto nc 72.897, de 9 de

1.055

de

-

1973)

de m73)

- Centrais Elétricas Fluminenses (Decreto nv '7G.0.29, de 6 de no"
vembro de 1973)
-

Centrais Elétricas Fluminenses
Cabo Frio (Decreto nc 73.322, de
18 de dezembro de 1973)
- Centrais Elétricas Matogrossensea
- Glórlla de Douradas (Decreto
nv 72.005, de 110 de outubro de
1973)

-

CHESF - Rio Grande do Norte
(Decreto nc 'ro. 241, de 3 de dezembro de 1973:)
- Coordenação operacional dos sistemas elétricos interligados das

1.056.

ATOS DO PODER

Regiões Sudeste e Sul (Decreto
nv 73'.1'021 de 7 de novembro de
1913) .
Empresa Distribuidora de Energia
- Sergipe (Decreto no 73.085, de
6 de novembro de 1976)

-

-

ExECUTIVO

-

Empresas Elétricas Bragantlna
Concessão

(Decreto ns 72.907, de

-

10 de outubro de 1973)

_. Furnas - Transferência de concessão - Minas Gerais (Decreto
nv 73.056, de 31 de outubro de

-

1973)

-

Light -

São Paulo (Decreto

nu-

mero 7e. 084. de 6 de novembro
-

de 1913)
Light - São Paulo (Decreto número 73.091, de 6 de novembro
de 1973)

-

Light -

São Paulo (Decreto nú-

mero 73.091, de

de 1973)

-

6

de novembro

Paulista de Força e Luz

Faculdades

Jaú

(Decreto nv 73.320, de lS de dezembro de 1973)

Paulista de Força e Luz - Santa
Bárbara c-oeste (Decreto número
72.930, de 16 de outubro de 11973)

-

Regulamento - Alteração - Artigo 47 (Decreto nv 73.080, de 5 de
novembro de 1973).
Concurso Vestibular _
Sistema de classificação dos candidatos (Decreto nc 73.079, de 5
de novembro de 1973)
Cursos Superiores de Graduação
- Concurso Vestibular - Classificação de candidatos
(Decreto
nv 7e.079, de '5 de novembro de

ENSINO -

-

-

- Administração Funcionamento
- São Paulo (Decreto nc 73.264,
de 6 de dezembro de 1973,) .
- C'iências Econômicas - Curso
Alegrete (Decreto nc 73'.145, de 12
de novembro de 1973).
- Ciências Econômicas - Cursos Distrito Federal (Decreto número
72.936, de 1f1' de outubro de 1973.) .
- Ciências Econômicas - Funcionamento - Anápolís (Decreto número 7\3.1Jl9, de 12 de novembro
de 1973).

-

FuncionaCiências e Letras
menta - Apucarana (Decreto número 73.395, de 31, de dezembro

Escolas

Admínístraçâo - São Luís Curso
(Decreto no 1'3.252, de 4 de dezembro de 1973) .

-

Ciências Médicas
Reconhecimento - Volta Redonda ([)ecreto
ns '113.938, de 17 de outubro de

-

Educação Física - Funcionamento
Guanabara (Decreto nv 73.100, de
7 de novembro de '1$,73) •
Educação Física - Reconhecímento - Tupã (Decreto nv 73.146, de
12 de novembro de 1$73) .

1973) .

-

Ciências Econômicas
Funcionamento - Guaratinguetá (Decreto
nc 72.901, de 10 de outubro de
1973) .

1973) .

-

Engenharia - Reconhecimento
Piracicaba (Decreto nc 73.347, de
20 de dezembro de 19'73).
Fundação Federação das <Escolas
Federais Isoladas - Retificação do
Quadro do Pessoal - Guanabara
(Decretos nc 73.050, de 3'1 de outubro de 1973).
Música e Belas-Artes - Curso Curitiba (Decreto nv 73.257, de 5
de dezembro de J.9.7.H .
Superior de Ciências e \Pedagogia
- Reconhecimento
Tubarão
(Decreto nv 73'.343, de 21 de dezem.bro de 1913).
Superior de Química - CUrsos São Paulo (Decreto nv 7121.937, de
17 de outubro de 1973).
-Técnica Federal Curso - Curitiba
(Decreto nc '73.142, de 112, de novembro de 1~73) .

de 1973).

-

Direito - Curso
Distrito Federal (Decreto no 72..903, de 10 de
outubro de 1'973)
- Direito - Reconhecimento - Piracicaba (Decreto ns 713.363, de
26 de dezembro de lG73) .
- Educação - Curso - Florianôpolis
(Decreto no 73.2591, de 16 de dezembro de 1973).
- Educação - Curso - Florianôpolis
(Decreto nc '73.260, de 6 de dezembro de 1973).

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-

Educação - Curso - Florianópolis
(Decreto nv 73.261, de 6 de ríezembro de 19'713,).
- Educação
Realengo (Decreto
nv 7~.89-5, de 9 de outubro de 1973).
-... Educação Física - Curso - Tatuí
(Decreto nv 73.1'7:8, de 21 de novembro de lS73
-~ Engenharia Curso - São Paulo
(Decreto no 'la .14'1, de 121 de novembro de 1973).
- Filosofia - Cursos - Bauru (De~
ereto nv 73.251, de 4 de dezembro
1
)

- Filosofia - Curso - Cruz Alta
(Decreto nv 73.346, de 20-12··73).
- Filosofia - Cursos - Jtapetinínga
(Decreto nv 713 .'1'85, de 21 de uovembro de 1&7·3).
- Filosofia - Cursos - Moji das
Cruzes (Decreto ns 73.258, de 6
de dezembro de 19173).
- Filosofia' - Cursos - Piracicaba
(Decreto nv 13.253, de 4 de dezembro de 1973).

-

-

- Medicina
Reconhecimento
São Paulo (Decreto nv 73.362, de'
U de dezembro de Hl713) .
- Serviço Social - 'Funcionamento
Guanabara (Decreto no 73.344, de
2ü de dezembro de 1973) .
Instituto

.

de 1973).

Filosofia - Cursos - Santo Angelo (Decreto nv 73.1811, de 21 de
novembro de 19"73).
Filosofia - Curso - Uruguaíana
(Decreto nv 73 .183, de 21 de novembro de 1973) .
Filosofia - Cursos - Uruguaíana
(Decreto nc 73 .184, de 21 de dezembro de -19,73).
Filosofia
Funcionamento
Curitiba (Decreto nc 73.0.78, de
1 de novembro de 1973) .
Filosofia - Funcionamento - Ma~
caé (lDecreto nv 73. 37õ, de 27 de
dezembro de 1$73i).
- Filosofia - Reconhecimento
Guarulhos (Decreto nc 73.265, de
6 de dezembro de 197'3).
Filosofia
Reconhecimento
Mandaguari (Decreto nv 72.940, de
1'7 de outubro de 1973).
- Filosofia - Reconhecimento
Santa Rosa (Decreto nv 72.935, de
17 de outubro de 197~) .
Filosofia
Reconhecimento
São Paulo (Decreto nc 72.002, de
10 de outubro de 19'1'3).
Medicina
Reconhecimento
Campina Grande (Decreto número
72.908. de 10 de outubro de 1973).

-

Tecnologia - Gursos - GOverna-·
dor Valadares (Decreto nv 73 . .360,
de 26 de dezembro de 1973) .

-

Federal Rural do Rio de Janeiro
Quadro do Pessoal (Decreto número 73.0.54, de 31 de outubro de-

-

Federal Rural do Rio de .Ianelto- Quadro do Pessoal (Decreto
nc 73.066-, de 31 de outubro de

-

Federal Rural do Rio de .Janeiro
- Quadro do Pessoal (Decretonv 73.2 95, de 112 de dezembro de

Universidades

19'1i3).

1973) .

1

1973) .

- Federal Rural do Rio de Janeiro- Redistribuição de cargos tDeereto nv 73'.099, de 6 de novembro de H}7m.
- Federal Rural do Rio de Janeiro.
Redistribuição de cargos. (Decretor;73~~.l06. de 7 de novembro de
-

-r--.

-

-

1.057

-

Caxias do Sul -

Curso. (Decreto

nc 73.132, de 9 de novembro de
1973) .

Estadual de Mato Grosso - Curso
Campo Grande. (Decreto número
72.939, de 17 de outubro de 1973).
Estadual de Ponta Grossa _ Reconhecimento. (Decreto n? 73.269,
de 7 de dezembro de 1973).
Federal da Bahia - Centro de Esportes . (Decreto nv 72.960, de 19
de outubro de 1973).
Federal da Bahia - Disponível
(Decreto nv 72,979, de 19 de outubro de 1973).
Federal da Bahia
Expansão ~
(Decreto n<:l 72.966, de 19 de outur

bro de 1973).

-

Federal da Paraíba
Pessoal.
(Decreto nv 73.095, de 6 de novembro de 1973).
Federal de Juiz de Fora - Desapropriação - Anulação. (Decreto-

1.058

_

ATOS DO PODER ExECU'l'IVO

no 73.238, de 3 de dezembro de
1973) .
Federal de Juiz de Fora - Enqua-

ESCOLAS -

1073) .

ESTRANGEIRO - Aquisição de terrenos. (Decreto nv 73.316, de 17 de
dezembro de 1973').
- Arthur Levy Beata. (Decreto número 73.374, de 26 de dezembro de

dramento - Retificação. (Decreto
nc 72 .970, de 19 de outubro de

_ Federal de Pernambuco - Plano
de reestruturação. (Decreto número 73.081, de 5 de novembro de
-

1973) .
Federal de Pernambuco -

ooaõro
do pessoal. (Decreto no 73.094, de

6 de novembro de 1973).

_ Federal de Pernambuco - Retificação de Quadro de pessoal. (Decreto nc 73.314, de 17 de dezembro
de 1973).

-

Federal do Espírito Santo -

Dis-

»onível (Decreto no 72.978, de 19
de outubro de 1973).
Federal do RiO

d~

1973) .

-

Astro Marine - Prorrogação. (Decreto nc 72.867, de 1 de outubro de
1973) .

-

Delta Marine Drilling - Petrobrás.
(Decreto ne 73.048, de 31 de OU.tubro de 1.9-7'3).
- Oceaníc Concractors - Operações
em mar territorial. (Decreto número 72.934, de 16 de outubro de
1973) .

Janeiro _. Di:,;-

ponivel - Anulação. (Decreto numero 72.948, de 17 de outubro de

1973) •
Federal do Rio de Janeiro - Disponível - Anulação. (Decreto número 73.093. de 6 de novembro de
1973) .
_ Federal do Rio de Janeiro - Enquadramento. (Decreto nv 72.969,
de 19 de outubro de 1973) .

ver Ensino.

ESTATíSTICAS BASICAS - Regulamentação da Lei nc 5.534. de
'm6S. (Decreto nv 73.17'1, de 20 de
novembro de 19"73).

-

Sociedade Aeronáutica de Medclün
(Decreto n'' 72 .842, de 26 de setembro de 1973).

-

- eociete Anonyme de 'I'elecommunicatíons. (Decreto nc 73.294, de 1,2
de dezembro de 1973).
- Socíeté de Forages en Mel' Neptune - Petrobrás. (Decreto número 73.ü83, de5 de novembro de

_ Federal do Rio de Janeiro - Enquadramento. (Decreto ne 73.315,
de 17 de dezembro de 1973).
- Federal do Rio de Janeiro - Retificação do Quadro de pessoal.
(Decreto nl? 72.869, de 3 de outu-

-

1973) .

-

Petrobrás.
(Decreto nv 73.372, de 26 de dezembro de 1973).
'Dhe Yasuda Ftre , (Decreto número 73.289, de 11 de dezembro de
1973) .

bro de 1973).

- Federal do Rio Grande do Sul
Pessoal. (Decreto nv 73.144, de 12
de novembro de 1973).
- Federal do Rio Grande do Sul Quadro único. (Decreto nv 73.068,
de 31 de outubro de 1973).
- Passo Fundo
Curso. (Decreto
nv 73.141, de 12 de novembro de

Socíeté de Forages

Ex:é:RCITO -

EXPORTAÇAO - Minerações Brasileiras Reunidas - Terminal de
.Sepetíoa.. (Decreto nv 73.139, de 9
de novembro de 1973).

F

1973) .

-

Passo Fundo
Curso. (Decreto
no 73.143, de 12 de novembro de

-

Passo Fundo - Cursos - R. G.
Sul. (Decreto nv 73.345, de 20 de
dezembro de 1973).
Triângulo Mineiro - Curso. (Daereto ne 73.182, de 21 de novembro

1973) .

-

de 1973).

ver Forças Armadas e

Crédito.

FACUWADES - ver Ensino,
FORÇAS ARMADAS - Estado Maior
- Redistribuição de cargo. (Decreto nc 73.388, de 28 de dezembro
-

de 1973).
.servíco Militar -

Plano Geral de
Convocação - Modificações. (Decreto nc 73.376, de 27 de dezembro
de 1973).

ATOS DO PODER EXECUT:<:VO
~

Tabela de Etapas, Rações comuns,
Rações operacionais. (Decreto númeco 13.2;62, de () de dezembro de
1973) .

Academia Brasileira de Medicina
Milrtar - Anulação. (Decreto número 73.1-52., de 14 de novembro
de 1973).

-

1973) .

Centro de Formação de Pilotos
Militares - Transformação. (Decreto nc 73.223, de 29 de novembro

Redistribuição de cargos - Anulação. (Decreto nv 73.071, de 1 de
novembro de 1973).
- Regulamentos da AFA - nevogações. (Decreto n« 72.868, de 2 de
outubro de 1973).
- Serviço Aéreo de Transporte Regular Regulamento. (Decreto
nv 72.898, de 9 de outubro de
1973) .

de 1973).

-

Centro Integrado de Defesa Aérea.
(Decreto nc 73.160 de 14 de novembro de 1973). .
Comandos Aéreos Regionais. (Decreto n« 73.151, de 12 de novembro
de 1973).

-

Comandos

Aéreos

'Regi"'I"UI.iq

Regulamento. (Decreto nc 73.368,
de 26 de dezembro de 1973).
- Curso de Formação de Oficiais
Aviadores. (Decreto no 73.222, de
29 de novembro de H173) .
- DACTA Petrópolis. (Decreto
n'' 73.125, de 8 de novembro de

* Exército
_ Centro de Documentação do Exército. (Decreto n? 73.287, de 11 de
dezembro de 1973).
_ Diretoria de Armamento e Munição _ Regulamento. (Decreto número 73.286, de 11 de dezembro
de 1973).

_ Divisão Administrativa - Criação.
(Decreto nv 72.976, de 19 de outubro de 1973).
_ Doação de terreno - Goiás. (Deereto no 73.283, de 10 de dezembro
de 1973).

1973) .

Dlrecs.o Su'oerior ", Assessore mento. (Decreto no 72.994. de 22 de
outubro de 1973).
- D'eporríve's
Aproveitarne-ito .
(Decreto nc 73.073, de 1 de novembro de 1973).
-

-

Doação de terreno
Manaus.
(Decreto nv 73.266, de 6 de dezembro de 1973).
Enquadramento
Retiflcaçâo .
(Decreto nv 73.379, de 27 de dezembro de 1973).
Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento. (Decreto nc 73.174, de 20
de novembro de 1973).
Funções gratificadas. (Decreto número 72.993, de 22 de outubro de
1973) .

-

_ General de Brigada Intendente Interstício. (Decreto nc 73.0Q3, de
25 de outubro de 1973).
-

1973) .

.- Fundo Aeronáutico - Regulamento. (Decreto ,,9 73.070, de 1 de
novembro de 1973) .
- Grupo de Apoio dos Aronsos .. (Decreto nc 72.909, de 10 de outubro

Oficiais do Exército - Distribuição. (Decreto 119 73.356, de 25 de
dezembro de 1973).
Organização militar. Mudança de
denominação. (Decreto nv 72.997,
de 24 de outubro de 1973).

-

Organizações Militares do Exército
- Assistência aos contribuintes do
IPASE. (Decreto ne 72 .870. de 3
de outubro de 1973).
- Pessoal Retificação. (Decreto
no 72.982, de 19 de outubro de
1973) •

-

Regulamento da Diretoria de Fabricação e Recuperação. (Decreto n 9 73.113, de 7 de novembro de

-

Regulamento da Diretoria de Material de Engenharia. (Decreto
nc 73.112, de 7 de novembro de

-

Regulamento da Diretoria de Motomecanízação , (Decreto número
73.111, de 7 de novembro de 1973).

Função gratificada. (Decreto número 73.175, de 20 de novembro de

de 1973) .

Redistribuição de cargos. (Decreto
nv 72.991, de 19 de outubro de

-

Aeronáutica

-

-

1.059

1973) .

1973) .

1.060
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Regulamento do Departamneto de
Material Bélico. (Decreto número

FUNDO ESPECIAL DE AUDITORIA.

-

-

Normas

Regulamento da Diretoria de
Obras Militares. (Decreto número

Regulamento
do Departamento
Geral de Serviços. (Decreto número 73.110, de 7 de novembro de

GETSOP - Extinção. (Decreto número 73.292, de 11 de dezembro
de 1973).

1973) .
,~

administração.

G

72.998, de 24 de outbro de 1973).

-

para

(Dec-e-o nv 72.86'5, de 1 de outubro
de 1973).

72.998, d-e 24 de outubro de 1973).

Marinha

I

-

centro de Educação Física - Alteração de nome. (Decreto número
73.058. de 31 de outubro de 1973).
- Centro Médico' Naval Marctlíc
Dias. (Decreto nc 73.227, de 29
de novembro de 1973).
- Disponível - Anulação. (Decreto
UI' '/2.866,
1973) .

-

de

1

de

Doação de terreno

outubro de

Retificação.

(Decreto nv 72 .964, de 19 de outubro de 1973)

- Funções gratificadas. (Decreto número 72.916, de 11 de outubro de
1973) .

-

Enquadramento. (Decreto número
73.371, de 26 de dezembro de 1973)
Funções gratificadas. (Decreto número 73.381. de 27 de dezembro de
1973) •

-

Regulamento da Diretoria de SerViço Geográfico. (Decreto número 72.965, de 19 de outubro de
1973) .

- Regulamento para o tráfego merítdmo - Regulamento - Alteração
- Art. 160. (Decreto nc 73.176,
de 20 de novembro de 1973).
- Transferência de cargos. (Decreto
nc 73.373, de 26 de dezembro de
1973) .

-

Tribunal ]\I\8.Tít,imo - Ouadro elo
pessoal. (Decreto nc 73.066, de 31
de outubro de 1973).
FUNCIONARIO - ver Servidor Público.
FUNDAÇAO PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
Revogação do
Decreto nc 62.720, de 1968. (Decreto nc 73.263, de 6 de dezembro
de 1973).

SANTA

CATARINA

-

Aterro. (Decreto nv 73.244, de 3
de dezembro de 1973).
lMPORTAÇAO - Bens e equipamentos de construção - Concessionárias do serviço público. (Decreto
nv 73.293, de 12 de dezembro de
1973) .

I

Santarém ,

(Decreto no 73.285, de 11 de dezembro de 1973).

Enquadramento

ILHA DE

-

Componentes de caminhões. (Decreto nc 73.249, de 4 de dezembro

de 1973).
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUS=IAL:DZADOS Allqt>otas
- Redução. (Decreto nv 73.2,213, de
29 de novembro de 1973).

-

Ctgazros (Decreto nv 73.185, de 20'
de novembro de 1973).
- Isenções sobre produtos importados. (Decreto nv 73.225, de 29 de
novembro de 1973).
- Tabela de incidência. (Decreto n"
73.340, de 19 de dezembro de 1973).
IMPOSTO úNICO SOBRE LUBRIFICANTES LíQUIDOS E GASOSOS

-

Alteração de alíquotas. (Decreto

nv 73.370, de 26 de dezembro de
1973).

INDULTO - sentenciados
(Decreto n 9 73.288, de
zembro de 197'3).
INFORMAÇÕES - Plano
(Decreto nv 73.284, de
zembro de 1973).
INFORMAÇÕES

primários.
11 de deNacional.

10 de de-

ESTATíSTIeAS

E

GEOGRAFICAS - Regulamentação da Lei n" 5.534, de 1968. (De_
ereto nv 73.177, de 20 de novembro
de 1973).

J
JUSTIÇA DO TRABALHO - Minístérlo Público da União - Regula-

ATOS

mento ~ Revogação do art. 26.
(Decr-eto nv 73.129, de 9 de '10vembro de 1973).
.JUSTIÇA MILITAR Mintstêrio
Público da União - 'Estrutura administrativa. (Decreto nv 73.1'13,
de 20 de novembro de 1973).

L
Agalmatolito - Pará de
Minas. (Decreto nv 73.201, dA 23
de novembro de 1973).
-- Agua mineral - Oornéllo Procópío
~ Retificação. (Decreto nv 13.3..13,
de 19 de dezembro de 1973).
- Areia quartzosa - oaaoorã , (Decreto nv 72.956, de 1<8 de outubro
-LAVRA -

-

Calcário - Anulação - 'Domaaína.
(Decreto nv 72.971, de 19 de outubro de 1973).
- Calcário - Anulação - Tomazina.
(Decreto nv 72.972, de 19 de outu,
bro de 1973).
- Calcário - Anulação - Tomazina.
(Decreto nv 72.973, de 19 de outubro de 1973).
- Calcário - Bocaduva.. (Decreto n'"
72.975, de 19 de outubro de 1973).
- Calcário - Santa Luzia. (Decreto
nv 73.200, de 23 de novembro de
1973) .

- Calcário -

de 1973).

-

Areia quartzosa - Itabirito. (Deereto nv 73.312, de 13 de dezembro

-- Areia quartzosa ~ Salvador. (Decreto n" 73.193, de 23 de novembro

Diatomito -

-

73.307, de 13 de dezembro de 1973).
Dolomita Anulação Nova
Lima. (Decreto nv 72.952, de 18
de outubro de 1973).

de 1973).
Argila Anulação - Moji das
Cruzes. (Decreto nv 72.954, de 18
de outubro de 1973).

-- Argila - Barroso. (Decreto número 73.326, de 18 de dezembro
de 1973).

--- Argila - Itu (Decreto nv 7a.324,
de 18 de dezembro de 1973).
.-

Argila - Salesópolls , (Decreto 11"
73.308, de 13 de dezembro de 1973).

-

Argila - Anulação - S. Caetano
do Sul. (Decreto nv 72.984, d..... 19
de outubro de 1973).

.- Argila refíratáría - Moji das Cruzes. (Decreto nc 73.306, de 13 ue
dezembro de 1973).
-- Bauxita - Lavrinhas. (Decreto ne
73.197, de 23 de novembro de
Ouro Preto. (Decreto
nv 73.309, de 13 de dezembro ce

..-

1973).
Caullm - Embu-Guaçu. (Decreto
n? 73.310, de 13 de dezembro de
1973J.
Caulím - Moji das CTUreS. (Decreto. n'' 72.957, de 18 de outubro
de 1973).

Mucugê. (Decreto nv

- Feldspato - Anulação - MojiMirim. (Decreto nv 72.955, de 18
de outubro de 1973).
- Feldspato - Socorro. (Decreto n'"
72.953, de 18 de outubro de 1973).
- Feldspato - vargem Alegre. (Decreto nv 73.311, de 13 de dezembro
de 1973).

- Ferro - Ibirité. (Decreto ns 72.928•
de 15 de outubro de 1973).
- Ferro 73.196,
1973).

Nova Lima. (Decreto nv
23 de novembro de

de

- Fluortta - Fumaça. (Decreto nv
72.989, de 19 de outubro de 1973) .
- Gipsita - Araripina. (Decreto "1'"
72.990, de 19 de outubro de 1973).
- Manganês
rouoíara. (Decreto
n" 73.195, de 23 de novembro de

1973).

-- Bauxita -

Sete Lagoas. (Decreto

nv 73.305, de 13 de dezembro de
1973).
Calcário dolomítico - Rio das Pe,
dras , (Decreto nv 73.194, de 23 de
novembro de 1973).

-

de 1973).

-

1.061
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1973).

-

Manganês - Mirangaba. (Decreto
nv 73.304, de 13 de dezembro de

-

Manganês - Santo Sé. (Decreto
ns 73.192, de 23 de novembro de

1973) .

1973) .

- Mármore - Mar de Espanha. (De,
ereto rio 73.198, de 23 de novembro
de

1973).

1.062

ATOS DO PODER

_ Mármore - Santana do Riacho.
(Decreto nv 73.199, de 23 de novembro de 1973).

-

Mica - Anulação - Peçanha.. (Decreto nv 72.983. de 19 de outubro
de 1973).
OUro - Anulação - Currais Novos. - Decreto n" 72.985, de 19

-

-

de outubro de 1973).
Pedras semi -orecíosas -

Teófilo

-

Doação de terreno
(Decreto nv 73.364,
zembro de 1973).
-'- Doação de terreno
(Decreto nv 73.365,

de dezembro de 1973).

Quartzito - Campo Largo. (De..
ereto nv 73.325, de 18 de dezembro

Xanxerê ~
de 26 de de;
Ourrbíoa..
de 26-12-73).

-

Doação de terreno
Londrina.
(Decreto n? 73.366, de 26 de dezembro de 1973),

-

Doação de terreno Itaituba.
(Decreto nv 73.367, de 26 de dezembro de 1973).

-

Permuta de imóveis ~ Belo Horizonte. (Decreto ns 73.168, de 20
de novembro de 1973).

otoni. (Decreto nv 73.303, de 13

-

ExECUTIVO

de 1973).
LICITAÇÕES - Regulamento. :Deereto nv 73.140, de 9 de novembro
de 1973).

M
MARINHA -

N
NAVIOS ESTRANGEIROS Apro,
veitamento na cabotagem nacíonal.
(Decreto nv 73.150, de 12 de novembro de 1973).

ver Forças Armadas e

p

Crédito.

MINISn:RIO PúBLICO -

Federal
e da União - Estrutura administrativa. (Decreto n? 73.327, de 18
de dezembro de 1973).

MUNICíPIOS - Cessão de imóvel Rio de Janeiro. (Decreto nv 73.155,
de 14 de novembro de 1973).

-

Cessão de

terreno -

Soroeaoa..

(Decreto nv 73.023, de 30 de outumo de 1973).

-

Doação de terreno - Itaqui. (Decreto nv 73.022, de 30 de outubro
de 1973).

~

~

Doação de terreno ~ Plrapora..
(Decreto nv 73.057, de 31 de outubro de 1973).
Doação de terreno - Lavras do
Sul. (Decreto nv 73.153, de 14 de
novembro de 1973).

-

Doação de terreno Araguarí .
(Decreto nv 73.154, de 14 de novembro de 1973).

~

Doação de terreno Chapecó,
(Decreto nv 73.156, de 14 de novembro de 1973).

-

Doação de terreno - Rio Verde.
(Decreto nv 73.157, de 14 de novembro de 1973).

-

Doação de terreno - São Jerônimo
(Decreto n" 73.361, de 26 de de ..
zernbro de 1973).

PARQUES - ver Reserva.
PETROBRAS Desaproprtaçâo
Araucária e Campo Largo. (De..
ereto nv 72.224, de 29 de novembro
de 1973).
- Desapropriação S. José dos
Campos. (Decreto no 72.894, de
9 de outubro de 1973).
- Desaproprlaçâo - Duque de Ca..
xias. (Decreto nv 73.319, de 18 doe
dezembro de 1973).
- Estatuto - Alteração. (Decreto n"
72.919, de 15 de outubro de 1973).

PETRóLEO Nafta Inclusão .
(Decreto ns 73.369, de 26 de dezembro de 1973).
PREÇOS MlNIMOS - Algodão '''1:1
pluma, amendoim em casca etc.
(Decreto nv 73.299, de 12 de dezembro de 1973).
-

Carnaúba. (Decreto nv 73.298, de
12 de dezembro de 1973).

PRl':MIOS LITERÁRIOS NACIONAIS
Regulamentação. (Decreto nv
73.114, de 8 de novembro de 1973).
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Regulamentação da Lei número 5.760, de 1971. (Decreto número 73.116, de 8 de novembro -íe
1973) .

1.06&
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PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIM... Regulamentação. (Lei
Complementar nc 16, de 30-10-73) .

São Marcos - Mato Grosso (Decreto no 73.233, de 30 de novembro de 1973).
São Marcos - Mato Grosso (Decreto nv 73.234, de 30 de novembro de 1973).

-

R
RADIODIFUSAO -

ver comunica,

s

ções ,

REFORMA AGRARIA Alteração
-do Decreto nv 67.372, de 1970 Art. 1". (Decreto nv 73.096, de 6
de novembro de 1973).

Zona prioritária Bahia. (Decreto nc 73.072, de 1 de novembro
de 1973).
- Zona prãoritárla - Rio Grande do
Norte. (Decreto nv 73.082, de 5 C1e
novembro de 1973).
RELAÇÕES EXTERIORES - Agência Internacional de Energia At..Omica - Emenda ao Estatuto. (De..
ereto n? 73.357, de 26 de dezembro
de 1973).
- Aviação Civil Internacional
Emenda. (Decreto nv 73.002, de
25 de outubro de 1973).
- Banco Interamerícano de Desenvolvimento - Convênio. (De'Jreto
n? 73.131, de 9 de novembro de
1973) .
- camarões - Acordo cultural. (Decreto nc 73.158, de 14 de novembro
de 1973).
- Carta das Nações Unidas - Emen.da ao artigo 61. (Decreto n? 73.191,
de 21 de novembro de 1973).
- Colombia - Acordo. (Decreto n"
73.067, de 31 de outubro de 1973).
Acordo co- Costa do Marfim mercial. (Decreto ns 73.256, de
5 de dezembro de 1973).
- costa do Marfim - Acordo Cultural e Técnico. (Decreto nv 73.270,
de 7 de dezembro de 1973).
- oovcítc Embadxada, (Decreto
nc 73.243, de 3 de dezembro de
1973).
- Quenia - Acordo Cultural e 'rêcníco. (Decreto ns 73.271, de 10 de
dezembro de 1973).
- República Democrática Alemã
Embaixada. (Decreto nv 73.041, de
30 de outubro de 1973).
RESERVA INDíGENA - Nhambíkwara (Decreto nv 73.221, de 28
de novembro de 1973.
-

Alteração do Decreto núme65.518, de 1969 (Decreto número 73.301, de 12 de dezembro
de 1973).
SALARIaS - Atualização
Outu ~
bro (Decreto ne 72.911, de 10 de
outubro de 1973).
- Atualização - Novembro (Decreto nv 73.169, de 20 de dezembro de
1973) .
- Atualização - dezembro (Decreto
nv 73.300, de 12 de dezembro de
1973) .
SECA - Açude Sabugi - R. G. doNorte (Decreto nc 73.053, de 31
de outubro de 1973).
SERVIÇO PÚBLICO - Licitações e
contratos (Decreto ns 73.140, de
9 de novembro de 1973).
- MA - Departamento Nacional -de
Pesquisa Agropecuária - Extinção
(Decreto no 73.289, de 31 de dezembro de 1973).
- MF CETRENFA - 'I'ransformacâo em ESAF (Decreto número ·73.115, de 8 de novembro de
1973) .
- MF - Alteração do Decreto número 72.410, de 1973 (Decreto número 72.995, de 23 de outubro de
1973) .
- MF - Regulamentação do Decreto-lei nv 83:5, de 119,6'9' - A.1't. 4Q
§ 2'" (Decreto nc 73.021, de 30 de'
outubro de 197<3) .
- :NlF SERPRO - Capital (Decreto nc 72.927, de 15 de outubro
de 1973).
- MI - Rodobrás
Extinção (Decreto nc 73.164, de 19 de novembro de 1973).

SAL 1'0

-

MI - DNOCS - Estrutura Básica (Decreto nc 73.159, de 14 de
novembro de 1973).
MI - DNaS _ Estrutura básica
(Decreto nv 72.872, de 3 de outubro de 1973).

1.064
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MI - secretaria Especial do Meio
Ambiente (Decreto nv 73.030, de
30 de outubro de 1973).
- M.J _ Conselho Nacional de 'I'rânsito jteorgamízaçâo (Decreto
nv '72.373, de 4 de outubro de 19'73).
- MJ - Departamento de Adminis-

-

tração - Reorganização (Decreto
n? 73.202, de 23 de novembro de
-

-

-

1973).
MJ -

Departamento de Polícia
Federal - Estrutura (Decreto número 73.332, de 19 de dezembro de

1973).
MJ - Ministérios Públicos Federal
e União (Decreto nv 73.327. de 18
de dezembro de 1973).
MJ - Secretaria Geral (Decreto
nv 73.172, de 20 de novembro de
1973).
MT - Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (Decreto nc 73.100, de 6 de novembro de
1973).

-

Departamento de Administração - Reorganização (Decreto nv 73.163, de 19-11-73).

-

MTPS -

-

MTPS -

Serviço de Pronto So-

corro da Previdência Social (Decreto n9 73.031, de 30 de outubro

- Funções gratificadas (Decreto número 73.161, de 14 de novembro
de 1973).

- Redistribuição de cargos (Decreto no 72.854, de 27 de setembro
de 1973).

- Redistribuição - Anulação (Decreto nc 72.999, de 25 de outubro
de 1973).

-

Reírstegração (Decreto n Q 73.001,
de 25 de outubro de 1973).
- SUDEPE
Aproveitamento de
professores (Decreto ns 72.992, de
19 de outubro de 1973).
- SUNAB - Enquadramento (De...
ereto nc 73.291, de 11 de dezembro
de 1973).

*

1973) .

- Enquadramento - Alteração (De-.
ereto nv 72.932, de 16 de outubro
de 1973).
to

Diversos

-

Redistribuição de cargos (Decre~
to no 72.853, de 27 de setembro de
1973).

de 1973).

-

PR -

Central de Medicamentos
Autonomia financeira
(Decreto
nc 73.077, de 1 de novembro de

- Redistribuição de cargos (Decre...
to n? 72.951, de 18 de outubro de

1973).

- Redistribuição de Cargos (Decreto nv 73.055, de 31 de outubro de

PRODEPEF - Comissão Nacional
de Pesquisa Florestal (Decreto número 73.069, de 1 de novembro de
1973).

SERVIDOR PúBLICO - Grupo Direção e Assistência Intermediárias.
(Decreto n« 72.912, de 10 de outubro de 1973).
-

Comunicações

- Classificação - Exclusão (Decre..
to nv 7'2:.904t, de 10 de outubro de

Grupo Outras Atividades de Nível
Médio (Decreto nv 72.950, de 17
de outubro de 1973,.
Grupo Tributação. Arrecadação e
'Píscalízaçâo (Decreto nc 72.933, de
16 de outubro de 1973).

1973).

-

1973).
Redístríbulção de cargos (Decreto nc 73 .128, de 9 de dezembro de
1973).

-" Redistribuição de cargos (Decreto
n? 73.130, de 9 de novembro de
1973) •

- Redistribuição de cargos (Decreto
nv 73.349, de 20 de dezembro de
1973) .

-

Redistribuição de cargos (Decreto
nc 73.350, de 20 de dezembro de
1973).

$.

Agnicultura

* Educação e Cultura

-

Disponível -

Aproveitamento (Decreto nv 73.339, de 19 de dezem..

-

Disponíveis
Aproveitamento
(Decreto nv 72.942, de 17 de outu-

-

Disponíveis do INPS (Decreto nü-

bro de 1973).

-

Enquadramento (Decreto número
72.918, de 15 de outubro de 1973).

bro de 1973).
mero 73.049, de 31-1(1-73).

Aros DO PODER

- Enquadramento
Retificação
(Decreto nv 73.109, de 7 de novembro de 1973).
Disponível
- Escola de Farmácia
Aproveitamento (Decreto número 73.341, de 19 de dezembro
de 1973).
- Quadro do Pessoal (Decreto número 72.850, de 26 de setembro de
1973) .

-

Redistribuição de cargos (Decreto
nc 73.098, de 6 de novembro de

EXECUTIVO

to n" 73.317, de 17 de dezembro de
1973).

-

1973).

Ministério Público Federal
Transferência (Decreto nc 72.917,
de 15 de outubro de 1973).
- Território do Acre - Polícia Milital' - Grupo de Trabalho (Decreto n? 73.170, de 20 de novembro
de 1973).

'" Minas e Energia

-

Quadro do Pessoal (Decreto número 72.841, de 26~9-73).

~,

Presidência da República

'" Fazenda

Disponível

Depardamerrto de Imprensa Nadonal
Enquadramento (Decreto
nl? 73.342, de 20 de dezembro de

-

1973) .

- Redistribuição de cargo - Retifi~
cação (Decreto n? 73.392, de 31 de
dezembro de 1973).
-

1.065
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(Decreto

nv 73.390, de 31 de dezembro de
1973) .

- Disponíveis
Exclusão (Decreto
nv 72.986, de 19 de outubro de

- DASP - Transformação e transposição de cargos (Decreto núme1'0 73.328, de 18 de dezembro de
1973) .

1973) .

- IEGE -

Transferência

Relações Exteriores

(Decreto

n? 73.104, de 7 de novembro de
1973) .

- Redistribuição de cargos (Decreto
nv 72.988, de 19 de outubro de
1973) .

- Redistribuição de cargos (Decreto
no 73.087, de 6 de novembro de

Enquadramento (Decreto nv 73.235,
de 3 de dezembro de 1973).
- Funções gratificadas (Decreto nÚM
mero 72.943, de 17 de outubro as
-

1973) .

-

19731.

-

Transferência (Decreto n? 72.944,
de 17 de outubro de 1973).
_ Transferência (Decreto no 72.987,
de 19 de outubro de 1973).
'" Interior

-

DNOCS - Exclusão de cargos
(Decreto nv 73.242, de 3 de dezembro de 1973).
- DNOCS - Enquadramento (Decreto nv 73.297, de 12 de dezembro
de 1973).

-

DNOCS - Redistribuição de cargo
(DeGreta nv 73.246, de 4 de dezembro de 1973).
.
Enquadramento
Retificação
(Decreto nv 73.296, de 12 de dezembro de 1973).

'" Justiça

-

Agência Nacional - Reorganização do Quadro do Pessoal (Decre-

Oficial de chancelaria - 'I'ransposíção de cargos (Decreto nc 73.382,
de 28-12-73).

-

Pessoal - Fusão - Retificação
(Decreto n? 72.958, de 18 de outubro de 1973).
- Redistribuição - Anulação (Decreto nc 73.052, de 31 de outubro
de 1973).
:;,

Saúde

-

Redistribuição - Anulação (Decreto nv 73.054, de 31 de outubro
de 1973).

*

Trabalho e Previdência Socicü

- Disponível - Anulação (Decreto
nv 73.105, de 7 de novembro de
1973) .

INPS - Cargos em comissão e
funções gratificadas (Decreto número 73.020, de 30 de outubro de
1973) .

- INPS - Disponíveis (Decreto número 72.977, de 19 de outubro de
1973).
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Anulação

-

IPASE _ Alteração do Quadro do
Pessoal (Decreto nv 73.107. de 7

-

-'- DNPS -

Disponível -

(Decreto nc

~. 9'81,

de 19· de outu-

IPASE - Transferência (Decreto
nv 73.108, de 7 de novembro de
1973).
Pessoal - Reorganização (Decreto n? 73.162. de 19-11-73).
SAPS - Retificação (Decreto número 73.000, de 25 de outubro de
1973).

bro de 1973).

-

de novembro de 1973).
Cargos

-

-

IPASE -

em

Comissão

-

bro de 1973).
IPASE - Disponível -

Anulação

(Decreto ns 73.247, de 4 de dezem-

(Decreto nc 72.971, de 19 de ou-

-

-

-

tubro de 1973).
IPASE - Disponível - Anulação
(Decreto no 72.974, de 19 de outubro de 1973).
IPASE - Disponível - Anulação
(Decreto nv 73.004, de 26 de OUtubro de 1973).
IPASE - Disponível - Cassação
- Anulação (Decreto ns 73.377, de
27-12-73).
IP ASE - Disponíveis - Retificação (Decreto nc 73.005. de 26 de
outubro de 1973).
IPASE _ Disponíveis - Anulação
(Decreto nv 73.006, de 26 de outubro de 1973).
IPASE
Disponíveis (Decreto
nv 73.051, de 31 de outubro de
1973).
IPASE - Disponíveis - Anulação
(Decreto nv 73.090, de 6 de novembro de 1973).
IPASE - Disponível - Anulação
(Decreto n?7G. 09-2, de 6 de novembro de 1973).
IPASE - Disponíveis - Anulação
(Decreto nv 73.378, de 27 de dezembro de 1973).
IPASE - Enquadramento (Decreto
nc 73.394, de 31-12-73).

IPASE
Funções gratificadas
(Decreto n? 73.338, de 19 de dezembro de 1973).
- IPASE - Redistribuição (Decreto
nv 72.959, de 18 de outubro de
1973) .
- Redistribuição de cargos (Decreto
no 73.088, de 6 de novembro de
1973).
_ IPASE - Redistribuição - Anulação (Decreto ns 73.237. de 3 de
dezembro de 1973).
- IPASE - Transferência (Decreto
nv 72.980, de
19 de outubro de
1973) .

Transporte
DNER Redistribuição de cargos (Decreto nc 72.851, de 27 de
setembro de 1973).
- Estrada de Ferro Central do Brasil (Decreto nc 73.236, de 3 de dezembro de 1973).
- Redistribuição de cargo (Decreto
nv 73.313, de 17 de dezembro de
1973).
>l<

-

- Redistribuição de cargos (Decreto
n" 73.391, de 31-12-73).
-

Serviço de Navegação da Bacia do
Prata - Enquadramento - Retificação (Decreto nc 73.359, de 26
de dezembro de 1973).
Redistribuição de
- SUNAMAM cargos (Decreto n? 73.393, de 31
de dezembro de 1973).
SERVIÇOS DE TELEFONIA - Alteração do Decreto nv 57.611, de
1966 - Art. 23 (Decreto número
73.380, de 27 de dezembro de 1973),
SERVIÇOS SOCIAIS - Alteração do
Decreto-lei no 878, de 1969 (Lei
n« 5.944, de 29-11-73).
SIDERURGIA BRASILEIRA - Atos
constitutivos (Decreto nv 72.962, de
19 de outubro de 1973).

TRABALHO Convenção da OIT
nv 94 - Denúncia (Decreto número 72.968, de 19 de outubro de
1973).
Domingos e
- Banco do Brasil feriados - Guanabara
(Decreto
nv 73.334, de 19 de dezembro de
1973) .
- Banco do Brasil - Domingos e rerlados (Decreto no 73.335, de 19
de dezembro de 1973).
- Caulisa - Funcionamento aos domingos e feriados (Decreto número 72.947, de 17 de outubro de
1973).

ATOS

- Citrosuco Paulista - Domingos e
feriados (Decreto nc 73.337, de 19
de dezembro de 1973).
- Cocelpa - Funcionamento aos do..
mingos e feriados (Decreto número 72.945, de 17 de outubro de
1973).

Capamo - Domingos e feriados
(Decreto nv 73.398, de 31 de dezembro de 1973).
- Eletroteno - Domingos e feriados
(Decreto nv 73.397, de 31 de dezembro de 1973).

_ Padéís e papelão Yazbek -

Domingos e feriados (Decreto núme-

ro 73.336, de 19-12-73).

- Produtos Alimentícios Fleíschmann
e Royal - Funcionamento aos domingos e feriados. (Decreto número 72.900, de 10 de outubro de
1973).

-

_ Equipesca - Funcionamento domingos e feriados (Decreto número 72.899, de 10 de outubro de
1973).

-

Indústrias Químicas Eletro Cloro
- Domingos e feriados (Decreto
nc 73.396, de 31-12-73).
- Iplac - Funcionamento aos domingos e feriados (Decreto númemero 72.949, de 17 de outubro de
1973) •

-
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Jauense Industrial - Funcionamento aos domingos e feriados
(Decreto ne 72.946, de 17 de outubro de 1973).
- Nitro-Química Brasileira
Retificação (Decreto nv 73.179, de 21
de dezembro de 1973).

TRANSPORTES - ECEX - Alteração do Estatuto - Art. 9'? (Decreto nv 73.245, de 4 de dezembro de
1973).

li
UNIVERSIDADES -

Ver Ensino
Diversas
instituições '(Decreto nv 72.941, de
17 de outubro de 1973).
- Diversas instituições (Decreto número 73.101, de 7 de novembro de
UTILIDADE PúBLICA -

1973).

-

Diversas instituições (Decreto número 73.190, de 22 de novembro
de 1973).

- Diversas instituições (Decreto número 73.348, de 20-12-73).
- Parque Histórico Marechal de
Exército Manuel Luiz Osório (Decreto no 72.913. de 11 de outubro
de 1973).

ANOTAçOES

ANOTAçOES

ANOTAÇõES

ANOTAçOES

ANOTAÇõES

ANOTAçOES

